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„Obyś żył w ciekawych czasach” – to przekleństwo, które dopadło
i nasze pokolenie. Mijające właśnie tygodnie zapamiętamy na długo.
Większość z nas zajmująca się pracami biurowymi, chcąc nie chcąc, przeniosła się na Home Office, czyli pracę zdalną. Stąd właśnie idea powstania naszego numeru specjalnego poświęconego pracy w takiej formie.
W końcu kto, jak nie my, może wam zaserwować dawkę materiałów
poświęconej pracy zdalnej. iMagazine jest na rynku już od dziesięciu lat i od
zawsze był redakcją rozproszoną. Wielu z nas odwiedza warszawskie biuro sporadycznie, a część redakcji
tam nigdy nie była. Nie wszyscy z nas widzieli się na
żywo. Owszem organizujemy wydarzenia takie jak
iMag Event, ale na co dzień jednak pracujemy zdalnie
rozsiani nie tylko po Polsce, ale i świecie.
Wykorzystując to doświadczenie, przygotowaliśmy
iMag Home Office. Wyjątkowy numer, w którym
znajdziecie wiele felietonów poświęconych pracy
zdalnej i produktywności, sprawdzicie, jakie urządzenia sprawdzą się w pracy zdalnej oraz przeczytacie porady dotyczące popularnych programów
i systemów iOS i MacOS.
Liczymy, że numer ten trafi także do tych, którzy nigdy
wcześniej nie mieli okazji czytać iMagazine. Ten zbiór
tekstów powinien być dobrym sposobem do zobaczenia, czym jest iMag. Przypominamy też, że wszystkie numery iMagazine
są darmowe i dostępne zarówno w aplikacjach mobilnych na iOS i Android,
jak i w formacie PDF. Co miesiąc dostarczamy ponad 200 stron jedynego
takiego technologiczno-lifestyle’owego magazynu na rynku. Teraz, gdy
macie nieco więcej czasu, jest okazja, by nadrobić zaległości i sięgnąć po
nasze archiwalne numery.
Zapraszam do lektury i życzę zdrowia
Partnerami wydania są:
Paweł Okopień							
Redaktor Prowadzący
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Home Office’owy niezbędnik
– te narzędzia pomogą w pracy z domu
Praca w domu może wielu wydawać się świetnym rozwiązaniem.
W rzeczywistości zapanowanie nad nią nie jest już takie łatwe.
Można jednak temu zaradzić, korzystając ze sprawdzonych narzędzi.
Oto kilka wskazówek.
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Po pierwsze sprzęt – czyli tablet
W zależności od sytuacji nasza praca zdalna opiera się na sprzęcie dostarczonym przez pracodawcę lub też naszych własnych urządzeniach. Na
czym pracować? Domyślną odpowiedzią zapewne będzie laptop. Warto
jednak przyjrzeć się obecnej ofercie tabletów od Apple i Microsoftu. Od
iPadOS 13.4 iPady obsługują gładziki i mysze, i to dotyczy także podstawowego modelu. Microsoft natomiast już od dawna oferuje całą rodzinę
tabletów i hybryd z rodziny Surface, od Go po model Pro X. Tablety dają
nam znacznie większą wszechstronność w działaniu niż typowy laptop.
Możemy pracować praktycznie z każdego miejsca, a później cieszyć się też
wygodnie rozrywką, od książek, przez gry, po filmy.

Poznaj rodzine urządzeń Surface

Po drugie pakiet biurowy – czyli Office 365
World, Excel oraz PowerPoint to obowiązkowe programy każdego, kto na
co dzień obcuje z pracą biurową. Home Office to doskonała okazja, by
poznać swoje standardowe narzędzia bliżej. Zapoznać się z nową aplikacją
Office na urządzenia mobilne czy sprawdzić, jak wygodnie pracować w grupie na dokumentach.

Sprawdź aktualne możliwości office 365
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Po trzecie kontakt z współpracownikami 		
– czyli Microsoft Teams
Praca zdalna nie oznacza ograniczonego kontaktu ze współpracownikami. Wręcz przeciwnie, to okazja do wprowadzenia do swojej organizacji wygodnego narzędzia, jakim jest MS Teams. Aplikacja ta umożliwia
wygodne czaty indywidualne i grupowe, a także organizację wideokonferencji i spotkań nawet do 10 000 członków. Teams pozwala na lepszy przepływ informacji z innych aplikacji używanych w firmie i wygodną wymianę
plików. Odkryj aplikację Teams, pracując zdalnie i zostań z nią na zawsze
w swojej organizacji.

Dowiedz się więcej o Microsoft Teams

Po czwarte zapanuj nad swoim dniem – czyli To Do
Praca z domu wydaje się dawać dużą swobodę. Jednak to może być bardzo zgubne bez samodyscypliny. Dlatego tak istotny jest plan działania.
Ułatwi to aplikacja To Do. Poświęćmy chwilę i zaplanujmy zarówno rzeczy
służbowe, jak i osobiste. To sprawi, że będziemy mogli efektywniej działać
i zyskamy więcej czasu, nawet gdy będziemy mieć sporo na głowie.

Pobierz aplikację To Do z App Store
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Pracuj zespołowo dzięki
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Microsoft Teams

Platforma Microsoft Teams to najlepszy dowód na to, jak wielką
transformację biznesu przeszedł Microsoft w ostatniej dekadzie. Teams
to też najszybciej rozwijająca się aplikacja biurowa. Przede wszystkim
to narzędzie, które może zupełnie odmienić sposób, w jaki pracujemy.
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W ostatnich latach pojawiły się liczne narzędzia do
organizacji pracy zdalnej. Słusznie zauważono, że praca
oparta na e-mailach i komunikatorach jest współcześnie niewystarczająca. Za tworzenie odpowiednich
aplikacji brały się start-upy, firmy skupione na oprogramowaniu do telekonferencji. Jednak prawdziwym
hitem staje się Microsoft Teams, produkt firmy, która
stworzyła najpopularniejszy pakiet biurowy na świecie
i właściciela Skype’a. To właśnie synergia pomiędzy
pozostałymi rozwiązaniami Microsoftu oraz strategia otwartości na inne platformy sprawiły, że Teams
zyskuje coraz większą popularność. I podobnie jak
Office ma szansę stać się światowym standardem
komunikacji w firmach zarówno tych małych, jak
i korporacjach.
Podstawą Microsoft Teams jest czat, czyli możliwość
bardzo szybkiej komunikacji w zespołach oraz indywidualnie, przy jednoczesnej wymianie plików czy wprowadzaniu elementów rozluźniających atmosferę jak
GIFy. Microsoft Teams ułatwia komunikację w rozproszonych zespołach, jak i tych pracujących na co dzień
w biurze. To także wygodna współpraca nad dokumentami w ramach pakietu Office oraz integracja z licznymi aplikacjami i usługami od firm zewnętrznych.
Microsoft Teams także w swej darmowej wersji
pozwala nie tylko na czat, ale też połączenia audio
i wideo, możliwe jest też szybkie udostępnianie
ekranu. W wyższych wersjach (dostępnych w ramach
abonamentu Office 365) możliwe jest planowanie
spotkań, czyli realizowanie wideokonferencji, tak
jakby były realnym spotkaniem w sali konferencyjnej,
a nawet nagrywanie spotkań. Dzięki temu możemy
archiwizować nasze spotkania czy też ich zapis przekazywać osobom, które nie były na spotkaniu obecne.
Dzięki korzystaniu z Microsoft Teams mamy pewność,
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że nic nikogo nie ominie. Coś, czego nie gwarantują
niezależne aplikacje czy utknięcie w gąszczu e-maili.
Dlaczego warto korzystać z Teams? Podstawą jest tu
przepływ informacji i komunikacja w firmie. Teams
to nasz Hub, centralizujący cyfrową komunikację.
To pozwala zachować ład organizacyjny. Znacznie
łatwiej jest dotrzeć do ustaleń w zespole zachowanych
w Teams niż poszukiwania notatek po spotkaniu.
Teams właśnie świętuje 3. urodziny. Z tej okazji aplikacja
zyskała nowe funkcje – to kilka rzeczy, które naprawdę
zmieniają komfort codziennej pracy. Temas ma teraz
redukcję hałasu w czasie rzeczywistym, co pozwala
uniknąć odgłosów stukania w klawiaturę czy szumu
codziennych domowych odgłosów w tle przy pracy
zdalnej. Funkcja podniesienia ręki pozwala na szybkie
informowanie całego zespołu, że ktoś chce zabrać głos,
nie trzeba się przekrzykiwać. Dzięki integracji z Microsoft Bookings jeszcze łatwiej jest planować i zarządzać
wirtualnymi spotkaniami. Teams to jednak nie tylko
rozwiązania dla osób pracujących w biurze. Niedawno
wprowadzono integrację z urządzeniami HMD RealWear,
czyli sprzętem poszerzonej rzeczywistości dla przemysłu. To doskonale pokazuje, że Microsoft Teams nie jest
rozwiązaniem jedynie dla typowych korporacji, ale każdej firmy i to niezależnie od jej wielkości.
Jako że Teams jest aplikacją bezpłatną w swej podstawowej wersji, można bez obaw zacząć wdrażać ją
w firmie w każdej chwili. Jednocześnie jest to aplikacja
bezpieczna, gdzie wiadomości są szyfrowane. Warto
przetestować ją w swojej organizacji, a po kilku dniach
zastanawiać się będziecie, jak funkcjonowaliście bez
takiego narzędzia.

Dowiedz się więcej o Microsoft Teams
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Office 365 Business Premium
– kompleksowe rozwiązanie
dla małej i średniej firmy
Systemy ERP i CRM są niezwykle przydatne w przedsiębiorstwach,
pozwalają bowiem na kontrolę biznesu i usprawniają przepływ
informacji. Systemy te są jednak kosztowne, a przy tym mają często
niezbyt intuicyjny interfejs. W wielu firmach zarządzenie przy
pomocy Excela się sprawdza, a dzięki Office 365 Business Premium
może być zarówno nowoczesne, jak i bardzo wydajne.
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Czym jest Office 365 Business Premium? To nic innego jak pakiet Microsoft Office z dodatkowymi aplikacjami i funkcjami stworzonymi z myślą
o małych i średnich firmach. Wszystko w cenie 10,50 euro za użytkownika/miesięcznie (przy rocznym zobowiązaniu). Co otrzymujemy w tym
pakiecie? Wszystkie standardowe aplikacje Office 365 (w tym Outlook),
wraz z wersjami mobilnymi i dostępem online. Dostaniemy również 1 TB
przestrzeni w chmurze OneDrive oraz hosting poczty o rozmiarze 50 GB.
Office 365 Business Premium to także dostęp do Microsoft Teams, czyli
aplikacji pozwalającej na wygodną koordynację pracy zespołowej. Teams
jest konkurentem dla Slacka, umożliwiającym wygodne czaty grupowe.
Jeśli Wasza firma nie korzysta z takiego narzędzia, to zdecydowanie
warto spróbować, bo znacznie usprawnia komunikację w zespołach.
Innym elementem ułatwiającym komunikację w firmie jest SharePoint
– czyli inteligentny intranet. Platforma pozwalająca na stworzenie bazy
wiedzy dla naszych pracowników, miejsca z dostępem do najważniejszych informacji o firmie czy zarządzaniem procesami w organizacji.
Fantastycznym rozwiązaniem w ramach tego pakietu dla wielu firm
okaże się aplikacja Microsoft Bookings. To wygodne narzędzie do

MICROSOFT HOMEOFFICE

27

zarządzania rezerwacjami – na przykład w salonie fryzjerskim, zakładzie mechanicznym,
u stomatologa czy nawet spotkań z klientami
w firmie handlowej. Office 365 Business Premium to także dostęp do wideokonferencji
w jakości HD (nawet do 250 osób!), zaawansowane zarządzanie relacjami z klientami dzięki
Outlook Customer Manager oraz narzędzia
zapewniające ochronę danych i użytkowników
pakietu. Osoby korzystające z Office 365 Business Premium mogą liczyć na pomoc techniczną
przez telefon i internet 24/7.
W wielu firmach Office 365 Business Premium
będzie kompletem narzędzi, który jest w stanie

pozwolić na sprawne funkcjonowanie biznesu. Same podstawowe programy wchodzące w skład pakietu Office 365 to kombajny,
dające nam możliwość tworzenia różnorodnych materiałów tekstowych, prezentacji oraz
dokonywania zaawansowanych kalkulacji.
Dzięki Teams poszczególne zespoły w firmie
mogą swobodnie wymieniać myśli, a dzięki
Outlook Customer Manager możemy mieć
stały wgląd w relacje z klientami. Microsoft
Bookings pomoże nam zarządzać terminarzem
spotkań oraz wykonywanych usług, Microsoft
Planner pozwala zarządzać zadaniami. Jest
tego naprawdę dużo. Jednocześnie wszystko
w spójnym interfejsie, doskonale znanym
użytkownikom pakietu Office. Wdrażając więc
nowe elementy, nie poniesiemy dodatkowych
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kosztów na szkolenie, ani też użytkownicy nie będą tracić czasu na przyzwyczajanie się do zupełnie nieznanego środowiska. W dodatku, w skali
miesiąca to niecałe dodatkowe 2 euro za użytkownika względem standardowego pakietu Office dla biznesu.
Dobre rozwiązania, to proste rozwiązania. A choć pakiet Office 365 jest
pełen zaawansowanych narzędzi, to wciąż w swej podstawowej warstwie
jest prosty i przyjazny użytkownikowi. Dlatego jeśli Wasza firma rośnie
i szukacie nowych rozwiązań, pozwalających na efektywne zarządzanie
i komunikację, sięgnijcie po narzędzia, które są znane i przystępne – jak
właśnie Office 365 Business Premium. To może być znacząca oszczędność względem dodatkowych usług i aplikacji, a także znaczące usprawnienie biznesowej codzienności.
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Korzystaj z Microsoft Word na iPadzie
jeszcze efektywniej – 5 tricków, które
przyśpieszą i ułatwią pracę z Office 365
Od czasu przesiadki na najnowszego iPada Pro urządzenie to stało
się moim jedynym mobilnym komputerem. MacBook został przy
biurku, a na kanapie, w pociągu, w hotelu sięgam właśnie po iPada
Pro. Oczywiście główną aplikacją, z której korzystam, jest Word. Oto
kilka wskazówek, które mi pomogły pracować jeszcze wygodniej.
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1. Otwieraj i zapisuj pliki, gdzie chcesz 		
– OneDrive, Dropbox, iCloud Drive
To jasne, że w pakiecie Office na iOS duży nacisk Microsoft stawia na swoją
usługę chmurową OneDrive. Jest ona multiplatformowa i daje spore ułatwienia przy współpracy na dokumentach pomiędzy użytkownikami z systemu Windows, telefonów z Androidem, jak i Maców i iPadów. W dodatku
gratis otrzymujemy aż 1 TB na pliki. To jednak nie
oznacza, że musimy z niej korzystać, aby w pełni
działać z Wordem czy Excelem. Jeśli nasz warsztat
pracy wygląda inaczej i korzystamy na co dzień
z DropBoxa, to bez trudu połączymy go z aplikacją Word. Wystarczy w menu bocznym wybrać
Otwórz, a następnie kliknąć Dodaj miejsce. Tam
mamy opcje integracji wielu usług chmurowych,
m.in. właśnie Drobox, ale też Box. Natomiast wciskając przycisk Więcej, zyskujemy dostęp do podglądu aplikacji Pliki i tu mamy już takie lokalizacje,
jak iCloud Drive, wraz z tagami z systemu macOS.
W ten sam sposób możemy mieć też dostęp do
Google Drive. Word na iOS daje swobodę wyboru
miejsca, gdzie chcemy zapisać nasz plik, ale też
pozwala otworzyć plik z dowolnej lokalizacji.

2. Korzystasz z klawiatury,
możesz korzystać ze skrótów, 		
są też podpowiedzi
Niestety, iPad Pro bez klawiatury Smart Keyboard byłby marnym komputerem do pisania, a to
w końcu moje główne zadanie. Warto pamiętać
o tym, że wraz z klawiaturą otrzymujemy dostęp
do skrótów, zarówno w całym iOS, jak i tych
dostępnych dla pakietu Office. Oczywiście, można
je uzyskać na specjalnej klawiaturze dla iPada Pro,
jak i dowolnej klawiaturze Bluetooth sparowanej z iPadem. Dla ułatwienia
wystarczy dłużej przytrzymać przycisk cmd (command), aby wyświetliła
nam się lista skrótów. W ten sposób pisanie pogrubieniem, kursywą staje
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się błyskawiczne, tak jak na klasycznym komputerze. Zresztą użytecznych
skrótów jest znacznie więcej.

3. Rysowanie – tworzenie odręcznych notatek na
pliku Word nigdy nie było tak proste
Tablet sprawdza się zwłaszcza w momencie edycji tekstu. Tutaj jest jeszcze
wygodniejszy niż przy tworzeniu. W przypadku Worda na iOS odpowiednio wyróżnioną opcją jest rysowanie. Dzięki czemu
możemy zarówno palcem, jak i Apple Pencilem,
nanosić odręczne notatki, robić rysunki czy błyska-

W przypadku Worda na
iOS odpowiednio wyróżnioną opcją jest rysowanie.

wicznie zaznaczać tekst. Co ważne, wszystko będzie
widoczne także w pliku dostępnym na komputerze. W ten sposób możemy postępować z tekstem,
identycznie jakbyśmy go wydrukowali i korzystali

Dzięki czemu możemy

z dostępnych mazaków i długopisów. Tak jest jednak

zarówno palcem, jak

znacznie bardziej eko i po prostu wygodniej.

i Apple Pencilem, nanosić
odręczne notatki, robić
rysunki czy błyskawicznie
zaznaczać tekst.

4. Inteligentne wyszukiwanie
– szybki dostęp do informacji
Ubolewam bardzo nad tym, że w pakiecie Office
dla iOS nie znalazł się polski słownik, a korekta
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systemowa jest uboższa względem tego, co oferuje nam Office dla Mac
i Windows. Niestety w iOS nie znajdziemy polskiego słownika, czyli nici
z definicji. Jest jednak bardzo przydatna funkcja w postaci inteligentnego wyszukiwania. Dzięki niej możemy pozyskać więcej informacji
o danym słowie – to na przykład błyskawiczny dostęp do informacji
z Wikipedii. Przydatna funkcja, gdy do tekstu chcemy dorzucić na przykład jakąś ciekawostkę o danym miejscu albo potrzebujemy poszerzyć
wiedzę na dany temat.

5. @wzmianki – wygodny sposób na współpracę
nad dokumentem
Jedną z nowości wprowadzonych w ostatnim czasie do pakietu Office 365
i dostępną także na iPadzie są wzmianki w trybie recenzji. Działają one
podobnie jak te na Twitterze, Facebooku i innych serwisach społecznościowych. Wystarczy umieścić @, a następnie imię czy pseudonim osoby,
z którą współdzielimy dokument. To przydatne, zwłaszcza gdy konsultacje
nad dokumentem odbywają się w większym gronie. Praca nad większym
plikiem, w zespole, będzie w ten sposób znacznie efektywniejsza.
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Excel na iPhonie?
To ma sens
Aplikacja Excel na smartfonie brzmi jak śmieszny dowcip. Większość
zastanawia się, po co i dlaczego. W końcu i tak z maila podejrzymy
dany plik, a nikt nie zamierza pracować na 5-calowym ekranie. Excel na
iPhonie pozwala jednak na wygodną pracę, której nie wykonamy też na
żadnym innym urządzeniu. Zamiast więc się śmiać, warto skorzystać.
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Pakiet Office 365 możemy mieć wszędzie – na naszym
komputerze, na iPadzie oraz właśnie na iPhonie. Oczywiście, dotyczy to także urządzeń z systemem Android,
na nich także obsłużymy popularne aplikacje, które
na komputerach są z nami od lat – Excel, Word oraz
PowerPoint. To wersje okrojone – przynajmniej na
razie – z tych najbardziej zaawansowanych funkcji, jak
choćby pełna obsługa makr, ale też dostosowane do
urządzeń mobilnych.
Po co mieć je zainstalowane na swoim iPhonie? Jeśli
rzeczywiście korzystacie często z każdego z tych
programów, to szybko docenicie mobilne wersje,
zwłaszcza gdy wszystkie strategiczne dla siebie pliki
przechowujecie w chmurze. Możliwość szybkiej
korekty w dowolnym miejscu na świecie jest nieoceniona. Nie musimy czekać na moment dogodny
do uruchomienia komputera. Możemy to zrobić
w pociągu, na lotnisku czy nawet w toalecie. Trzy kliki
i poprawki do dokumentu są wykonane. Klient, szef,
docenią naszą szybkość. A my przy tym nie angażujemy się w jakiś szczególny sposób.
Excel w iPhonie przydaje się przede wszystkim właśnie do edycji, nanoszenia poprawek, wprowadzania
notatek, recenzowania, tworzenia analiz, zwłaszcza że
w wersji na iOS notatki możemy tworzyć odręczne.
Wszystko to zaś w dogodnym dla nas momencie.
Zyskujemy czas, gdy możemy zajrzeć do arkusza
w drodze do pracy – jadąc tramwajem czy pociągiem
– zamiast poświęcać na to rodzinny wieczór.
Excel na iPhonie to także świetna rzecz, gdy to
właśnie on służy nam do zarządzania domowym
budżetem lub innymi kalkulacjami służbowymi czy
prywatnymi. Możemy wprowadzać dane wtedy, gdy je
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otrzymaliśmy, szybko i bez zbędnych dodatkowych kroków, bezpośrednio do naszego arkusza.
Tworzenie nowych arkuszy na iPhonie wydaje się już jednak absurdalne.
I rzeczywiście, nie podjąłbym się pisania nowych skomplikowanych formuł, dużych tabel na ekranie telefonu. Microsoft przygotował jednak
świetną funkcję do przenoszenia analogowych tabel do świata Excela i to
jest unikalna cecha wersji mobilnej. Korzystając z Excela na iPhonie oraz
wbudowanego w telefon aparatu, możemy zeskanować na przykład fakturę, plan lekcji naszego dziecka lub dowolną inną wydrukowaną tabelę
czy dostępną w innej postaci i przenieść ją do Excela w bardzo szybki
sposób. Excel rozpoznaje wiersze i kolumny, treści w nich zapisane i po
krótkiej edycji, naniesieniu poprawek, mamy gotową tabelę. W tradycyjnym wariancie moglibyśmy co najwyżej zrobić zdjęcie, a później w domu
na komputerze przepisywać do Excela. Tu możemy w pięć minut przenieść wszystko do Excela i mieć dostęp gdziekolwiek zechcemy.
Pakiet Office na iPhonie? Zdecydowanie warto z niego skorzystać. Nie
dopatrujmy się w nim jednak niezależnych aplikacji, choć takimi są. Traktujmy je jako przedłużenie rozwiązań z komputerów i tabletów.
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PowerPoint Mac/iOS
– odkryj prezentacje na nowo

Excel i Word to dwa kluczowe elementy pakietu Office. PowerPoint,
zwłaszcza przez użytkowników sprzętu Apple, jest zaś często
pomijany. Niesłusznie – to obecnie jedno z najlepszych i najbardziej
zaawansowanych narzędzi do prezentacji. Warto je odkryć na nowo.
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Kiedy wchodziłem w ekosystem Apple, jednym z argumentów za ówczesnym Mac
OS X była aplikacja Keynote z pakietu iWork, pozwalająca na robienie prezentacji
jak Steve Jobs. Numbers i Pages nigdy nie mogły w pełni rywalizować z Wordem
i Excelem. Keynote natomiast mógł rywalizować z PowerPointem. Tylko biurowe
rozwiązania Apple stanęły w miejscu, a Office wciąż się rozwija, dzięki Office 365
nowości są dodawane kilka razy w roku. PowerPoint stał się natomiast królem prezentacji i z powodzeniem można tworzyć w nim fantastyczne, a przede wszystkim
użyteczne prezentacje i to zarówno na komputerach, jak i na iPadzie, a w razie
potrzeby także wykorzystać iPhone’a.

Znasz Worda i Excela – znasz też PowerPointa
Dlaczego warto korzystać z PowerPointa? Pierwszym powodem jest spójność
interfejsu z resztą pakietu Office. Gdy na co dzień korzystamy z Excela i Worda, to
korzystanie z PowerPoint jest tożsame. Nie brakuje internetowych aplikacji do tworzenia prezentacji, każda z nich wymaga jednak od nas zorientowania się w swoim
interfejsie. W przypadku PowerPointa poszczególne narzędzia są we wstążce, tak
jak w reszcie pakietu.

Integracja ze Skype’em, OneDrive, wygodna współpraca
PowerPoint, podobnie jak Excel i Word, to globalny standard, pakiet Office gości
u większości z nas. To umożliwia nam łatwe udostępnianie dokumentów, a przede
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wszystkim wspólną pracę nad nimi. Tryb recenzji działa tak samo jak w Wordzie, wśród nowości w ostatnich aktualizacjach pojawiły się wzmianki rodem
z serwisów społecznościowych. W dodatku, podobnie jak reszta pakietu
Office, także PowerPoint może być podłączony do OneDrive’a, a także
innych usług chmurowych. Bardzo ciekawą opcją jest połączenie PowerPointa ze Skype’em dla firm i możliwość wygodnej prezentacji w wideorozmowie. To również efektywne rozwiązanie podczas pracy zdalnej.

Apple Continuity Camera również działa w PowerPoint
Od grudnia 2018 w PowerPoint pojawiła się funkcja z systemu macOS
Mojave, dzięki której możemy szybko wykorzystać w prezentacji zdjęcie

lub skan dokumentu, który wykonamy w danym momencie naszym
iPhone’em. To niezwykle przydatna funkcja z systemu, która trafiła także
bezpośrednio do pakietu Office.

Wyszukiwanie Obrazów online
Kolejną nowinką w PowerPoint z ostatnich miesiącach jest wyszukiwanie obrazów online. Przy opcji „wstaw obraz” możemy przeszukiwać
zasoby internetowe z wykorzystaniem Binga bezpośrednio w programie. To wygodne narzędzie, zwłaszcza że od razu możemy zaznaczyć,
aby były to zdjęcia i grafiki na licencji Creative Commons. To znaczne
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przyśpieszenie pracy nad prezentacją, względem przeskakiwania pomiędzy
przeglądarką internetową a PowerPointem.

Rysowanie odręczne za pomocą myszki
Zarówno w PowerPoint, jak i w Excelu oraz Wordzie, od jesieni 2018 roku jest możliwe rysowanie odręczne za pomocą myszki lub innych narzędzi. W przypadku iOS
można już korzystać także z funkcji Apple Pencil 2. W iOS istnieje również funkcja
konwertowania rysunków odręcznych na tekst lub kształty. To wygodne formy
wstawiania dodatkowych treści i elementów do naszej prezentacji.
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Modele 3D, integracja wideo
z YouTube i wiele
więcej
Możliwości PowerPoint są
znacznie większe i cały czas
pojawiają się nowe opcje.
To prawdziwy kombajn do
prezentacji, zarówno tych
firmowych, jak i naukowych.
W nasze slajdy możemy
wmontować film z YouTube
i odtworzymy go bez wychodzenia z prezentacji. Możemy
też wprowadzić do prezentacji modele 3D, którymi
będziemy obracać w trakcie.
Takie możliwości sprawiają, że
PowerPoint jest uniwersalnym
narzędziem do zastosowania
w wielu branżach, przy każdego rodzaju prezentacji.
Jeśli z jakichś powodów
zaprzestaliście w przeszłości
korzystania z PowerPointa,
warto do niego wrócić,
aby zobaczyć, jak zaawansowanym, a jednocześnie
prostym w obsłudze i użytecznym narzędziem stał się
w ramach pakietu Office 365.
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Nie tylko Word, Excel
i PowerPoint. Co jeszcze
kryje Office 365?
Pakiet Office kojarzy nam się przede wszystkim z trzema
podstawowymi programami Wordem – edytorem tekstu, Excelem
– arkuszem kalkulacyjnym oraz Power Pointem – programem do
prezentacji. Współczesny Office 365 jest jednak znacznie bogatszy
i warto o tym wiedzieć, aby móc lepiej wykorzystać jego potencjał.
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Jeśli zapytalibyśmy, co wchodzi w skład pakietu Microsoft Office, to zwykle usłyszymy
właśnie o podstawowych trzech programach. To standard i trudno sobie wyobrazić
naszą codzienność bez nich. Dziś umiejętność operowania programem Office jest
cenna jak umiejętność jazdy samochodem, a pewnie w dużych miastach ma większe
od tego znaczenie. Pakiet Office to jednak nie tylko Word, Excel i PowerPoint. Nawet
w podstawowej wersji to kilka innych cennych funkcji i aplikacji.
Osoby bardziej zaawansowane pewnie od razu pomyślą o programie Access, ewentualnie Publisher. Te programy rzeczywiście wchodzą w skład pakietu Office 365 i to
także w wersji Home. Niestety, tych dwóch programów nie uświadczymy na komputerach z macOS i urządzeniach mobilnych. Wszystkie pakiety Office 365 są wyposażone
także w Outlooka – czyli klienta poczty e-mail.
MacOS oraz iOS są dostarczane przez Apple ze świetnym, prostym programem
pocztowym. Warto jednak sprawdzić, co oferuje Outlook. Program pocztowy Microsoftu przeszedł w ostatnich dekadach olbrzymią zmianę i dziś jest prawdziwym
kombajnem komunikacyjnym, który pozwala na efektywną pracę z pocztą, a przede
wszystkim wygodny kontakt ze współpracownikami, klientami itd. Outlook wyposażono w pakiet zabezpieczeń, ma rozwiązania AI wyłapujące na przykład maile
z informacjami o terminach płatności czy lotach i dodaje je do naszego kalendarza.
W przypadku współpracy z innymi osobami, podobnie jak w innych programach
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Office, działają też wzmianki w treściach rodem z serwisów społecznościowych. Jeśli
chodzi o design na macOS, w ostatnim czasie pojawił się również świetny tryb ciemny.
Outlook świetnie wykorzystuje też synergię z innymi programami z pakietu Office,
w tym z chmurą OneDrive. W przypadku pakietów Business Premium i Business
Essentials Microsoft dodatkowo oferuje hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową
o rozmiarze 50 GB.
OneDrive to właśnie kolejny ważny element, wchodzący w skład pakietu Office 365. Niezależnie od
pakietu każdy z użytkowników ma dostęp do 1 TB
przestrzeni w chmurze. OneDrive umożliwia na przykład wygodne i bezinwazyjne backupy naszych zdjęć

OneDrive to właśnie
kolejny ważny element,

wykonywanych iPhone’em, synchronizację wybranych
folderów w macOS i to wszystko w ramach jednego
abonamentu z pakietu Office. W przypadku użytkow-

wchodzący w skład pakietu

ników domowych w ramach subskrypcji Home w jed-

Office 365. Niezależnie od

nej opłacie, mamy aż sześciu różnych domowników

pakietu każdy z użytkow-

i każdy z nich otrzymuje po 1 TB przestrzeni dyskowej.

ników ma dostęp do 1 TB

Pakiet Office to jednak jeszcze więcej. Użytkownicy

przestrzeni w chmurze.

Office 365 otrzymują na przykład dodatkowe funkcje
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w programie do robienia notatek OneNote. W wersji dla macOS są to m.in. Nalepki.
Co więcej, użytkownicy domowi otrzymają pakiet 60 minut miesięcznie na połączenia
za pomocą Skype z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi. To ciekawa opcja na
rozmowy ze starszymi osobami z rodziny mieszkającymi na przykład w Stanach Zjednoczonych. W przypadku klientów biznesowych w ramach Office 356 w pakietach
pakietów Business Premium i Business Essentials firma Microsoft udostępnia możliwość prowadzenia telekonferencji nawet z 250 użytkownikami. W tych samych pakietach dostępny jest także Microsoft Teams – świetne narzędzie do organizacji pracy
w zespole i komunikacji w nim, godna alternatywa dla Slacka, bez konieczności kupowania kolejnej subskrypcji. W biznesowym pakiecie Premium dostępny jest Outlook
Customer Manager, czyli rozwiązanie w stylu CRM pozwalające na utrzymywanie
porządku w relacjach z klientami. Co istotne, w pakietach biznesowych znajdziemy
też webowe wersje popularnych aplikacji Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Oznacza to, że edycję dokumentów możemy przeprowadzić na dowolnym komputerze
z dostępem do sieci w dowolnym miejscu na świecie (oczywiście zachowując zasady
bezpieczeństwa panujące w naszej firmie).
Przed zakupem pakietu Office 365 dla siebie lub swojej firmy warto przeanalizować
poszczególne pakiety i dobrać rozwiązanie spełniające nasze potrzeby. Microsoft ma
różne progi cenowe, różne formy płatności za dostęp. Zwłaszcza pakiet Business Premium to oferta dająca pełny komplet rozwiązań biurowych ze spójnym interfejsem
i obsługą wszystkich kluczowych platform.
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Microsoft To Do
– wszystko pod kontrolą
Prawdziwą sztuką jest umiejętne planowanie nad swoim czasem.
Nie wszystkim to wychodzi idealnie. Przy pracy zdalnej jest to
szczególnie ważne. Wszak czasem możemy ocknąć się o zmierzchu
z nieskończoną pracą i niczym niezrobionym w domu. Z pomocą
przychodzi aplikacja To Do od Microsoftu.

MICROSOFT HOMEOFFICE

46

Microsoft To Do jest owocem przejęcia przez firmę bardzo udanej aplikacji
Wunderlist. Nowa aplikacja ma być jeszcze lepsza, oferując dużo możliwości, a jednocześnie zachowując tak istotną prostotę. Na rynku nie brakuje
aplikacji do planowania, wiele z nich jest jednak prawdziwymi kombajnami, gdy na co dzień wielu z nas wystarczy zwykła prosta lista zadań.
Microsoft To Do jest właśnie taką prostą listą zadań, ale gdy tylko
chcemy, staje się potężnym narzędziem, które pozwala na wiele. Przede
wszystkim to usługa multiplatformowa. Z aplikacji możemy korzystać
na naszym smartfonie (z iOS i Android) i na komputerze (Windows
i macOS). Wszystkie plany będą się synchronizować. Aplikacja pozwala
także na współpracę wielu użytkowników i tworzenie różnych list.
Możemy mieć więc plan działań dla projektu, plan na co dzień, a także
zadania czekające na nas w domu.
Do naszych zadań możemy dodawać notatki, przypomnienia, ustawiać
terminy, powtórzenia czy nawet dodawać pliki. Nasze listy mogą mieć
różne kolory, motywy, możemy je współdzielić. Jest też możliwość
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szybkiego wyszukiwania zadań. Do każdego z zadań możemy dodawać też
dodatkowe etapy. Najważniejsze jest to,
że aplikacja pozwala utrzymać prostotę,
ale w razie potrzeby bardzo szybko
możemy dodawać więcej i wciąż kontrolować to za pomocą narzędzia, które
doskonale znamy.
W korzystaniu z To Do najtrudniejsze są
nasze przyzwyczajenia. Aby być zadowolonym z takiego narzędzia jak Microsoft
To Do, trzeba po prostu systematycznie
z niego korzystać i rzetelnie rozliczać
siebie samego z wyznaczonych wcześniej
zadań. To mobilizacja jest tu kluczowa.
Aplikacja natomiast może w tym znacząco pomóc. Microsoft To Do robi to
nie tylko skutecznie, ale też ładnie.

Pobierz aplikację To Do z App Store
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Microsoft Surface Pro X
Surface Pro X to nie pierwszy PC z procesorem ARM, ale pierwszy,
który zrobił na mnie spore wrażenie. Sam design tego komputera
jest zdecydowanie nowocześniejszy, nawet w porównaniu z bardziej
klasycznym Surface Pro 7, ale najważniejsza różnica jest w jego sercu
– wyposażono go w Microsoft SQ1, czyli w SoC stworzony wspólnie
z Qualcommem.
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ARM i co to oznacza
Oznacza to obecnie, że liczba aplikacji na Surface Pro X jest ograniczona
względem komputerów Surface wyposażonych w procesory Intela – przynajmniej dopóki deweloperzy nie przekompilują swoich aplikacji na
ARM. W międzyczasie można uruchamiać 32-bitowe aplikacje, ponieważ
Windows 10 ma wbudowany emulator, ale niestety aplikacji 64-bitowych,
stworzonych pod Intela, nie da się uruchomić. Oznacza to, że nie ma chociażby pakietu Adobe, w tym Lightrooma, ale plotki głoszą, że firma pracuje nad ich przeportowaniem.
W odróżnieniu od iPada i z pominięciem powyższego ograniczenia Surface
Pro X z Windows 10 ma pełne możliwości znane z komputerów wyposażonych w procesory Intela i Windows 10, a jeśli dokupimy opcjonalną klawiaturę, to otrzymamy również rysik oraz touchpada.

Pierwsze spotkanie
Pierwszy setup Surface Pro X jest zdecydowanie przyjemniejszy, niż pamiętam i skupia się na zalogowaniu się do naszej sieci Wi-Fi (Surface Pro X ma
wbudowany model LTE, możemy więc po prostu włożyć tam naszą kartę
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SIM), na utworzeniu lub zalogowaniu się do naszego konta microsoftowego
oraz na ustawieniu paru preferencji. Całość nie zajęła mi więcej niż 5 minut.

Podstawa, czyli przeglądarka
Oczywiście podstawowym narzędziem w dzisiejszych czasach jest przeglądarka internetowa, a tych skompilowanych pod procesory ARM ze świecą
szukać. Microsoft oczywiście poleca nowego Edge’a, bazującego na Chromium, ale ja skusiłem się na testy nowego Firefoxa, który jeszcze jest w wersji beta. Firefox niestety nie wspiera gestów na ekranie, gdy korzystamy
z Surface Pro X w formacie tabletowym (albo ich nie znalazłem). Bardzo
szybko okazało się, że Edge jest zdecydowanie lepiej dostosowaną przeglądarką do tego komputera. Wspiera gesty i działa sprawniej od Firefoxa.
Edge, jak część z Was zapewne wie, bazuje na Chromium, na którym
z kolei bazuje Chrome. Z Chromium dawno nie korzystałem, ale Chrome
to straszna kobyła i nie potrafię go używać. Edge, dla porównania, działa
zdecydowanie lepiej. Gdybym miał wybierać między Chrome a Edge, to
zawsze wybrałbym tego drugiego.
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uBlock Origin (nie mylić z uBlock – bez dopisku Origin) zainstalował się bez
żadnych problemów, co z kolei oznacza, że mam przed sobą pełnoprawną
przeglądarkę, która spełnia niemal wszystkie moje oczekiwania. Decyzja
Apple, aby porzucić wsparcie pluginów dla Safari i przesiadka na Content
Blockery nie jest szczęśliwa. Rozumiem, dlaczego to zrobili, ale uBlock Origin
nie planuje ograniczać swojej funkcjonalności tylko po to, by oferować wsparcie dla Safari. Minus dla Apple, chociaż Safari uwielbiam, w tym w szczególności ich parcie na blokowanie śledzenia użytkowników przez internet.
Edge domyślnie ma ustawioną wyszukiwarkę Microsoftu – Bing – ale nie
ma żadnych problemów, aby przestawić ją na DuckDuckGo, co natychmiast
uczyniłem. Kombinacja Edge + DDG powoduje, że czuję się tutaj niemalże
jak w domu. Na deser zostaje przejrzenie opcji Edge’a i wyłączenie lub
włączenie paru opcji, w tym Do Not Track, blokowanie 3rd-party cookies
oraz przede wszystkim przełączanie blockowania trackerów z ustawienia
domyślnego na strict.

Windows 10 dla ARM
Surface Pro X wyposażono w Windows 10 Home dla ARM64 i muszę powiedzieć, że system działa zaskakująco dobrze. Nie, nie jest to macOS i wielu
rzeczy mi brakuje – musiałbym dokonać rewolucji w swojej bazie oprogramowania, aby móc się przesiąść całkowicie z jednego systemu na drugi
– ale jednocześnie jest zdecydowanie wygodniejszy w użyciu dla mojego
stylu pracy niż iOS na iPadzie. Microsoft już kiedyś kroczył tą ścieżką,
wydając Windows RT i tym razem wydaje się, że w końcu trafili na właściwą
konfigurację hardware + software. Jako „pierwsza próba” po wielu latach
i po siedmiu generacjach Surface Pro opartych o Intele uważam, że to duży
krok do przodu i liczę teraz na to, że całość będą sukcesywnie usprawniać.
Jeśli nie korzystaliście z Windows 10 w ostatnim roku lub dwóch, to nie
krzyczcie, że to zły system operacyjny. Tak, nadal brakuje wielu rzeczy. Tak,

Jeśli nie korzystaliście z Windows 10 w ostatnim roku lub
dwóch, to nie krzyczcie, że to zły system operacyjny.
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nie jest to macOS. Nie, nie jest tak zły, jak myślicie. Osobiście od dwóch lat
korzystam z Windows 10 do grania i w tym czasie system nie wysypał mi
się ani razu. Oczywiście, nie obciążam go oprogramowaniem, jak macOS-a,
ale nie zmienia to faktu, że jest więcej niż stabilny. Do tego dochodzi jeszcze sporo poprawek, które Microsoft poczynił przez ostatnie lata. Oczywiście nie jest idealnie. System przecież wie, że mam uruchomioną grę i być
może akurat nie wie, że trwa mecz o mistrzostwo n00bów w CS:GO, ale nie
zmienia to faktu, że w żadnym wypadku nie powinien wtedy w tle uruchamiać uaktualnień. Jest kilka opcji, aby tę funkcję wyłączyć, ale nie działają
one tak, jak powinny. Do tego dochodzi jeszcze jedna sytuacja, w której
Windows przełączył mnie na pełnoekranową informację z paroma przyciskami i musiałem w ciągu paru sekund zdecydować, co chcę zrobić, czyli
uaktualniać system teraz, później, być może później, jutro lub kiedyś – tak,
byłem akurat w trakcie strzelania się z gościem na midzie na Inferno. Myślałem, że dostanę na miejscu apopleksji ze wściekłości, tym bardziej że okno
całkowicie zdominowało ekran i nie byłem w stanie Alt + Tabem przełączyć się do gry bez podjęcia decyzji. Poza tymi dwoma incydentami całość
działa bez większych zarzutów.
Odkąd przesiadłem się na Maca, ogromnie doceniam ergonomię umieszczenia klawisza Command. Windowsowym odpowiednikiem jest Control
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(CTRL), który zamiast obok Spacji, znajduje się w skrajnym lewym rogu klawiatury. Kiedyś obsługiwałem ten przycisk jak mistrz, ale dzisiaj, po wieloletnim przyzwyczajeniu do Command obok Spacji, nie jestem w stanie się
ponownie przestawić. Kusi mnie, aby całkowicie przebudować sobie layout
klawiatury pod Windows, czyli umieścić Control obok Spacji, Alt na lewo
od niego, a Windows key dać właśnie do rogu lub na miejsce Caps Lock
(czyli tam, gdzie obecnie pod macOS mam klawisze Control). Takie cuda na
macOS robi się za pomocą genialnego Karabiner Elements, a jego odpowiednikiem pod Windows jest SharpKeys. Napisałem do autora tego ostatniego z prośbą o przekompilowanie jego aplikacji dla ARM. Okazało się,
że nie jest to konieczne i wystarczyło pobrać najnowszego ZIP-a zamiast
pliku MSI, rozpakować go i uruchomić program z .exe, a całość ruszy bez
problemów. Na próbę przemapowałem Caps Lock jako Control i moja produktywność natychmiast wzrosła. Niestety, co mnie trochę zaskoczyło, bo
nie korzystałem wcześniej z SharpKeys tak jak z Karabiner Elements, nie
można tworzyć w nim własnych skrótów klawiszowych. Ważne jednak, że
pokonanie pierwszej przeszkody okazało się prostsze, niż myślałem…
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Nie wiem dlaczego, ale Windows 10 do dzisiaj nie wspiera czterech rzeczy, z których korzystam codziennie. Po pierwsze, brakuje mi możliwości
wstawiania polskiego cudzysłowu, czyli „”, gdzie otwierający jest na dole,
a zamykający na górze, bezpośrednio za pomocą skrótu klawiszowego.
macOS to robi od lat w bardzo prosty sposób i nie rozumiem, dlaczego
Microsoft tego po prostu nie skopiował. Jest to szalenie ważna funkcja, dla
osób, które dużo piszą i chcą to robić prawidłowo. Trzecią i czwartą rzeczą
są tzw. en- i em-dash, czyli półpauza i myślnik (nie mylić z łącznikiem):
• to jest łącznik: • a to półpauza: –
• a to jest myślnik: —
Windows 10 niedawno wprowadził Emoji Picker do systemu (wywołuje się
go skrótem Win + Kropka) i te symbole się tam znajdują, ale nie można się
do nich dostać bez odrywania rąk od klawiatury, co całkowicie niszczy flow.
Dla porównania, pod macOS korzysta się odpowiednio ze skrótu Option +
Minus lub Shift + Option + Minus. Proste jak budowa cepa. Rozwiązaniem
tego problemu jest aplikacja AutoHotkey, która już powinna działać prawidłowo na Surface Pro X i jego procesorze SQ1 – niestety, nie zdążyłem
jej przetestować, zanim musiałem zwrócić komputer, ale wygląda na to, że
rozwiązałaby wszystkie moje bolączki.
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Instant-On
Na koniec jeszcze wspomnę o Instant-On. To funkcja, która odpowiada za
to, żeby komputer był gotowy do pracy natychmiast po jego wybudzeniu.
Nie jest to aż tak natychmiastowe, jak na najnowszych iPadach, ale nie zdarzyło mi się jeszcze czekać na komputer. Jak odchylam klawiaturę z pozycji
chroniącej ekran (jak Smart Cover na iPadzie), to po niecałej sekundzie
ekran już się świeci, a Windows Hello szuka mojej twarzy. Zanim skończę ją
odchylać, to Surface Pro X jest już odblokowany i czeka na mnie. Fakt, pod
iOS-em działa to znakomicie od lat, ale umówmy się, że iOS jest jednak
zdecydowanie prostszym systemem operacyjnym niż Windows 10, uważam
to więc za naprawdę imponującą pracę programistów. Co ciekawe, komputer praktycznie nie pobiera prądu, gdy jest uśpiony. Jak go zostawiłem
wczoraj wieczorem, to dzisiaj rano pokazywał dokładnie tylko samo na
wskaźniku naładowania baterii.

Surface Pro X
Apple przez ostatnie 10 lat dąży do tego, aby z iPada stworzyć komputer,
który ma służyć do wszystkiego i wielu z nas zastąpić potrzebę posiadania
„normalnego” komputera. W większości im się do udało pod warunkiem,
że mamy bardzo podstawowe potrzeby. Wsparcie dla trackpada lub myszki
co prawda będzie dostępne w iOS 13.4 (zanim przeczytacie te słowa), ale na
nowy Magic Keyboard dla iPada przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka miesięcy. Wsparcie dla klawiatur zewnętrznych nadal nie jest idealne, a Smart
Keyboard jest fajna, ale daleko jej do klawiatury, na której piszę te słowa,
czyli Microsoft Surface Pro X Signature Keyboard with Slim Pen Bundle (lub
alternatywnie jest wersja bez piórka, co oszczędzi Wam trochę mamony,
jeśli nie potrzebujecie pisać lub rysować po ekranie). Dodatkowo iPad bez
żadnego stojaka nadaje się tylko do trzymania w ręce. Dla osób, które „wiedzą więcej”, da się go oczywiście dostosować do bardziej wymagających
środowisk, ale daleko temu do możliwości MacBooka Pro. Apple zresztą
ładnie potwierdziło design, który Microsoft ma od lat – porządna klawiatura z touchpadem, doczepiana do Surface w różnych odmianach. Niestety,
klawiatura to jeszcze nie wszystko…
Microsoft z powodzeniem wprowadza swój wbudowany stojak do kolejnego komputera i ten w Surface Pro X spisuje się znakomicie. Nie mogę
wystarczająco mocno podkreślić, jak świetny jest. Zmienia całkowicie
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postrzeganie możliwości komputera, bo gdy trzymam go w ręce, bez
doczepionej klawiatury, to jest niezauważalny, a gdy chcę Pro X gdzieś
postawić, np. żeby obejrzeć klip na YouTubie, to wysunięcie go zajmuje mi
dosłownie sekundę. No i można go też używać bez większych problemów
na kolanach, regulując dowolnie kąt stojaka.
Do kompletu oczywiście dochodzi klawiatura Microsoftu, która jest dużo
lepsza od Smart Keyboard, a przy okazji zdecydowanie preferuję ją od
motylkowej Apple’a. Ta w nowym MacBooku Pro 16'' i dopiero co pokazanym MacBooku Air jest już lepsza, ale znowu – trudno porównywać ultramobilną klawiaturę z taką wbudowaną w komputer. Oczywiście Signature
Keyboard nie jest idealna, ponieważ ma nietypowy layout w dolnym rzędzie. Firma z Redmond dodatkowo skopiowała Apple’owy layout strzałek
w dolnym prawym rogu klawiatury, który jest skrajnie nieużywalny. Odwrócona litera T jest zdecydowanie wygodniejsza, a na klawiaturze Microsoftu
mylę górną i dolną strzałkę dokładnie tak samo często, jak na swoim własnym MacBooku Pro. Liczę teraz na to, że skopiują Apple’a ponownie (layout z 16-calowego MacBooka Pro).
To, co Apple zrobiło dobrze, to ekran w iPadzie. Ten naprawdę nie ma sobie
równych. Nie dość, że wspiera 120 Hz, co powoduje, że trudno mi patrzeć
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na ekrany 60 Hz, to przy okazji wspiera Display P3. Microsoft podobnej klasy ekran (a nawet lepszy) oferuje dopiero w Surface Studio, który
można przełączać m.in. w tryb sRGB, DCI-P3, P3-D65 itd. Gdy rozmawiałem
z przedstawicielem Microsoftu na temat ekranu w Surface Pro X, to dowiedziałem się jedynie, że wspiera on gamut sRGB (ale nie w ilu procentach,
chociaż jest to ponoć wartość wysoka). Tymczasem w ustawieniach ekranu
Windows 10 znalazłem opcję przełączenia komputera w jeden z dwóch
profili – sRGB lub Enhanced. Ten pierwszy jest jasny, ale na temat drugiego
nie ma specjalnie wiele informacji. Na Ars Technica, w artykule na temat
Surface Pro z 2017 roku, udało mi się znaleźć informację na temat tego
samego trybu w starszym Surface Pro:
The Enhanced setting on the New Surface Pro is a profile within the sRGB
space where through special hardware and proprietary color processing
we take the mid-tones as close to P3-D65 color gamut as possible while
leaving skin tones as is. The overall color contrast is also enhanced.
Jeśli ta funkcja została przeniesiona na Surface Pro X, to oznacza to, że
otrzymujemy coś pośredniego pomiędzy DCI-P3 a sRGB. Tragedii nie ma,
ale dla osób, które obrabiają fotografie w Display P3, będzie to ograniczenie, z którego muszą sobie zdawać sprawę. Zaznaczę tutaj, że 99,9%

SPRZĘT

59

użytkowników, których to nie interesuje, będzie zachwycona ekranem. Jest
ostry, ma wysoką rozdzielczość (2880 × 1920 px), ma 267 PPI, 13'' oraz proporcje 3:2 (najlepszy możliwy, moim zdaniem, kompromis). Na przyszłość
chciałbym jedynie zobaczyć jeszcze lepszą powłokę antyrefleksyjną, bo ta
jest nieznacznie gorsza od iPadowej.
Dodam jeszcze, że jak przeglądam własne fotografie, opublikowane

w sRGB, to nie mam do nich żadnych zastrzeżeń kolorystycznych – wyglądają tak, jak chciałem, aby ludzie je widzieli.
Klawiatura Microsoft ma wbudowany touchpad, którego nie ma obecny
Smart Keyboard. Ten touchpad jest dobry. Nie, nie jest tak dobry, jak trackpad Apple’a, ale na tyle dobry, że nie powoduje u mnie frustracji, a to spory
krok do przodu, szczególnie biorąc pod uwagę, jak cienka jest ta klawiatura. Aha – jest też podświetlana, co wielu sobie ceni.
iPada zawsze niesamowicie chwaliłem za czas pracy na jednym ładowaniu
baterii. Surface Pro X, mając o wiele większe możliwości, nie odstaje specjalnie od niego. Microsoft zapewnia, że komputer ma zapas elektronów
na 13 godzin „typowej pracy”, cokolwiek by to oznaczało. Sam nie miałem
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okazji robić wyczerpujących testów baterii, ale wczoraj odłączyłem komputer od zasilania rano i korzystałem z niego przez jakieś 4–5 godzin. Nie
podłączałem go na noc, a rano miał 70% baterii. Dzisiaj korzystam z niego
już ponad 2 godziny, a bateria zjechała do 51%. Bardzo istotnym faktem
jest to, że Surface Pro X ma cztery tryby pracy – „bardzo oszczędny”,
„oszczędny”, „trochę szybki” i „olać baterię podkręcamy, co trzeba na
maksa”. Korzystam z tego najszybszego non stop, więc spodziewam się, że
wyciągnę z niego jeszcze przynajmniej 4 godziny pracy (czyli z powodzeniem wystarczy na pełny dzień pracy), a w trybie oszczędnym powinien
z powodzeniem wytrzymać dwa pełne dni pracy. To nowa jakość, biorąc
pod uwagę, o ile większe możliwości ten komputer ma względem iPada.
SQ1 to nowy SoC, który jest sercem Surface Pro X. Powstał przy współpracy
Microsoftu i Qualcomma. W praktyce to Snapdragon 8cx z szybszym GPU
– Adreno 685. Oczywiście nie mogło się obyć bez Geekbencha 5, który

wykonałem we własnym zakresie. Dodam tutaj, że mam w testach jedną
z niższych konfiguracji, czyli wyposażoną w 256 GB SSD i 8 GB RAM (osobiście zdecydowałbym się na config z 16 GB RAM). Miejsce na dysku, jakie
obecnie wykorzystuję, to 44 GB, więc wielu osobom do pracy biurowej
z powodzeniem wystarczy model 128 GB.

Geekbench 5

Single-Core

Multi-Core

Surface Pro X, 8GB RAM | 256 GB

738

2848		

MacBook Air, Late 2018

757

1535		

MacBook Pro 13,3'', Mid 2019

935

3861

iPad Pro 12,9'', 3. gen.

1109

4565

Syntetyczne benchmarki nie oddają do końca rzeczywistości. Po pierwsze,
Windows 10 w wersji dla ARM działa płynnie, ale od czasu do czasu animacje przycinają delikatnie (nie spowalniają, ale widać, że nie ma 60 fps, co
zresztą nawet na iPhone’ach się zdarza). Finalnie, podczas pracy w trybie
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laptopowym z klawiaturą, wizualne wrażenia z szybkości działania systemu
są na poziomie MacBooka Air czy nawet Pro w podstawowej konfiguracji.
Nie wiem, czy więcej RAM-u by pomogło Surface Pro X, ale do pracy biurowej ta konfiguracja jest więcej niż wystarczająca – do dyspozycji jest pełny
Office 365 w wersji na ARM.

Na koniec
Surface Pro X nie jest tani, ale to komputer, któremu zdecydowanie bliżej
do przyszłości komputerów niż iPadowi. Po pierwsze, otrzymujemy „pełny”
system operacyjny, który po prostu pozwala więcej niż iPadOS. Po drugie,
Surface Pro X jest lepszym tabletem niż Surface Pro 7 i jednocześnie niewiele gorszym od niego laptopem, pod warunkiem, że nie potrzebujemy
oprogramowania, którego nie ma na tę architekturę, np. Lightrooma. Jeśli
wystarczą Wam podstawowe narzędzia systemowe, Office i przeglądarka
w postaci Firefoxa lub nowego Edge, to ten komputer powinien zapewnić
Wam wszystko, czego potrzebujecie. Jednocześnie Microsoft powinien
mocno zachęcać deweloperów do portowania aplikacji na ARM-a, jeśli
chcą odnieść sukces tym produktem.
Niewątpliwie ten komputer zyskałby sporo na wydajności, gdyby Qualcomm robił szybsze SoC, ale nie zanosi się na jakiś skok wydajnościowy.
Jednocześnie powtórzę, że Surface Pro X, przy typowo biurowym zastosowaniu, nie wydaje się ani wolny, ani nie spotkałem się z sytuacją, w której
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zwolniłby z jakiegoś powodu. Microsoft też powinien położyć większy
nacisk na deweloperów, aby dostosowywali swoje aplikacje do gestów na
ekranie oraz do trybu tabletowego Windows 10, tak, aby jeszcze wygodniejsze było korzystanie z niego w tej konfiguracji.
Samo urządzenie jest natomiast wykonane w zasadzie wzorowo i jedynymi
rzeczami, do których mogę się przyczepić, to fakt, jak łatwo się „palcuje”
czarna obudowa oraz to, że do głośników dostaje się kurz (wystarczy go
wydmuchać). Jestem też pod wrażeniem, jak bardzo funkcja Instant-On
poprawiła funkcjonowanie Windows po wybudzeniu – jest na tyle szybka, że
po odchyleniu klawiatury do pozycji do pisania komputer jest odblokowany
(dzięki kamerce Windows Hello – to coś w stylu Face ID) i gotowy do pracy.
No i mamy dostęp do SSD. Tak, jest w nietypowym rozmiarze (2230 zamiast
bardziej typowych 2280), czyli trudniej dostępnym, ale jednak dostępnym.
Oznacza to, że możecie sobie kupić model Surface Pro X ze 128 GB SSD i za
jakieś 70–80 EUR wymienić dysk na 512-tkę we własnym zakresie, np. na SanDiska lub WD-ka (w przypadku iPada Pro dopłata z 64 GB do 512 GB wynosi
390 EUR). Liczę na to, że Microsoft będzie kontynuował ten trend, bo szybciej
dotarli do miejsca, do którego Apple powinno dotrzeć już lata temu.
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Surface Pro 7
Nie wiem właściwie, do jakiej grupy sprzętów zaliczyć Surface’a.
Czy to jest tablet, czy laptop. Ma cechy obu tych urządzeń. Z jednej
strony to pełnoprawny laptop, a z drugiej to sprawny tablet. O ile,
oczywiście, możemy powiedzieć, że system Windows może być
systemem tabletowym.
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To już mój trzeci Surface. Pierwszy był generacji 3. z procesorem i5 i tylko
4 GB pamięci. Teoretycznie można było coś na nim zrobić, ale działał
tak wolno, że nie było to przyjemne. Drugi był Surface Pro 6. generacji.
Także z procesorem i5, ale już z 8 GB pamięci RAM. Bez problemu można
było na nim pracować w aplikacjach biurowych. Praca była komfortowa,
oczywiście pod warunkiem, że nie chcieliśmy obrabiać filmów czy grać
w nowoczesne gry.
Surface Pro 7, który właśnie kupiłem, jest już na najnowszym procesorze
i7-1065G7. Pamięci RAM tym razem mam 16 GB i to dopiero jest przyjemny w użytkowaniu komputer. Dyski są dostępne w tej opcji od 128 GB
do 1 T. Przy procesorze i7 każdy ma 16 GB RAM. Najmniej ma komputer
z procesorem i3, bo tylko 4 GB i 128 GB dysk SSD. I taką konfigurację stanowczo odradzam. Na takim komputerze nie ma mowy o płynnej pracy.
Sprzęt jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Platynowy i czarny.
Obecnie kupiłem czarny i jest ładny. Jest to czarny mat, ale trochę się
palcuje. Jednak tak samo łatwo się czyści. Komputer jest lekki. Waży
tylko 790 g plus klawiatura. Klawiatura to zupełnie osobne urządzenie.
Jest nawet sprzedawana osobno i to mi się bardzo nie podoba. Przy
zakupie za 7299 zł dostajemy jedynie zasilacz i pudełko, w który jest

SPRZĘT

65

zapakowany Surface. Sami musimy dokupić klawiaturę za kwotę 799,90 zł
i polecam myszkę Microsoft Arc Mouse za 349 zł.
Klawiatura jest genialna. Jest to dla mnie najprzyjemniejsza klawiatura do pisania. Skok jest dobrze wyczuwalny dzięki jej ułożeniu, które
powoduje, że nie leży płasko na biurku, ale jest pod lekkim kątem
i w powietrzu mamy fajne uczucie sprężystości. Nie czujemy twardości, ale delikatne uginanie się, co pozwala mieć przyjemność z pisania.
Touchpad jest poprawny. Nie taki, jak w sprzętach Apple, ale i nie tak
tragiczny, jak to często bywa w tańszych komputerach przenośnych.
Klawiatura, której obecnie używam, dokupiłem do wersji 6, ale jest
kompatybilna z wersją 7.
Wersja 7 zmieniła nie tylko procesor, ale i zastosowane złącza. Dokładnie jedno złącze. Ma ich wszystkich sześć. Jedno od klawiatury i tylko
do niej. Drugie specjalne złącze Surface Connect do ładowania i Surface
Doc. Nic specjalnego ten Doc, ale za to w specjalnej cenie 999 zł. Zastąpić to bez problemu można urządzeniem za niewiele ponad 100 zł na
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USB. Pozostałe złącza to klasyczne USB-A i od wersji 7 zamiast Display
Port Mini jest USB-C. Przez port USB-C możemy także ładować laptopa,
co jest pozytywne, jeśli zapomnimy o zasilaczu. Zapomniałbym jeszcze
o złączu Audio, starym klasycznym i długo nieodkrytym czytniku kart
microSDXC, schowanym pod uchylaną nóżką. Na obudowie mamy trzy
przyciski. Włącznik i przyciski zgłaśniania i ściszania dźwięku.
Komputer wyposażono w zestaw czujników i kamery. Nie będę przytaczał
specyfikacji, ale powiem, że nie wszystko działa bardzo szybko i sprawnie.
Zresztą, przy wyborze tego komputera nie sprawdzałem tych parametrów.
To miał być komputer przyjemny w użytkowaniu i szybki. I taki jest.

Wersja 7 zmieniła nie tylko procesor, ale i zastosowane złącza.
Dokładnie jedno złącze. Ma ich wszystkich sześć. Jedno od
klawiatury i tylko do niej. Drugie specjalne złącze Surface Connect do ładowania i Surface Doc.

Osobną sprawą jest wyświetlacz. To jest jedyna rzecz, która chętnie bym
poprawił. Nie, nie chodzi o jakość wyświetlacza. Jest wystarczająca. To
ma być komputer do pracy w podróży, a nie studio graficzne. Choć jest
dostępny rysik, to nigdy go nie miałem, bo jest za drogi i nie używam
Surface jako tabletu. Ekran jest dotykowy i w kilku sytuacjach można go
tak używać. Ja nie lubię jednak mieć pomazanego ekranu i staram się
tego nie robić. Ma on dwie wady. Pierwsza to ogromne ramki. Są jak ramy
obrazu w muzeum. Wielkie i czarne. Nie rozumiem, dlaczego są tak duże.
Producenci laptopów, tabletów i telefonów starają się je minimalizować,
a tu nadal są niezmienione od pierwszych wersji.
Druga rzecz, która mnie wkurza i, jak czytam w necie, dotyka wielu
właścicieli Surface, to na wysokości klawisza F6, około 1 cm powyżej,
powstaje zielone przebarwienie wielkości około 5 mm. Pojawiło się
ono mi w Surface Pro 3, w tym samym miejscu miałem w Surface Pro
6. Reklamowałem komputer i zwrócono mi pieniądze. I teraz po trzech
tygodniach używania pojawiło się w Surface Pro 7. Nie wiem, czym jest
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to spowodowane, ale myślę, że jakiś podzespół, który jest w tym miejscu
albo wydziela więcej ciepła, albo w jakiś inny sposób wpływa na ekran.
Ten zielony duszek nie jest problemem w pracy. Widać go tylko na bardzo ciemnym tle. Jednak ja wiem, że on tam jest i jest to dla mnie problem. Komputer zostanie przesłany do sprzedawcy w celu naprawy lub
wymiany. Jestem bardzo ciekawy, czy mój czwarty komputer od Microsoftu też będzie miał ducha.
Podsumowując. Komputer od producenta Windowsa jest przyjemny
w użytkowaniu. Polubiłem go bardzo. Jest dla mnie połączeniem iPada
z Macbookiem, ale w wersji z Windowsem. Nie mam problemu wyjść
z nim do kawiarni, popisać czy popracować. Z Macbookiem jakoś bardziej uważam, bo boję się go zalać czy uszkodzić. W tym przypadku
miałbym do wymiany jedynie klawiaturę. Obecnie używany model
z procesorem i7 jest bardzo wydajny i ani przez chwilę nie miałem z nim
problemu. Fakt, jest drogi. Nawet bardzo drogi, ale jeśli wyjdzie jego
następna wersja z innym ekranem, będzie oczywiste, że go kupię.
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16-calowy MacBook Pro
Nawet podstawowy model nowej 16-tki to dla większości więcej
komputera niż będą potrzebowali, każdy z nich ma nową klawiaturę
i zmodyfikowanego Touch Bara, które ponownie przywracają moją
wiarę w tę serię MacBooków.
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Specyfikacja
Komputer dojechał w konfiguracji zupełnie podstawowej, zupełnie wystarczającej dla większości userów. Jego sercem jest sześciordzeniowy Intel
Core i7 2,6 GHz, ma 16 GB RAM, dwa GPU – wbudowany iGPU w procesor
oraz dGPU w postaci AMD Radeon Pro 5300M – oraz aż 512 GB SSD w standardzie. Opcjonalnie można zamówić 8-rdzeniowy procesor, 32 lub 64 GB
RAM, szybsze dGPU oraz aż do 8 TB przestrzeni na dane. Na deser oczywiście pozostaje wybrać kolor – Space Grey lub srebrny.

Klawiatura
Apple, po czterech latach męczenia nas klawiaturami z psującym się
mechanizmem motylkowym, wraca do mechanizmu nożycowego, znanego
z Magic Keyboard i MacBooków Pro sprzed 2016 roku. Skok nowej klawiatury wzrósł z 0,55 mm do 1 mm, wróciły strzałki w kształcie odwróconej
litery T oraz fizyczny klawisz ESC. Niestety, Touch Bar pozostał.
Cieszę się jak głupi, że ten międzynarodowy koszmar się skończył i że
w końcu otrzymaliśmy (prawdopodobnie, bo to się dopiero okaże!)
sprawną klawiaturę, która nie będzie się psuła po paru miesiącach. Prawda
jednak jest taka, że powinienem mocno skrytykować firmę, że tak długo
zajęło jej naprawienie tak fundamentalnego błędu!
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Nowa klawiatura, pomimo że jest zbliżona konstrukcją do Magic Keyboard,
różni się od niej nieznacznie. Po pierwsze, poprawiono stabilność klawiszy
i ta jest podobna do tej znanej z mechanizmu motylkowego. Po drugie,
powiększono bardzo nieznacznie odstępy między klawiszami, co powinno
pozwolić lepiej orientować się, gdzie na niej znajdują się nasze palce. Po trzecie, zwiększono nieznacznie przestrzeń pomiędzy każdym klawiszem a obudową. Czwartą nowością jest poprawione oświetlenie, które nie „wylewa” się
poza klawisz. Po piąte, klawiatura w końcu otrzymała fizyczny klawisz Escape
– zniknął on z Touch Bara i można teraz z niego normalnie korzystać. Nie
mogę też wystarczająco mocno podkreślić, jak bardzo istotny jest powrót do
układu odwróconej litery T w przypadku klawiszy ze strzałkami – ta pusta
przestrzeń nad lewą i prawą strzałką teraz pozwala bardzo sprawnie orientować palce bez konieczności patrzenia na nią. Dla mnie to kluczowe, bo
po 4 latach korzystania z klawiatury w MacBooku Pro 2016 nadal naciskam
niewłaściwe strzałki, kilkudziesięciokrotnie każdego dnia. Na deser pozostał
większy skok, który w moim przypadku wpływa na sposób pisania – dzięki
niemu nie walę teraz tak mocno w klawisze i czuję to w stawach palców.

Touch Bar
Pomimo że nowa klawiatura otrzymała fizyczny klawisze Escape, bez
którego była dla mnie zdyskwalifikowana – autentycznie nie kupiłbym
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MacBooka bez tego klawisza – to niestety
pozostał Touch Bar. Reakcje na Touch Bar
dzielą ludzi na tych, którzy go nienawidzą
i na osoby, dla których jest on obojętny. Jest
też niewielka grupa osób, która go uwielbia,
ale z reakcji w mediach społecznościowych
i w komentarzach iMaga wynika, że ta wydaje
się zdecydowanie najmniejsza.
Nowa wersja Touch Bara jest tak skonstruowana, że klawiatura stała się bardziej użyteczna. Nie dość, że wspomniany klawisz
Escape jest teraz odseparowany od niego,
to Touch ID po jego prawej stronie również
zostało wydzielone i bardziej teraz przypomina to, które Apple zastosowało w nowym
MacBooku Air. Wcześniej miałem ogromny
problem z tym, że regularnie opierałem ręce
na klawiszu Escape – ten problem zniknął
i przestałem go niechcący wyzwalać – ale
nadal od czasu do czasu zdarza mi się niechcący musnąć Touch Bar, co powoduje
wywołanie niechcianych funkcji. Finalnie
problem rozwiązałem tak, że część funkcji na
nim wyłączyłem i liczę teraz jedynie na to, że
Apple w przyszłości albo z niego zrezygnuje,
albo wprowadzi jako opcję.

Benchmarki
Miałem okazję przeprowadzić kilka benchmarków, aby sprawdzić, jak sprawuje się nowa
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16-tka względem MacBooka Pro 13” z late 2016 i mid 2019, iMaca (2009) oraz
hackintosha z 2014. Na pierwszy ogień poszedł BruceX…

BruceX
Ten test opiera się o render projektu w Final Cut Pro X. Muszę tutaj zaznaczyć, że wyniki, które zobaczycie, nie tylko odzwierciedlają poprawki
w hardwarze, ale również w samym oprogramowaniu, bo Apple cały czas
rozwija FCPX i ten niedawno otrzymał spore poprawki wydajnościowe.
Same testy z tabel poniżej były przeprowadzane na najnowszych dostępnych wersjach Final Cut Pro X w dniu danego testu.

BruceX

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

iMac 27” (late 2009)

145 s

n.d.

n.d.

Hackintosh (2014)

25 s

n.d.

n.d.

MacBook Pro 13” (late 2016)

70,65 s

70,56 s

74,63 s

MacBook Pro 13” (mid 2019)

57,91 s

55,88 s

65,86 s

MacBook Pro 16” (late 2019)

17,61 s

18,10 s

16,33 s

Teoretycznie mógłbym pozostawić te wyniki bez komentarza, bo nowy
MacBook Pro 16” absolutnie miażdży obie testowane 13-tki i jest nawet
szybszy od hakintosha z 2014 roku (opartego o 4-rdzeniowego Core
i7-4770K 3,5 GHz). Testów przeprowadziłem w sumie pięć i odrzuciłem dwa
skrajne wyniki (rejon 16 s i 19 s), a z pozostałych trzech otrzymujemy średnią
wynoszącą 17,35 s. Nie mam wątpliwości, że MacBook Pro 16” „kopa” dostał
nie tylko dzięki dodatkowemu GPU, które bardzo pomaga w tym teście, ale
niedawna optymalizacja FCPX pod nowe Maki dodatkowo pomogła.
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Cinebench
Ten test obciąża zarówno GPU, jak i CPU, więc jest to najgorszy możliwy
scenariusz dla komputera. Po 28 sekundach od uruchomienia Cinebench
procesor był prawie maksymalnie obciążony. W tym czasie jego temperatura
skoczyła do 97°C i wiatraki rozpoczęły swój taniec. Pełne obciążenie procesora pojawiło się po 100 sekundach od uruchomienia testu. Po 65 sekundach
od rozpoczęcia testu temperatura procesora cały czas trzymała się w rejonie
95–99°C, a wiatraki po przekroczeniu około 3000–3500 rpm zaczęły stawać
się mocno słyszalne (siedzę w bardzo cichym pomieszczeniu; cichym na
tyle, że słyszę, jak pracują HDD w moim NAS-ie, od których jestem oddalony
o 3 metry). Po 100 sekundach wiatraki przekroczyły
poziom 5200 rpm, a po 128 sekundach osiągnęły
maksymalne obroty, wynoszące ok. 5300 rpm. Po
zakończeniu testu komputer potrzebował dokładnie 90 sekund, aby temperatura procesora spadła
do 55°C, a obroty do wartości minimalnej, oscylującej w rejonie 1800 rpm.
Tak, ta konstrukcja potrafi się rozgrzać dosyć
szybko, ale szybko się też schładza i w żadnym
momencie nie czułem dyskomfortu na udach
(MacBooka trzymałem przez cały czas na nogach,
podczas siedzenia na kanapie). Wygląda na to, że
temperatura jest sprawniej zarządzana niż w niektórych starszych konstrukcjach, chociaż musiałbym zrobić bezpośrednie porównanie z 15-tką, aby
móc to powiedzieć w pełni odpowiedzialnie. Nie
zmienia to jednak faktu, że nowy 16-calowy MacBook Pro jest szalenie szybki, nawet na standardy
komputerów stacjonarnych.
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Lightroom Classic
Do następnego testu, na Waszą prośbę, zaprzęgnąłem desktopowego
Lightrooma:
• Zdjęć miałem 271, były w formacie RAW i zajmowały ok. 24 GB na karcie
SanDisk Extreme Pro 256 GB, która według producenta zapewnia odczyt
i zapis w rejonie 95 MBps.
• W powyższej sytuacji fakt, że SSD w MacBooku Pro 16” jest zdecydowanie
szybszy od mojego desktopa, nie powinien specjalnie wypłynąć na samą
procedurę kopiowania zdjęć. Ale wpłynął. Prawdopodobnie dlatego, że
komputer równocześnie tworzył podgląd RAW-ów w 1:1.
• Test importu polegał na kopiowaniu zdjęć z SD na SSD lub HDD i jednoczesnym tworzeniu podglądu RAW-ów w 1:1.
• Test eksportu polegał na eksporcie zdjęć z HDD lub SSD na SSD, w sRGB,
z wyostrzaniem „normal”, w oryginalnej rozdzielczości.
Pierwszą ciekawostką jest fakt, że MacBook Pro miał w pełni obciążony
CPU podczas importowania zdjęć i jednocześnie procesor nie przekraczał
81–82°C, a wentylatory w żadnym momencie nie przekroczyły 3500 rpm.
Było to więcej niż akceptowalne zachowanie – przy tych obrotach nie są
jeszcze specjalnie natarczywe – a wyniki testu importowania wyglądały
następująco:
• MacBook Pro 16” – 10:28
• NLEstation 2014 (import na HDD 5400 rpm) – 16:22
• NLEstation 2014 (import na SSD) – 14:56

Pierwszą ciekawostką jest

To pierwszy MacBook Pro, jakiego miałem w testach,
który jest szybszy niż mój 4-rdzeniowy Intel Core

fakt, że MacBook Pro miał

i7-4770K (3,5/3,9 GHz) z 2013 roku. Przypominam, że

w pełni obciążony CPU

6-rdzeniową konkurencją tutaj jest i7-9750H (2,6/4.5

podczas importowania
zdjęć i jednocześnie pro-

GHz). Być może 4-krotnie szybszy SSD również
pomógł, ale podejrzewam, że w tym konkretnym
teście miał znikomy wpływ na sam wynik. Najwięk-

cesor nie przekraczał

szym zaskoczeniem był jednak fakt, że MacBook Pro

81–82°C, a wentylatory

był obciążony przez ponad 10 minut, a wentylatory

w żadnym momencie nie
przekroczyły 3500 rpm.

przez większość czasu oscylowały w rejonie 2800–
3000 rpm i dopiero bliżej końca podskoczyły na
3400 rpm. Dla porównania: wszystkie wcześniejsze
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MacBooki, jakie testowałem z Lightroomem, bardzo szybko wchodziły na
pełne obroty. Podczas edytowania zdjęć również pozostawał cichy.
W teście eksportu zdjęć postanowiłem wypluć wszystkie 271 fotografii na
Biurko w pełnej rozdzielczości, po dokonaniu paru podstawowych korekt
RAW-ów, aby komputer miał co przeliczać. W przypadku mojego desktopa
eksportowane były zdjęcia znajdujące się na moim HDD 5400 rpm, służącym za archiwum, na SSD. Wyniki wyglądają następująco:
• MacBook Pro 16” – 21:13
• NLEstation 2014 (HDD -> SSD) – 26:48
W tym teście MacBook również wygrał, o dobre 5 minut. Już nie chciało
mi się testować eksportu z SSD na SSD w przypadku mojego desktopa,
ale wyniki prawdopodobnie byłyby wtedy bardziej do siebie zbliżone. Nie
zmienia to jednak faktu, że tak jak w przypadku importu, to pierwszy MacBook, który był w stanie nie tylko powalczyć, ale i wygrać wydajnościowo,
pozostając jednocześnie przy tym cichy – tak, nawet podczas eksportu
wiatraki nie przekroczyły 3000 rpm.
Sprawdziłem też, jak szybki jest 512 GB SSD i wygląda na to, że powinniśmy
spodziewać się mniej więcej 2800 MBps odczytu oraz ok. 2500 MBps zapisu.
Nie są to wyniki rekordowe, ale z całą pewnością więcej niż wystarczające.

SPRZĘT

76

Jestem naprawdę pod wrażeniem wydajności nowego 16-calowego MacBooka Pro. Wygląda na to, że w sytuacjach, w których nie jest obciążany
jednocześnie procesor i GPU, komputer radzi sobie bardzo sprawnie z temperaturą. Owszem, rozgrzewa się, ale wiatraki nie muszą pracować na wysokich obrotach, a wszystko poniżej 3000 rpm nie jest natarczywe, chociaż nie
wątpię, że wiele użytkowników będzie miało wyższy poziom tolerancji niż ja.

Ekran
Nowy ekran powoduje, że 16-tka jest nieznacznie większa od 15-tki z lat
2016–2019, ale pozostaje mniejsza od modelu z lat 2012–2015. Sama przekątna ekranu wzrosła o 0,6” (15-tka miała ekran 15,4”), a rozdzielczość teraz
wynosi 3072 × 1920 px przy 226 ppi. Ta ostatnia wartość się zmieniła względem 15-tki, która miała 220 ppi. Ramki wokół ekranu też zmalały, ale proporcje ekranu się nie zmieniły – nadal wynoszą 16:10.
Apple domyślnie włącza True Tone w nowych komputerach i o ile bardzo
cenię sobie tę funkcję w iPadzie i iPhonie, o tyle tutaj mi nie pasowała
– wyłączyłem ją na dzień dobry. Zaskoczył mnie jednak fakt, że w pierwszych minutach obcowania z nowym komputerem tak bardzo podobała
mi się nowa klawiatura, że całkowicie zapomniałem o nowym ekranie. Ten
jest oczywiście niesamowity, ale nie miałem okazji w pełni sprawdzić, jak
zachowuje się w ekstremalnych warunkach świetlnych – aura obecnie jest
taka, że nie miałem potrzeby podbijania jasności wyżej niż 50–60%. Jego
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maksymalna jasność, według specyfikacji technicznej, pozostała bez zmian
względem modelu 15-calowego i wynosi 500 nitów.

Głośniki i mikrofon
Jak pierwszy raz włączyłem jedną ze swoich ulubionych piosenek, puszczoną z Apple Music, to rozejrzałem się, aby sprawdzić, czy dźwięk przypadkiem nie dobiega z HomePoda, stojącego nieopodal. Nie dobiegał. Nie
wiem dlaczego żaden inny znany mi laptop na rynku nie ma takich głośników, ale to powinien zdecydowanie być standard.
Mikrofon, określony przez Apple mianem „studyjnego”, nie dorasta do tak
wzniosłego stwierdzenia, ale poprawa jest wyraźna i nie wahałbym się
z niego skorzystać, gdybym nie miał pod ręką niczego innego.

Trackpad
Ten jest znakomity jak zwykle, ale niestety nadal uważam, że jest ciut za
duży – gdy trzymam ręce na klawiaturze normalnie, to non stop opieram
nadgarstki na jego brzegach, co z kolei od czasu do czasu wyzwala przypadkowe „tapnięcia”. Mam ten sam problem na swojej 13-tce i uważam, że
powinni go nieznacznie zmniejszyć.

Wygląda na to, że warto!
Nowy MacBook Pro 16” zapowiada się na pierwszego MacBooka, którego
autentycznie rozważyłbym jako alternatywę dla desktopa. Żałuję jedynie, że ze względu na liczne podróże, preferuję 13-tkę (testowany model
to w porównaniu kolos!), ale Ci z Was, którzy muszą mieć absolutnie
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największą wydajność, do ambitniejszych zadań, jak montaż wideo,
powinni poważnie zastanowić się nad nim. Jedyną przeszkodą może być
plotka sprzed tygodnia o tym, że ten model w 2020 roku otrzyma ekran
podświetlany mini LED-ami, ale jeśli czekaliście, aż minie era klawiatur
motylkowych, to macie teraz okazję na spory skok jakościowy i wydajnościowy, co powinno być szczególnie zauważalne dla osób, które będą
wymieniały starsze maszyny, jak 15-tki z lat 2012–2016.
Apple nie dość, że poprawiło kilka rzeczy, które teoretycznie tego nie
wymagały, jak głośniki czy mikrofon, to dodatkowo usprawniło kilka
najważniejszych elementów układanki – system chłodzenia, ekran,
wydajność, klawiaturę oraz czas pracy na baterii (nie miałem czasu na
szczegółowe testy, ale wydaje się wydajniejsza od tej w modelu 13-calowym late 2016). Nie jest wzorowo, ale podoba mi się kierunek, w którym
to wszystko zmierza, bo w ostatnich latach miałem wrażenie, że spoczęli
na laurach i już nie darzą Maców miłością, jak kiedyś.
Prywatnie też liczę na to, żeby ta klawiatura trafiła do wszystkich modeli
MacBooków Air i Pro oraz żeby Touch Bar zniknął lub stał się opcjonalny. Trzymam kciuki, że pierwsze nowości zobaczymy już na początku
2020 roku.
Tymczasem, jeśli potrzebujecie nowego MacBooka Pro już dzisiaj,
i rozmiar 16” Was nie odstrasza, to szalenie miło mi, że mogę go polecić z całego serca. Oczywiście, jakieś kwiatki mogą się jeszcze pojawić
w przyszłości, ale tymczasem zdaje się naprawdę znakomitą i bardzo
wydajną maszyną. Szczerze myślałem, że ten dzień, w którym będę mógł
bez większych obostrzeń polecić jakiś model, jeszcze długo nie nadejdzie.

MacBook Pro 16”		
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 6/6
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iPad 7. generacji
– najlepszy iPad na start!
W czasie wrześniowej konferencji Apple zaprezentowało
najnowszą, siódmą już generację iPada. Dzięki uprzejmości Cortland
miałem okazję go przetestować i chciałbym podzielić się swoimi
przemyśleniami.
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iPad to sprzęt, którego raczej nie wymienia się co roku. Sam mam w domu
jeszcze dwa iPady Air 2, które są w ciągłym użytku przeze mnie i resztę
rodziny. W ofercie Apple mamy obecnie pięć modeli iPadów – dwa Pro,
które mają najsilniejsze konfiguracje, ale są też najdroższe, jednego Air,
który jest mniej więcej w środku stawki, mini – dla osób, którym nie jest
potrzebny duży ekran oraz po prostu iPad, czyli niejako model wejściowy. To
właśnie ten ostatni doczekał się odświeżenia na ostatniej konferencji i wprowadza kilka ciekawych zmian.
Przede wszystkim iPad 7. generacji jest nieco większy względem swoich
poprzedników. Przekłada się to zarówno na rozmiar ekranu, jak i całości
urządzenia. Wyświetlacz ma teraz 10,2”, czyli pół cala więcej niż 6. generacja i 0,3 mniej niż iPad Air. Większy rozmiar to także nieco większa
rozdzielczość – 2160 × 1620 pikseli (vs. 2048 × 1536) przy zachowaniu tej
samej gęstości – 264 ppi.
Z racji tego, że zwykły iPad ma być jak najtańszy, mamy tu do czynienia ze
starą konstrukcją z ramkami oraz fizycznym przyciskiem Home, w który
wbudowany jest Touch ID. Ze względu na większy ekran obudowa także
jest nieco większa w porównaniu do poprzedniej wersji – o 10,6 mm wyższa
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(250,6 mm vs. 240 mm) oraz 4,6 mm szersza (174,1 mm vs. 169,5 mm). Zwiększyła się także masa – z 469 g na 483 g w wersji z samym Wi-Fi i z 478 g na
493 g z modemem. Zmiany te, choć niewielkie, wymuszają jednak zmianę
niektórych akcesoriów, jeśli iPad ten nie będzie naszym pierwszym.
Ponadto iPad 7. generacji dołącza do grona tabletów od Apple, które wyposażono w złącze Smart Connector do podłączenia Smart Keyboard. Jest to
miły dodatek, choć wziąwszy pod uwagę cenę samej klawiatury (749 złotych), która przy najtańszej wersji iPada (1699 złotych) dokłada niemal
połowę tej ostatniej kwoty, to robi się już niezła sumka. W zamian otrzymujemy jednak zestaw, w którym ładowania wymaga tylko jedno urządzenie.
Pozostałe zmiany względem poprzedniej generacji dotyczą w zasadzie
modelu z modemem sieciowym i jest to odpowiednio wsparcie dla LTE klasy
Gigabit, a także dla eSIM.
Prócz wymienionych wyżej nowości reszta podzespołów została niezmieniona względem 6. generacji. Mamy więc ten sam, trzyletni już procesor – A10, wsparcie dla Apple Pencil pierwszej generacji, te same aparaty,
a nawet ten sam czas na baterii.
Wyraźnie więc widać, że nie ma w zasadzie sensu wymiana na nową generację, jeśli mieliście poprzednią. Tym bardziej, że, jak już pisałem, wiązałoby się
to z wymianą części akcesoriów, jak choćby etui.
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Jeśli jednak macie starszego iPada i planujecie przesiąść się na coś nowego,
a przy tym nie wydać zbyt dużo, to warto się nad nim zastanowić. Sam
widzę choćby sporą różnicę w szybkości działania między moim iPadem Air
2 a nowym, najsłabszym, wydawać by się mogło, iPadem 7. generacji, oczywiście ze wskazaniem na ten ostatni. Wszystko chodzi tu płynnie i się nie
zacina. Nie mówiąc już o wsparciu dla Apple Pencil, co jest świetnym rozwiązaniem, nawet biorąc pod uwagę, że wspierany jest ten starszy rysik. Ta niesamowita wygoda notowania odręcznego bez potrzeby martwienia się, że przy
oparciu ręki na ekranie iPad będzie gubił dotyk czy też możliwość włączenia
trybu Sidecar i używania tabletu jako dodatkowy monitor dla Maca to bajka!
Jeśli natomiast zastanawiacie się nad zakupem swojego pierwszego tabletu
od Apple, nie potrzebujecie nie wiadomo jakich możliwości, szukacie
sprzętu do bezproblemowej konsumpcji treści i nie tylko, chcecie zobaczyć,
w czym tkwi fenomen iPada, to 7. generacja doskonale się do tego nada.
A w połączeniu z Apple Pencil nie będziecie chcieli już więcej spojrzeć na
tablety innych firm.

iPad 7		
Dane techniczne:
• Pojemność: 32 i 128 GB
• Kolory: gwiezdna szarość,
srebrny, złoty
Cena: od 1699 PLN w wersji z Wi-Fi oraz od 2199 PLN
w wersji z Wi-Fi + Cellular
Dystrybutor: Cortland
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Samsung Galaxy Tab S6
– tablet kompletny

Rynek tabletów z Androidem składa się w dużej mierze z tańszych
i prostszych urządzeń, przeznaczonych głównie do rozrywki
i wykorzystaniu w domu. Samsung konsekwentnie dowodzi, że wcale
nie musi tak być, czego dobrym przykładem jest nowy Galaxy Tab S6.
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Gdybym nie wiedział, z jakim urządzeniem mam do czynienia, to na
pierwszy rzut oka wcale nie zakwalifikowałbym Galaxy Tab S6 jako klasycznego tabletu, zarówno konstrukcją, jak i interfejsem bliżej mu do Surface i laptopów. Wszystko to z powodu etui i klawiatury, które nadają mu
wygląd komputera od Microsoftu. Sam tablet ma tradycyjne wzornictwo:
wąską, symetryczną ramkę, otaczającą panoramiczny ekran z zaokrąglonymi narożnikami, aluminiową, gładką obudowę z plastikowymi wstawkami przykrywającymi anteny, podwójny aparat z tyłu oraz pojedynczy
z przodu, a także port USB-C na dolnej krawędzi, będący jedynym fizycznym złączem. Na prawym boku są też przyciski głośności i blokady ekranu,
zaraz pod nimi znajduje się gniazdo karty SIM oraz micro SD. Po przeciwległej stronie znalazł się port klawiatury, która jest podłączana do tabletu
magnetycznie, da się ją wygodnie i szybko odczepić oraz podpiąć. Tablet
wyposażono też w cztery głośniki AKG, umieszczone parami na krótszych
krawędziach, nie sposób więc ich zasłonić. Jedynym niestandardowym
elementem jest wgłębienie w tyle obudowy, służące do przechowywania
i ładowania rysika. Zdarzało mi się o niego zaczepiać palcami, gdy trzymałem tablet w dłoni, ale nie jest to szczególnie uciążliwe. Ponadto dzięki
niemu rysik jest zawsze pod ręką i ma naładowaną baterię. S Pen jest integralną częścią zestawu i nie trzeba go kupować osobno, wykrywa 4096
poziomów nacisku i łączy się z tabletem przez Bluetooth, by móc wykonywać dodatkowe akcje za pomocą przycisku na obudowie. Całkiem dobrze
leży w dłoni, choć w przeciwieństwie do tabletu jest wykonany marnie
– plastik robi wrażenie delikatnego, jest też zbyt lekki, by komfortowo się
nim pisało. S Pen dodawany do Tab S4 zrobił na mnie o wiele lepsze wrażenie, był znacznie cięższy, grubszy, bliżej mu było do wiecznego pióra.
Jak na najwyższą półkę przystało, Galaxy Tab S6 dostał bardzo mocne
wnętrze: ośmiordzeniowy Snapdragon 855, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB
pamięci wbudowanej, którą dodatkowo można rozszerzyć kartą micro SD.
Tablet występuje też w mocniejszej wersji z 8 GB pamięci RAM oraz 256

Czytnik w Samsungu nie należy do najdokładniejszych ani też
do najszybszych.
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GB miejsca na pliki, jednak nie jest dostępny w takiej wersji na naszym
rynku. Ponadto obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11ac oraz MIMO, ma też
energooszczędne Bluetooth 5.0. Bateria ma pojemność 7040 mAh i działa
bardzo długo, nie sposób tego ocenić, bo testuję go od miesiąca, niemniej
jednak przy używaniu go do
różnych celów przez około
dwie godziny dziennie, korzystając przy tym od czasu do
czasu z LTE, pracuje przynajmniej tydzień. W trybie DeX
bateria jest zużywana w podobnym tempie. Mocnym elementem jest wyświetlacz OLED
o proporcjach 16:10, rozdzielczości
2560 × 1600 pikseli i przekątnej
10,5”. Jest bardzo wygodny podczas
pracy z klawiaturą, świetnie się też
na nim ogląda filmy, choć do czytania wolę proporcje bardziej zbliżone
do kwadratu. Nie sposób jednak nie
docenić świetnych kolorów i bardzo
dobrej czytelności w słońcu. Tablet
nie ma najmniejszych problemów
z wydajnością, zarówno w codziennej
pracy, jak i w grach. Przetestowałem go
na najbardziej wymagających graficznie
tytułach, takich jak Shadowgun: Legends
czy Modern Combat: Versus, gry działały
płynnie – to w najwyższej półce standard,
do którego można się już przyzwyczaić. 6
GB pamięci RAM pozwala natomiast komfortowo korzystać z wielu okien w przeglądarce, ale większe znaczenie ma w trybie
DeX, w którym na ekranie można wyświetlić jednocześnie kilka okien
różnych aplikacji – nic nie stoi na przeszkodzie, by w tle uruchomić Netfliksa, mając jednocześnie otwarte okno przeglądarki, edytor tekstu,
aplikację Twittera i aplikację do tworzenia prezentacji.
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Najbardziej istotnym elementem, odróżniającym Galaxy Tab S6 od innych
urządzeń, jest rozbudowana obsługa klawiatury i trybu desktopowego. Interfejs DeX, znany już z poprzednich modeli, nie doczekał się gruntownej przebudowy, ale wciąż bardzo dobrze sprawdza się nawet na niewielkim ekranie.
Brakuje mi możliwości dostosowania wielkości interfejsu wyświetlanego na
ekranie monitora, ale i tak domyślne rozmiary dostosowują się do przekątnej
ekranu. Praca na kilku oknach, będąca jedną z głównych zalet DeX, odrobinę
kuleje. Nie da się przyciągnąć okna do krawędzi, by wypełniło jego połowę
– bardzo często z tego korzystam, tu muszę przechodzić do standardowego
interfejsu Androida, by móc tak działać. Zaskoczyło mnie też to, że po podłączeniu ekranu wyświetla się na nim interfejs DeX, ale na tablecie mamy
już standardowego Androida. Ekran Galaxy Taba może służyć za touchpad
lub tablet graficzny, obsługujący rysik – na co dzień
to średnio wygodne rozwiązanie, lepiej sprawdza się
mysz lub touchpad klawiatury, ale jeśli nie mamy ich
ze sobą, to można je tak zastąpić. Interfejs DeX sprawdza się w codziennej pracy, daje radę nawet zastąpić

Wszystkie urządzenia
Samsunga wzorowo radzą
sobie z OTG.

krótkotrwale komputer. Z powodzeniem odpisywałem na nim na maile, które nie wymagały pracy na
rozbudowanych załącznikach, takich jak pliki CAD,
korzystałem z dysków zewnętrznych (wszystkie urządzenia Samsunga wzorowo radzą sobie z OTG i działają chyba z każdym możliwym sprzętem).

Tablet przełącza się płynnie pomiędzy zwykłym Androidem i DeX, wystarczy kombinacja klawiszy lub ustawienie włączania go po podpięciu klawiatury BookCover. Uważam to za całkiem dobry pomysł, sam pracowałem
z nią właściwie tylko w tym trybie, nie licząc sporadycznego odpisywania na
wiadomości na komunikatorze. Klawiatura jest do tego stopnia wygodna, że
ekranowej nie używałem niemal wcale (a jest naprawdę dobra, zwłaszcza
że tablet lekko wibruje po dotknięciu), starając się zawsze móc rozłożyć się
z fizyczną. Jej wymiary wymagają przyzwyczajenia, klawiatura jest znacznie
węższa od pełnowymiarowej. Rozmiar przycisków mi odpowiada, przestrzenie pomiędzy nimi są na tyle duże, że nie sposób wcisnąć przypadkiem
dwóch. Są też bardzo ciche i mają bardzo wyraźny i niezbyt długi skok.
Brakuje mi jedynie klawiszy funkcyjnych, które byłyby odpowiednikami
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ekranowych przycisków nawigacyjnych, zastąpiono je skrótami, które nie
są już tak wygodne. Nietypowym, ale bardzo przydatnym elementem,
jest touchpad. Można w niego nie tylko stuknąć, ale i go wcisnąć, ponadto
obsługuje gesty. Nie jest szczególnie duży, ale pracuje się na nim bardzo
przyjemnie. Ponadto da się go wyłączyć, by nie przeszkadzał w pisaniu,
jednak nie jest to sygnalizowane żadną diodą ani nawet ikoną na ekranie
(podobnie jest z Caps Lockiem). Znalazł się na niej też dodatkowy klawisz
wyszukiwania, który działa w każdym miejscu systemu. Wyszukiwarka
pozwala znajdować aplikacje i pliki na tablecie, ale by wybrać cokolwiek,
trzeba kliknąć to kursorem – nie da się przejść do wyniku za pomocą samej
klawiatury, co jest dla mnie niezrozumiałą decyzją. W komplecie z klawiaturą mamy też etui na tył, które trzeba do niego przykleić. Oznacza to, że
jeśli zdecydujemy się na to akcesorium, to nie będziemy się już mogli go
pozbyć. Ma ono rozkładaną nóżkę, identyczną z tą, którą znajdziemy w Surface, umożliwiającą nachylenie ekranu pod dowolnym kątem, a nawet pisanie na nim, bo zapewnia solidne podparcie. Z drugiej strony również mamy
klapkę, tym razem magnetyczną, która zasłania wgłębienie na rysik. Galaxy
Tab S6 w etui waży już sporo, ale korzystając z niego w domu, można odpiąć
klawiaturę, by zmniejszyć wagę zestawu. Osobiście nie wyobrażam sobie
używania tego tabletu bez niej, ale wykorzystywałem go głównie do pracy
– do konsumpcji mediów jest ona zbędna, a ewentualny pożytek możemy
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mieć z nóżki w tylnej obudowie. W przeciwieństwie do S Pena klawiatura
wraz z tylną obudową jest sprzedawana osobno.
Samsung zadbał o to, by Galaxy Tab S6 był nie tylko dobrym narzędziem
pracy, ale i bezpiecznym urządzeniem. Do odblokowania ekranu można
użyć wbudowanego w ekran skanera linii papilarnych. Używałem już takiego
w kilku smartfonach i bardzo cenię to rozwiązanie, choć skan twarzy jest
szybszy i wygodniejszy. Czytnik w Samsungu nie należy do najdokładniejszych ani też do najszybszych. Trzeba trafić dokładnie w środek i przyłożyć
palec płasko, by mieć pewność, że zostanie rozpoznany, ponadto skan trwa
około sekundy. Oprócz czytnika możemy też ustawić kod lub rozpoznawanie twarzy, ale z racji tego, że tablet nie ma projektora podczerwieni,
a skan nie jest trójwymiarowy, nie korzystałem z tej metody. Podobnie jak
inne urządzenia Samsunga, tak i Galaxy Tab S6 obsługuje Knox, czyli platformę zarządzania sprzętem służbowym, ma też aplikację Mój Sejf, tworzącą
wyizolowaną, dodatkowo chronioną przestrzeń w pamięci. Urządzenie
pozwala też na wykorzystanie zabezpieczeń biometrycznych do logowania
się do aplikacji. To przydatne, jeśli musimy na urządzeniu trzymać poufne
dane czy korzystać z aplikacji dających do nich dostęp.
Na co dzień moim głównym komputerem jest iPad, postanowiłem całkowicie
zastąpić go Galaxy Tabem. Samsung okazał się bardzo podobnym urządzeniem zarówno do pisania, jak i do przeglądania internetu, różniły się jedynie
aplikacje, których do tego używałem. Galaxy Tab S6 znacznie lepiej radzi
sobie z obsługą podłączonego monitora, co jest zasługą DeX (chętnie zobaczyłbym podobne rozwiązanie w iPadOS). Wygodniej ogląda się też na nim
filmy, głównie za sprawą bardziej panoramicznego ekranu i wykonania go
w technologii OLED. Rysik jest inny, ale tu nie sposób wskazać lepszego urządzenia. Apple Pencil pewniej leży w dłoni i sprawia wrażenie znacznie trwalszego, nie ma jednak tylu funkcji, co S Pen. Dzięki dodatkowemu przyciskowi
można wywołać menu szybkich akcji, takich jak notatka na zrzucie ekranu, da
się też nim wykonywać gesty, wywołujące określone akcje czy wykorzystać
go jako zdalny spust migawki aparatu. Choć kamera w tablecie nie jest szczególnie przydatna, to Samsung postanowił umieścić dwa obiektywy (o matrycach 13 Mpix i 5 Mpix), dające możliwość wykonywania zdjęć portretowych
z cyfrowym efektem bokeh. Jeden z nich jest szerokokątny, o kącie 123 stopni.
Zdjęcia są dobrej jakości, o ile wykonujemy je w świetle dziennym, ich jakość
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znacznie spada przy sztucznym bądź słabym oświetleniu. Kamera nagrywa
w rozdzielczości 4K przy 30 FPS, filmy są wystarczająco dobre, jak na tablet,
choć brak stabilizacji jest mocno odczuwalny.
Już od dawna praca na tablecie nie jest dla wielu eksperymentem, a codziennością. Przy obecnej wydajności tych urządzeń mogą służyć do złożonych
zadań, dając jednocześnie większą mobilność niż laptop. Galaxy Tab S6 łączy
zalety tabletów i klasycznych komputerów, oferując dwa spójne i dobrze działające interfejsy, dostosowane do tego, co aktualnie chcemy robić. Jeśli ma to
być konsumpcja mediów czy robienie szybkich notatek, podstawowy interfejs
Androida wystarczy, natomiast do dłuższej pracy, zwłaszcza na dodatkowym
ekranie, warto włączyć DeX i uzbroić się w klawiaturę BookCover. To niezbędny element tego zestawu, który całkowicie zmienia sposób, w jaki można
używać Galaxy Tab S6. Tym razem Samsung postawił na rozwój dodatkowych
funkcji kosztem tych podstawowych, najbardziej ucierpiał na tym S Pen, który
pomimo oferowania więcej, niż poprzednicy, jest zauważalnie gorszej jakości.
Nie pasuje do świetnej jakości pozostałych elementów zestawu.

Samsung 						
Galaxy Tab S6
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• dwa dopracowane tryby pracy
• bardzo dobra obsługa zewnętrz-		
nego ekranu
• wygodna, choć mała klawiatura
Minusy:
• rysik z przeciętnej jakości plastiku
• DeX wciąż wymaga drobnych usprawnień
• powolny skaner palca
Cena:
• 128 GB, Wi-Fi – około 3100 PLN
• 128 GB, Wi-Fi+LTE – około 3450 PLN
• Etui BookCover z klawiaturą – około 600 PLN
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Samsung Galaxy Fold

– najlepszy Android, z jakiego korzystałem
Zapewne wielu z Was może stwierdzić, że zwariowałem, ale z pełną
świadomością napiszę to od razu we wstępie – Samsung Galaxy Fold
to najfajniejszy telefon, z jakim miałem do tej pory do czynienia.
Dlaczego tak uważam? Zaraz Wam wytłumaczę.
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Z Galaxy Folda korzystałem przez trzy tygodnie. To dość długo, aby wyrobić sobie na jego temat zdanie. Bardzo na niego czekałem. Odkąd go
zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to jest sprzęt, który trafia w moje
oczekiwania i potrzeby. Formą, jakością wykonania, możliwościami, aparatem. Tak całościowo.
Od lat na rynku mobilnym wiało nudą. Co chwila któryś producent
wypuszczał kolejnego flagowca, który miał rozwalić konkurencję i swoich
poprzedników. Prawda jest taka, że każdy nowy telefon poza szybkością
działania i może lepszym aparatem niewiele wnosił. Co więcej, wszystkie
telefony, niezależnie od producenta, coraz bardziej stawały się do siebie
podobne. Szara masa urozmaicona wymiennymi obudowami.
Prezentacja Galaxy Fold i jego falstart kompletnie nie zraziła mnie do tego
produktu. To przesunięcie w czasie ugruntowało mnie w przekonaniu, że
Samsung wymyślił dobrze swój produkt i miał czas go poprawić, choć
osobiście uważam, że „afera foldowa” była mocno naciągana. Nie zmienia
to faktu, że skoro mleko się rozlało, całe szczęście przed sklepową premierą, producent wziął na klatę uwagi recenzentów, wstrzymał dystrybucję
i poprawił wszystkie wytknięte mankamenty konstrukcyjne.
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Wreszcie jest, można go kupić i jeśli ma się szczęście, bo jest bardzo
trudno dostępny, oraz gruby portfel, to można się nim cieszyć już od
kilku dni. Premiera Galaxy Fold zaskoczyła nawet chyba samego Samsunga. Nie spodziewał się aż takiej reakcji rynku i zainteresowania
klientów. Nie nadążają z produkcją i dostawami, choć za telefon trzeba
zapłacić w Polsce, uwaga, 8999 złotych. To chyba najdroższy telefon
dostępny u nas na rynku. Z drugiej strony, jak dobrze zauważył Miron
Nurski z Komórkomanii, kiedy widzieliśmy się ostatnio, to praktycznie
w tej samej cenie (8697 złotych) kupimy najnowszego iPhone 11 Pro Max
512 GB ze skórzaną obudową i AirPodsami. Musicie pamiętać, że 8999 złotych to cena Galaxy Fold, ale w pakiecie dostajemy kevlarową obudowę
oraz słuchawki Galaxy Buds. Brzmi to od razu lepiej, prawda?
Samsung Galaxy Fold, którego kupimy w Polsce, dostępny jest tylko w jednej wersji – z 512 GB wbudowanej pamieci i tylko z LTE. Producent nie zdecydował się na wprowadzenie u nas od razu wersji 5G, a szkoda, bo według
mnie jest to zdecydowanie telefon biznesowy, a biznesmeni często podróżują i miejsc, gdzie jest już 5G, wbrew pozorom, jest już parę na świecie.
Tak, uważam i będę to podkreślać, Galaxy Fold to zdecydowanie telefon biznesowy. To nie jest zabawka. Oczywiście może nią być i zapewne
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świetnie będzie się w tym sprawdzać, jak Mac Pro do przeglądania internetu i grania w PUBG.
Fold ma według mnie świetny format i rozmiar, bardzo dobrze sprawdza się
w codziennym użytku. Czytanie dokumentów, a przede wszystkim książek, to
super sprawa. Do tego jest stworzony. Możliwość pracy przy rozłożonym dużym
ekranie na jednocześnie trzech aplikacjach jest świetna. Wielokrotnie miałem
odpaloną w jednym momencie przeglądarkę Chrome, Twittera i edytor tekstów i w połączeniu z dzieloną klawiaturą bardzo dobrze się to sprawdzało.
Pamiętacie film „Her”, z Joaquinem Phoenixem? Może nie chodzi mi tutaj
o kwestie uczucia, ale opcję zastąpienia telefonem komputera. W drodze,
z dużym ekranem po rozłożeniu Fold dobrze się sprawdza. Po dojechaniu
do biura albo do domu podłączamy go do monitora/TV (ja to robiłem
przejściówką USB-C, którą mam od swojego Macbooka Pro) i nie jest już
nam kompletnie potrzebny komputer. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu
DeX mamy pełen Microsoft Office, mamy Chrome i pozostałe aplikacje.
Pliki trzymamy w chmurze. Dla mnie świetne rozwiązanie.
Odnośnie do rozrywki, to nie wiem, jak oni to zrobili, w sensie Samsung,
że dogadali się z Instagramem i mamy specjalną aplikację. Nie żadną
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powiększoną, rozciągniętą, tylko zwyczajnie przygotowaną pod Folda. Oglądanie zdjęć na tym ekranie
robi wyjątkowe wrażenie. Granie w PUBG na ekranie
o tym formacie i rozmiarze jest bardzo wygodne
i przyjemne.
Nie korzystam z małego ekranu. Nawet do podejrzenia powiadomień całkowicie naturalne jest otworzenie i rozłożenie Folda do dużego rozmiaru. Nie, że nie
można, tylko jakoś tak jest wygodniej, fajniej.
Jak słusznie zauważył Krzysiek Kołacz, gdy się ostatnio widzieliśmy i niejako zwerbalizował również moje
wrażenie: bardzo przyjemny jest dźwięk zamykania
telefonu. Przypomina mi zamykanie grubego, skórzanego notesu, pudełka na okulary albo portfela…
Wszak trzeba mieć gruby portfel, aby kupić Folda.
Wiele osób pyta mnie o możliwość zarysowania
ekranu. Od razu odpowiadam. Według mnie trzeba
się specjalnie postarać, aby to zrobić. Jeśli ktoś
chce, to jest w stanie wszystko zniszczyć. Dla mnie
plusem jest fakt, że Fold ma elastyczny ekran, który
z założenia trudniej zbić, bo jest giętki. Odpowiadając na „zaczepkę”, że można go zniszczyć, jeśli
w kieszeni mamy monety czy kartę kredytową,
powiem tak – ja nie noszę w tej samej kieszeni
innych przedmiotów poza telefonem. I tutaj nie
ma w zasadzie różnicy, czy to jest Fold, iPhone, czy
inny telefon – każdy zniszczymy, porysujemy, jeśli
będziemy go trzymali w tej samej kieszeni z innymi
przedmiotami.
Zamykając temat ekranu, muszę poruszyć kwestię
widocznego miejsca zgięcia. Tak, widać je, ale jak specjalnie lub pod kątem patrzymy na ekran. Gdy konsumujemy treści, jest to naprawdę niezauważalne.
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Bateria spokojnie wytrzymuje dwa dni ciągłego korzystania, przeglądałem
głównie maile, social media i teksty w Wordzie. W Excelu przeglądałem
głównie pliki, nie miałem potrzeby pracy na nich. Mało rozmawiam.
Głośniki generują świetne, pełne brzmienie. Są wystarczające, aby
wygodnie oglądać materiały wideo, które na rozłożonym ekranie wyglądają bardzo dobrze.
Wszyscy, podkreślam, wszyscy, którym go pokazywałem, są w szoku, że
ktoś coś takiego zaprojektował. Co ważne, nie pokazywałem go geekom,
techmaniakom, tylko normalnym ludziom. Osobom nieskrzywionym technologicznie, które w sposób tradycyjny korzystają ze swoich urządzeń.
Pokazując i opowiadając o możliwościach i sposobach wykorzystania,
przekonałem kilka osób, które wcześniej go oglądały, ale same nie były do
końca pewne, czy to produkt dla nich.
OK, to co w nim jest w takim razie nie tak? Z mojej perspektywy to dwie
kwestie. Po pierwsze – cena. Nie ukrywajmy, że dziewięć tysięcy złotych to
wysoka kwota, tym bardziej za telefon, który, jak każdy inny, będzie miał

SPRZĘT

96

następcę po roku. Dlatego uważam, że to jest produkt skierowany dla biznesu, gdzie ceny mają inne znaczenie.
Druga sprawa to kwestia ekosystemu. Ja, jak wiecie, jestem mocno zakorzeniony w iOS. Osoby, które nie korzystają z urządzeń Apple tak jak ja, mogą
ten punkt pominąć. Niby usługi w większości przypadków są takie same,
niezależnie od platformy, ale wewnętrzne usługi Apple są mocno ograniczane i zamknięte w iOS. Na razie. Najbardziej brakowało mi iMessage, AirDrop, AirPlay, HomeKit i ApplePay. Wszystko to kwestia programowa. Niby
można zastąpić te funkcje zamiennikami, ale ja bym chciał nadal z nich
korzystać. Uważam, że to już tylko kwestia czasu, kiedy zostaną one udostępnione nie tylko użytkownikom iPhone’ów. Jeszcze dwa lata temu nikt
nie powiedziałby, że AirPlay czy HomeKit będzie dostępny na czymś innym
niż AppleTV, a teraz to staje się powoli standard u producentów telewizorów. Dlaczego tak nie może się też stać z usługami na telefony? Apple
Music przecież już jest na Androida.
Pierwszy raz miałem tak duży problem, aby rozstać się ze sprzętem testowym. Fold bardzo trafił w moje potrzeby. To świetny sprzęt.
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Samsung Space
Przestrzeń na biurku – to trudny temat. Należę do tej grupy
ludzi, którym zawsze mało miejsca na biurku. Każdy centymetr
kwadratowy zapełnię notesami, akcesoriami podłączonymi
do komputera, książkami i… monitorami. Samsung Space jest
rozwiązaniem dla takich jak ja, którym potrzeba zarówno więcej
miejsca na biurku, jak i więcej ekranów.
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W domu ogranicza mnie wielkość zabytkowego biurka oddziedziczonego
po tacie. Projektant tego biurka nie przewidział monitorów i innych gadżetów. Z tej choćby przyczyny ostatnio opisywałem podstawkę pod monitor
oszczędzającą miejsce.
Samsung Space pojawił się na krótką chwilę na moim biurku w domu
i okazało się, że nie wiedziałem, że mam tak duże biurko. Producent
podszedł bowiem do problemu inaczej niż tradycyjnie: po co podstawka? Zróbmy monitor zajmujący jak najmniej miejsca na biurku. Samsung Space 27” dosłownie przytula się więc do ściany, stopa uchwytu
zajmuje minimalną powierzchnię, a kable ukrywają się w podstawie. Nic
więc nie wystaje i nie przeszkadza. Stylistyka Samsunga jest minimalistyczna, wszystko zamknięte w eleganckiej obudowie, bez zbędnych
dodatków – diod. Wąska ramka wokół matrycy i szczupła podstawa
sprawią, że monitor będzie się prezentował idealnie w każdym wnętrzu,
na zabytkowym biurku, ale też w nowoczesnej industrialnej przestrzeni.
Regulowana podstawa umożliwia duży kąt pochylenia monitora – np.
dostosowanie do wysokości i kąta ustawienia monitora laptopa, kiedy
używamy Samsung Space jako drugiego monitora. Bardzo łatwo regulowana wysokość z możliwością prawie położenia monitora na biurku jest
z kolei niezwykle wygodną funkcją, szczególnie jeżeli z monitora korzysta kilku użytkowników. Nazwa Space odnosi się nie tylko do fizycznego oszczędzania miejsca na biurku, ale też do wirtualnej przestrzeni
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roboczej. Tym bardziej że monitor ma wbudowaną funkcję PBP – Picture
by Picture – która umożliwia równoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch
źródeł w oryginalnej rozdzielczości oraz standardowe PIP (Picture in Picture), znane raczej z telewizorów niż monitorów, pozwalające na wyświetlanie zmniejszonego do 25% ekranu obrazu z drugiego źródła.
W przypadku dwóch komputerów i sporej liczby urządzeń będzie to zatem
bardzo wygodne rozwiązanie oszczędzające miejsce na biurku. Dodatkowo
Samsung do monitora oferuje aplikację Easy Setting Box, umożliwiającą
zaawansowane zarządzenie rozmieszczeniem okien na ekranie. Niestety
ten program jest tylko dla Windows – nie miałem go jak sprawdzić na
sprzęcie, którym dysponuję. Według opisu ten program jest przydatny dla
tych, którzy muszą mieć dużo okien otwartych z równoczesnym podglądem, np. porównywanie, analiza danych, wykresów itp.
Zmieści się nam tych okien dość dużo, bo monitor w wersji 27” ma rozdzielczość WQHD 2560 × 1440 px, większa wersja, 32”, to 4K 3840 × 2160
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px. Już na 27” można by było zmieścić 4K, WQHD wydało mi się trochę za
duże, ale to moje bardzo subiektywne odczucie. Oba modele mają dwa
wejścia sygnału HDMI i miniDP, matrycę VA, dodatkowo model 27” ma częstotliwość odświeżania 144 Hz, co go czyni ciekawą propozycją dla graczy.
Matryca VA ma szerokie kąty widzenia, duży kontrast i dobrze odwzorowuje czernie, co będzie atutem przy pracy biurowej – nawet w jasnym
oświetleniu obraz będzie dobrej jakości, ostry i czytelny.
Gdzie więc Samsung Space się sprawdzi? Tam, gdzie występują równocześnie dwie potrzeby: potrzeba oszczędzania miejsca na biurku i potrzeba
sporej wirtualnej przestrzeni na samym ekranie. Idealnie przypasuje tam,
gdzie jest mało miejsca i gdzie występuje potrzeba równoczesnego podglądu z dwóch urządzeń. Wyobrażam go sobie choćby na popularnym
w korporacjach hotdesku, gdzie każdy w łatwy sposób dostosuje wysokość
i kąt nachylenia dla siebie czy do obsługi recepcji w biurze lub hotelu.
Nie jest to zatem typowy monitor biurowy, bo zastosowane w nim rozwiązania sprzętowe i programowe wymagają także odpowiedniego budżetu.
Wersja 27” kosztuje około 1600 zł, wersja 32” około 1900 zł. Wydając tyle,
oszczędzi się jednak na miejscu, a to też ważne.
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Samsung CJ791
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

– 34-calowy potwór
z Thunderboltem 3
Nie jestem fanem monitorów z zakrzywionymi ekranami. Nie jestem
też fanem monitorów, do których podpinamy MacBooki. Jest jednak
coś pięknego w podłączeniu MacBooka Pro do ekranu za pomocą
jednego kabla Thunderbolt 3…
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Cechy
Przekątna 34” połączona z proporcjami 21:9 daje nam ekstremalnie szeroki obraz,
prawie zbliżony do postawienia dwóch monitorów obok siebie. Wielu ludzi lubi tak
pracować, ale jest to problematyczne, bo nie są one przecież bezramkowe. Rozdzielczość 3440 × 1400 px oznacza, że zyskujemy dodatkowe 880 px na szerokość,
względem typowych monitorów 2560 × 1440 px (np. Apple Thunderbolt Display).
Niestety, nie jest to Retina, ale subiektywnie oceniam, że piksele są mniej widoczne
niż na typowym monitorze 27” o proporcjach 16:9.
To jednak nie wszystko, bo CJ791 dodatkowo ma 92% pokrycia Adobe RGB i DCI P3
i panel ze 100 Hz odświeżaniem. Nie jest to co prawda monitor dla grafików, ale
producent zapewnia, że jest kalibrowany w fabryce (nie wiem, czy indywidualnie,
czy seriami) i (ponownie) subiektywnie oceniam, że moje zdjęcia wyglądają tak, jak
wyglądać powinny (w sRGB).
Ważniejsza jest jednak inna cecha tego monitora, która powinna szczególnie przypaść do gustu macuserom, wyposażonym w komputery z Thunderboltem 3. Otóż
monitor na swoich plecach oferuje dwa takie porty. Pierwszy zapewnia ładowanie na
poziomie 85 W, co powinno wystarczyć, aby napędzić najmocniejszego 15-calowego
MacBooka Pro, a drugi – 15 W. Thunderbolt nie tylko zaspokaja potrzeby zasilania
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Maca, ale dodatkowo, za pomocą tego samego kabla (w zestawie znajdziemy prawie
dwumetrowy, dosyć drogi kabel TB3), jest przesyłany obraz. Wystarczy wtedy podłączyć komputer jednym kablem i wszystko działa tak, jak powinno. A jeśli nie korzystacie z bezprzewodowej klawiatury i myszki, to można je podłączyć bezpośrednio
do monitora, do dwóch portów USB-A, które znajdują się na jego plecach.
W odróżnieniu od monitorów, np. Apple’a, które nie oferują alternatywnych form
przesyłania obrazu, CJ791 dodatkowo ma DisplayPort 1.2 i HDMI 2.0, co umożliwia
podłączenie większej liczby komputerów. Jeśli miałbym zwrócić uwagę na jakiekolwiek braki w tym departamencie, to jedynie zabrakło portów USB-C, obok dwóch
wspomnianych USB-A.

Ten model Samsunga ma jedną sporą wadę (dla mnie). Otóż zasilacz jest zewnętrzny
i jest gigantyczny. Poniekąd rozumiem decyzję – ze względu na znaczne zapotrzebowanie na prąd przez Thunderbolta, gdyby miał on znajdować się we wnętrzu obudowy, to ta byłaby albo bardzo gruba, albo mogłaby się nadmiernie grzać. Finalnie
zasilacz i tak chowa się gdzieś za biurkiem, po prostu należy znaleźć więc dla niego
odpowiednie miejsce.

Pierwsze wrażenia
Nie ukrywam, że nie jestem przyzwyczajony do tak szerokich ekranów i początkowo całość wydaje się bardzo dziwna. Realnie patrząc, do typowych zastosowań,
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z wyłączeniem CAD/CAM i podobnych dziedzin, zakrzywienie chyba oferuje
lepsze wrażenia dla użytkownika niż płaski ekran. Chodzi o kwestię odległości środka i brzegów ekranu od naszych oczu. Dzięki temu jest mniejszy
problem z kątami widzenia, przekłamaniem kolorów i różną jasnością różnych partii ekranu.
Te wrażenia spisuję po korzystaniu z tego monitora przez zaledwie kilka
dni, po parę godzin dziennie, trudno mi więc wyrobić sobie stuprocentową opinię, ale zaczynam się przyzwyczajać do tego ultraszerokiego pola
widzenia. Sprawia po prostu, że większy procent mojego pola widzenia

Realnie patrząc, do typowych zastosowań,
z wyłączeniem CAD/CAM i podobnych
dziedzin, zakrzywienie chyba oferuje lepsze wrażenia dla użytkownika niż płaski
ekran. Chodzi o kwestię odległości środka
i brzegów ekranu od naszych oczu. Dzięki
temu jest mniejszy problem z kątami
widzenia, przekłamaniem kolorów i różną
jasnością różnych partii ekranu.

jest objęty treściami, a to jest dla mnie pozytywne. Oczywiście wymagało to kilka zmian w moich przyzwyczajeniach, jak np. w Safari, które
używam w trybie pełnoekranowym – przestawiłem w nim ustawienia
wyświetlania DuckDuckGo, aby strona była wyśrodkowana, a nie przypięta do lewej strony ekranu. Dla kontrastu Tweetbot teraz siedzi u mnie
w lewym dolnym rogu ekranu i mniej mnie rozprasza, gdy jest włączony.
W każdym razie tak szeroki ekran pozwala na większe pole manewru przy
zarządzaniu oknami i podejrzewam, że każdy znajdzie dla siebie sensowne
ustawienie. Na koniec jedynie podpowiem, że bardzo przypadł mi do
gustu tryb współdzielenia dwóch pełnoekranowych aplikacji na jednym
ekranie – mam teraz więcej przestrzeni na Safari i zdecydowanie ułatwia to
pracę, gdy korzystam ze źródeł do pisania tekstu, jak chociażby możliwości
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podglądania specyfikacji technicznej opisywanego monitora.

100 Hz
Większość z Was jest prawdopodobnie
przyzwyczajona do korzystania z ekranów
60 Hz i nie rozumiecie, o co chodzi, tym
bardziej że przecież kino czy telewizja
korzysta z 24–30 klatek na sekundę. Po
co więc ma monitor odświeżać ekran aż
sto razy na sekundę? Przecież ludzkie oko
tego nie zobaczy!
Niestety, zobaczy.
Przez wiele lat korzystałem wyłącznie
z monitorów 60 Hz, czekając, aż na rynku
pojawi się produkt idealny, czyli monitor
4K, jakościowo wystarczająco dobry do
pracy nad fotografią, wyposażony w 240
Hz panel. Niestety, takiego produktu nadal
nie ma, a mnie skończyła się cierpliwość,
mam teraz więc dwa monitory – 60 Hz do
fotografii i 240 Hz do grania. To niestety
powoduje u mnie nerwicę za każdym
razem, jak wracam do 60 Hz – wystarczy,
że zobaczę brak płynności przy przesuwaniu kursorem po ekranie. Pomimo że
sam zdecydowałem się na ekstremalne
240 Hz, to realnie 144 Hz są więcej niż
akceptowalne. Samsung CJ791 niestety aż
tylu nie ma, ale przesiadka z 60 Hz na 100
Hz jest widoczna gołym okiem i traktuję
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to jako ogromną wartość dodaną. Ma to szczególne znaczenie dla animacji
w MacOS, a już tym bardziej, jeśli korzystamy z wielu Spaces lub aplikacji
pełnoekranowych.
Jeśli jeszcze nie pracowaliście na 100+ Hz, to gorąco polecam spróbowanie
tego na własnej skórze, bo potem naprawdę trudno wrócić, a wysoka częstotliwość odświeżania jest dla wielu osób ważniejsza od Retiny.

Jakość wykonania
Nie jestem fanem designu tego konkretnego modelu, ponieważ obudowa,
pomimo że wygląda na miejscami aluminiową, jest plastikowa. Fakt, że
wygląda to znacznie lepiej niż mój własny Eizo, z czarnym plastikiem przypominającym mi lata dziewięćdziesiąte, ale chciałbym w przyszłości zobaczyć metalowe konstrukcje. Biały plastik na plecach i nodze nie rozprasza
specjalnie, ale ponownie chciałbym zobaczyć coś bardziej premium. Oczywiście standardową nogę można odłączyć i monitor zamontować na ramieniu VESA, co osobiście bym zrobił, aby uzyskać efekt wiszącego ekranu.
Firma zresztą niedawno zaprezentowała nowoczesne spojrzenie na sposób
montażu monitora, z minimalistyczną nogą i efektowym sposobem ustawiania monitora, bez konieczności stosowania uchwytów VESA – chciałbym
to zobaczyć we wszystkich ich modelach (nawet opcjonalnie).
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Najważniejsze jednak dla mnie jest to, że ta plastikowa konstrukcja nie
powoduje u mnie mdłości ani innych dolegliwości – wygląda nowocześnie i schludnie, lepiej od zdecydowanie większości konkurencji na rynku.
Cieszy mnie fakt, że Samsung w tej kwestii stara się stworzyć stosunkowo
nowoczesny i jednocześnie elegancki design, nawet w serii monitorów
gamingowych, co wyróżnia je na tle kosmicznie udziwnionych konstrukcji,
wyglądających na wykonane z materiałów wielokrotnie przetworzonych.

Inne
Mam delikatne zastrzeżenia do menu obsługującego ustawienia monitora,
do którego docieramy za pomocą małego joysticka, zamontowanego na
plecach monitora. Jest to wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne przyciski,
bo łatwiej za jego pomocą nawigować po menu bez konieczności szukania
odpowiedniego klawisza, ale nadal nie jewst to rozwiązanie idealne. Czepiam się tutaj ewidentnie, ale chciałbym zobaczyć możliwość sterowania
wszystkimi funkcjami monitora z MacOS (lub Linux i Windows), aby ułatwić
nam życie. Mile widziana byłaby też opcja automatycznego przełączania się
monitora w odpowiedni tryb (konfigurowany przez użytkownika), zależnie
od aplikacji (gry), która jest w danej chwili uruchomiona. Chodzi mi tylko
o to, aby nie trzeba było ręcznie przełączać monitora, np. z trybu sRGB
do trybu gamingowego, który podbija cienie i jasność, co jest tak istotne
w wielu tytułach.
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Samsung 			
CJ791
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 6/6

Na koniec
Sugerowana cena Samsunga CJ791 wynosi 3799 złotych i nie jest to mało,
ale nie widziałem nic podobnego funkcjonalnie w tym zakresie. Najstarsi
czytelnicy być może pamiętają, że kiedyś sam korzystałem z zewnętrznego
monitora, do którego musiałem aż dwoma kablami podłączać MacBooka
Pro. Te dwa kable mi tak szybko zbrzydły, że zrezygnowałem z tego pomysłu na rzecz desktopa i laptopa. Po paru dniach już jednak wiem, że o jeden
kabel mniej robi na tyle dużą różnicę, że mógłbym z tym żyć bez żadnych
oporów. No i nie wolno zapomnieć o 100 Hz!
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PepperJobs XtendTouch
- zewnętrzny, mobilny ekran

Pracujesz w drodze i jeden ekran to dla Ciebie za mało? Pracujesz
stacjonarnie, ale często poza biurem pokazujesz coś klientom?
A może wierzysz w erę postPC i twoim komputerem jest twój
smartfon, którego w biurze/domu/w podróży chciałbyś móc podpiąć
do większego ekranu? Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedziałeś
twierdząco, to przetestowaliśmy produkt dla Ciebie - zewnętrzny,
mobilny monitor PepperJobs XtendTouch.
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Co to za duży iPad? Zadałem takie pytanie, gdy zobaczyłem „coś” leżące
na stole. XtendTouch w obudowie łudząco przypomina iPada w Smart
Coverze. PepperJobs XtendTouch to 15,6-calowy, dotykowy monitor
zewnętrzny wyposażony w baterię 10800 mAh, co według producenta daje
nam do sześciu godzin pracy. Waży poniżej kilograma, zatem nie jest problemem noszenie go ze sobą w torbie, tym bardziej, że jest cienki jak iPad.
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Ekran jest wykonany w technologii IPS, jest
matowy i ma rozdzielczość 1920 × 1080 px.
Kontrast jest na poziomie 800:1. Obudowa
jest aluminiowa i bardzo dobrze wykonana.
Do dyspozycji użytkownika mamy dwa porty
USB-C, w tym jeden do ładowania, port OTG,
przez który możemy podłączyć np. nadajnik
od bezprzewodowej klawiatury i myszy oraz
złącze HDMI.
W zestawie PepperJobs XtendTouch otrzymujemy parę fajnych dodatków. Po pierwsze kabel USB-C–USB-C, przejściówkę
OTG (micro USB–USB-A), kabel HDMI, rysik
i szybką ładowarkę 18 W, którą możemy też
wykorzystywać np. do szybszego ładowania
telefonu lub iPada.
Jak to działa? Uruchamiamy monitor i podłączamy do niego dowolne urządzenie przez
port USB-C lub HDMI. Lepszym rozwiązaniem zawsze jest USB-C, bo w przypadku
np. Androida (Samsunga lub Huawei/Honor),
Windows lub Linuxa, mamy rozpoznawany
10-punktowy dotyk. Ważne, ekran działa
też z Nintendo Switch, dzięki czemu granie
w podróży nabiera zupełnie innego wrażenia.
Od razu, bez konfiguracji, magicznych
tricków czy wgrywania sterowników,
możemy cieszyć z bezprzewodowego
monitora. Z automatu przeniesiony jest
na niego dźwięk (monitor ma wbudowane
cztery głośniki dające namiastkę dźwięku
przestrzennego).
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W przypadku iPada mamy tylko opcję mirroringu, ale już dla MacBooka
w prosty i szybki sposób mamy od razu dostępny drugi ekran. Każdy, kto
pracuje w konfiguracji dwuekranowej, doceni taką opcję.
Jednak największym czadem dla mnie jest współpraca z telefonami Samsunga. Te modele, które obsługują DeX (czyli S8/S9/S10 i Note 9/10 oraz
Fold), po podłączeniu kablem USB-C zamieniają nasz telefon w pełnoprawny komputer. Co więcej, cały, 15,6-calowy ekran jest wtedy dotykowy.
Nie muszę chyba więcej pisać, że zmienia to kompletnie sposób użytkowania i user experience. Taki zestaw faktycznie daje nam opcję porzucenia
komputera i posiadania tylko jednego urządzenia do wszystkiego – smartfona, który zawsze jest przy nas.
Monitor PepperJobs XtendTouch kosztuje 1699PLN i jest dostępny
w ZGSklep.pl
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Nowy NAS w salonie

– QNAP HS-453DX Silent NAS
Gdy trzy lata temu opisywałem pierwszy NAS do salonu – QNAP
HS-251+ – nie miał on żadnej konkurencji na rynku. Pod koniec
zeszłego roku QNAP zaprezentował model HS-453DX Silent NAS,
który jest jego następcą i rozwinięciem. Nadal takie rozwiązanie
nie ma konkurencji.
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QNAP HS-453DX Silent NAS właśnie wchodzi na polski rynek. Nowy model
to zupełnie nowa, 4-zatokowa konstrukcja. Mocne podzespoły i najnowocześniejsze rozwiązania. Co ciekawe, model HS-251+ pozostanie w ofercie
jako entry level.
QNAP wprowadza doskonale wyciszonego NAS-a, wyposażonego w czterordzeniowy procesor Intel Celeron, wyjście HDMI 2.0 (4K 60 Hz), funkcję
transkodowania wideo 4K w czasie rzeczywistym i szybki Ethernet 10 GbE.
Urządzenie jest zamknięte w nowej, tym razem białej obudowie z pozbawionym wentylatora systemem chłodzenia, co czyni z niego świetne
rozwiązanie do salonu i systemu kina domowego. Warto wspomnieć, że
model HS-453DX zdobył nagrody CES 2019 Innovation Award oraz Computex d&i Award (przyznawaną za wzornictwo).
Jak wspominałem, sercem NAS-a jest czterordzeniowy procesor Intel
Celeron J4105 1.5 GHz (do 2.5 GHz w trybie Turbo Boost), konfigurację uzupełniają 4 GB/8 GB pamięci RAM DDR4 (tym razem można ją samodzielnie
wymienić, zatem warto kupić model tańszy, z mniejszą pamięcią i w razie
potrzeby ją samodzielnie rozszerzyć) oraz dwie zatoki 3,5" SATA 6 Gb,
dzięki czemu nowy NAS oferuje prędkości zapisu/odczytu na poziomie
677 MB/s. Dwa dodatkowe złącza na dyski M.2 2280 SATA SSD sprawiają, że
model HS-453DX może być idealnym hybrydowym rozwiązaniem storage,
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w którym technologia SSD caching będzie wspomagała tradycyjne twarde dyski,
pozwalając na zoptymalizowanie wykorzystania dostępnej przestrzeni dyskowej
(na przykład z myślą o aplikacjach streamingowych, takich jak choćby Plex Server).
QNAP HS-453DX ma wbudowany szybki Ethernet 10 GbE, obsługujący pięć szybkości przesyłania danych (10 G/5 G/2.5 G/1 G/100 M). À propos pamięci – ciekawe, czy
uda się zamontować 16 GB RAM i czy taka konfiguracja będzie działać, bo QNAP
milczy na ten temat.
Model HS-453DX wyposażono w cały zestaw funkcji i aplikacji multimedialnych,
w tym dwukanałowe transkodowanie 4K w czasie rzeczywistym (czyli konwertowanie w locie materiałów multimedialnych do formatów, które bez problemu
można odtwarzać na różnych urządzeniach), Plex Media Server (oferujący streaming
do urządzeń zgodnych z DLNA, Apple TV, a także do Roku, Amazon Fire TV oraz
Google Chromecast). Aplikacja Cinema28 umożliwia z kolei wykorzystanie QNAP
HS-453DX jako centralnego domowego huba multimedialnego, zaś OceanKTV…
jako domowej maszyny do karaoke.
Dzięki obsłudze definiowanego programowo extra over-provisioningu (OP) SSD RAID
model HS-453DX pozwala użytkownikom na alokowanie dodatkowej przestrzeni
OP (od 1 do 60%) w celu zoptymalizowania prędkości losowego odczytu SSD oraz
zwiększanie żywotności nośników SSD. Urządzenie pozwala również na korzystanie
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z bogatej biblioteki dodatkowych aplikacji,
dostępnych w serwisie App Center – np. IFTTT
Agent oraz Qfiling (programy optymalizujące
codzienne zadania i zwiększające produktywność), Qsirch (pełnotekstowa wyszukiwarka
plików na NAS-ie) czy Qsync (rozwiązanie do
udostępniania i synchronizacji plików). Dzięki
obsłudze migawek (snapshot) działających na
poziomie bloków użytkownicy mogą skutecznie zabezpieczyć się przed efektami ataku
oprogramowania ransomware.
QNAP HS-453DX oczywiście idealnie sprawdzi
się też jako dysk sieciowy dla Time Machine.
To będzie świetny następca dla wycofanego
jakiś czas temu Time Capsule.
Podobnie jak to było z poprzednim modelem,
możemy nim zarządzać przez przeglądarkę
www albo aplikacje na iOS oraz macOS.
Możemy też podłączyć go bezpośrednio do
telewizora, podpiąć klawiaturę i mysz, i… używać jako komputera. Działa wbudowana wirtualizacja, możemy zainstalować np. Windows
lub Linuxa, jeśli nie odpowiada nam z jakiegoś
powodu system QTS, ale odradzam, jeśli nie
macie takiej potrzeby. Ja w 95% korzystam
z aplikacji na iOS do zarządzania NAS-em.
À propos systemu QTS, to QNAP HS-453DX
bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Jako na
razie jedyny z oferty QNAP ma najnowszy
system w wersji 4.4.0.x. System działa bardzo
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sprawnie na takiej konfiguracji sprzętowej, ale, co najważniejsze, w bardzo
prosty sposób umożliwia migrację danych ze starego NAS na nowy. Przyznam się szczerze, że to była operacja, której najbardziej się obawiałem.
Bałem się, że coś pójdzie nie tak, że stracę dane, a tu się okazało, że wystarczyło przełożyć dyski ze starego HS-251+ zaktualizowanego do najnowszego
QTS (4.3.0.xxx) i restart. HS-453DX od razu rozpoznał zawartość i ustawienia
QTS, nawet tapetę i rozmieszczenie ikon na pulpicie. Musiałem tylko wpisać
trzy komendy w terminalu, aby zresetować konfigurację sieci i wszystko
ruszyło w 100%. Świetne rozwiązanie. Dzięki takiej operacji mogę dalej używać swoich NAS-owych dysków WD z serii RED.
HS-453DX jest o prawie 10 cm dłuższy od HS-251+. Może to być trochę problematyczne w kwestii miejsca, w którym chce się go postawić. U mnie
nowy NAS zmieścił się na styk w miejscu, w którym stał poprzedni. Większa obudowa oczywiście podyktowana jest dwiema dodatkowymi zatokami na dyski SSD, których w HS-251+ nie było. Niestety, to co mi się nie
podoba, to decyzja QNAP o zmianie koloru obudowy z czarnej na śnieżnobiałą. Według mnie czarny klocek zdecydowanie lepiej się komponuje
w salonie i nie odznacza się przy czarnym ekranie telewizora.
Czego brakuje w HS-453DX? Złącza Thunderbolt 3. Są klasyczne modele
NAS-ów QNAP, które już mają złącze TB3, ale, niestety, nie jest to HS-453DX.
Dzięki złączu TB3 można się podłączyć kablem i jeszcze szybciej przesyłać
duże pliki, z drugiej strony, jeśli mamy szybki router Wi-Fi „AC” i po gigabicie podpięty do niego NAS, to nie będziemy specjalnie odczuwać problemów z prędkością. Trzeba pamiętać, że podłączanie kablem TB3 w NAS-ach
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polega na stworzeniu interfejsu sieciowego na TB3, a nie bezpośrednim
podłączeniu, jak przy dyskach zewnętrznych. HS-453DX ma kilka złącz USB,
w tym jedno USB-C w standardzie USB3.0, ale są to złącza tylko do podłączania zewnętrznych dysków i modułów rozszerzających NAS.
Dla kogo jest QNAP HS-453DX? Przede wszystkim polecam go tym, którzy
potrzebują NAS, a nie chcą mieć szumiącej, nudnej skrzynki. Możliwość postawienia cichego dysku sieciowego w salonie i korzystanie z jego dobrodziejstw
związanych z 4K, prywatną chmurą czy Time Machine jest tego warte. Należy
jednak pamiętać, że nie jest to tanie rozwiązanie. Około 3000 złotych plus
koszt dysków jest znacznym wydatkiem. Z drugiej strony, taki sprzęt kupujemy na lata, możemy go rozbudowywać, a kupujemy go między innymi jako
świetne urządzenie do backupowania, ale też do rozrywki.

QNAP HS-453DX Silent NAS
Dane techniczne:
• Obudowa typu set-top, 2 × zatoka
SATA 6Gb/s 3,5" oraz 2 x złącze M.2
2280 SATA 6 Gb/s SSD
• czterordzeniowy procesor Intel
Celeron J4105 1.5 GHz (w trybie Turbo
Boost do 2.5 GHz), dwukanałowa
pamięć DDR4 SODIMM RAM (z możliwością rozszerzenia do 8 GB)
• 1 × port 10GBASE-T (10 G/5 G/2.5
G/1 G/100 M) LAN, 1 × port Gigabit
RJ45 LAN, 1 × wyjście HDMI v2.0
oraz 1 × wyjście HDMI v1.4b
• 1 × port Type-C USB 3.0, 2 × port
Type-A USB 3.0 oraz 2 × port USB 2.0
• 1 × wyjście liniowe audio 3.5 mm
audio jack
• 2 × złącze 3.5 mm dynamic
microphone
• wbudowany głośnik
HS-453DX-8G: 8 GB DDR4 RAM (2 × 4 GB)
– cena 3500 PLN (bez dysków)
HS-453DX-4G: 4 GB DDR4 RAM (2 × 2 GB)
– cena 2999 PLN (bez dysków)
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Deskwise – wygodne
i regulowane biurko
Zadam Wam krótkie pytanie: co jest potrzebne, aby dobrze się
pracowało? Większość odpowie pewnie, że atmosfera, ale też
miejsce pracy. Najważniejszym elementem tego miejsca pracy jest
biurko, przy którym będziemy spędzać długie godziny. Musi być
wygodne, bezpieczne i dobrze byłoby, aby jeszcze do tego było ładne.
Proponuję zainteresować się produktami chłopaków z Deskwise.
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Co to jest Deskwise?
Deskwise to nowy start-up na naszym rynku. Miałem okazję poznać
chłopaków… na Twitterze. Udało się potem spotkać na żywo i porozmawiać. Wywiad o tym, jak powstało Deskwise, możecie przeczytać
w poprzednim, lipcowym numerze iMagazine. W skócie Deskwise to
team projektantów, którzy postanowili stworzyć od podstaw takie
biurko, jakiego sami potrzebowali dla siebie, a że był to udany projekt,
to przekształcili go w nowy biznes. Ostatecznie mają w swojej ofercie
biurka w dwóch liniach – biznesowej i gamingowej. Różne wersje, jeśli
chodzi o wielkość, ale też kształt i kolor oraz to, czy jest automatycznie
regulowane, czy nie.

Montaż
Biurko przychodzi do nas spakowane w dość sporym, ale płaskim pudle.
Co istotne, paczka jest dość ciężka i ciężko samemu ją przenieść. Montaż jest prosty i szybki, zajmuje dosłownie pół godziny i możemy zacząć
pracować.

Budowa
Ponieważ szukałem nowego biurka do biura, zrobiłem research. Potrzebowałem czegoś, co będzie miało po pierwsze regulowaną wysokość,
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a po drugie wyprowadzone gniazda na zewnątrz, bo często coś testuję,
potrzebuję szybko naładować. Zdecydowałem się na model gamingowy

Game Master.

Blat
Zacznę od blatu. Dostępne są trzy rozmiary 140 × 70 cm, 160 × 80 cm
i 180 × 80 cm. Możemy wybrać kolor – standardowo dostępny jest biały,
antracytowy lub czarny, ale podobno na życzenie klienta może być praktycznie dowolny inny. Ostatnią opcją personalizacji jest kształt. Możemy
wybrać blat prosty lub delikatnie wycięty w półokrąg. Ja zdecydowałem
się na tę drugą opcję.
Blat wykonany jest z MDF. Jego wytrzymałość to 150 kg – dużo w porównaniu z tym, co jest dostępne na rynku. MDF pokryty jest specjalną powłoką
lakierniczą, dzięki której jest on bardzo odporny na zarysowania i wodę.
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Stelaż
Teraz to, co jest najważniejsze w całym biurku Deskwise, czyli nogi.
Producent zdecydował się na gotowe rozwiązanie duńskiej firmy Linak,
umożliwiające automatyczną regulację wysokości blatu.
Mała dygresja. Jakiś czas temu byłem w Danii w biurze Bang & Olufsen.
Gdy szedłem przez open space, zaskoczyło mnie, że niektóre osoby stoją
przy biurkach, a inne siedzą. Zupełnie „randomowo”. Spytałem, o co chodzi. Powiedziano mi, że w Danii są takie przepisy BHP, które wymuszają
na pracowniku i pracodawcy korzystanie z takich automatycznych biurek. Zatem w pełni zrozumiałe jest korzystanie przez Deskwise z gotowych rozwiązań duńskich. Pracownik MUSI odpowiedni czas pracować
na stojąco, a pracodawca musi mu zapewnić odpowiednie biurko taką
pracę umożliwiające. Co więcej, wszystko jest zautomatyzowane i biurko,
niejako samo narzuca pracownikowi, kiedy i na jak długo ma wstać. Nie
potrzebowałem aż tak zautomatyzowanego rozwiązania, które będzie za
mnie myślało, jednak spodobała mi się możliwość pracy na stojąco.

Aplikacja do sterowania
Wróćmy do Linaka. Mechanizm Linaka działa cicho i jest precyzyjny.
Do jego sterowania służy specjalny panel, przełącznik, który możemy
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zaprogramować na dwie ulubione wysokości. Ale
możemy też korzystać z… aplikacji. Biurko łączy się
z naszym telefonem albo Makiem przez Bluetooth.
Co istotne, aplikacja pozwala na dostosowanie planu
aktywności przy biurku według własnych potrzeb.
Wyliczy kalorie spalone podczas stania lub dostosuje plan tak, by spalić zadaną ilość kalorii w danym
czasie. Brzmi to zaskakująco, ale tak jest. Mamy
„smartbiurko”.

Mediaport
Istotnym elementem biurka, którego szukałem,
robiąc rozeznanie, jest wbudowany w blat mediaport. Zapewnia on łatwy i szybki dostęp do zasilania
oraz wymiany danych poprzez podłączenie tylko
jednego kabla USB i sieciowego. Oczywiście wszystkie kable mamy schowane pod blatem w specjalnej
rynnie. Na wierzchu dostępne mamy dwa gniazda
sieciowe oraz trzy USB 3.0 i to z funkcją szybkiego
ładowania.

Ładowarka Qi
Jak już jesteśmy przy ładowaniu, to Deskwise Game
Master ma wbudowaną w blat ładowarkę indukcyjną
w standardzie Qi, dzięki czemu siedząc i pracując,
cały czas możemy bezprzewodowo ładować nasz
telefon.

Podświetlenie LED
Ostatnim elementem, wyróżnikiem wersji gamingowej, jest podświetlenie LED. Do tylnej krawędzi blatu,
tej od strony ściany, została wmontowana taśma LED
zasłonięta maskownicą. Taśma LED wykorzystuje
przestrzeń barwną RGB, dzięki czemu możemy ustawić sobie praktycznie dowolny kolor podświetlenia.
Ustawiamy go, używając dołączonego do biurka
dotykowego pilota.
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Podsumowanie
Poszukiwanie idealnego biurka nie jest łatwe. Różne mamy preferencje i oczekiwania, ale warto spojrzeć, co oferuje Deskwise.pl. W ofercie
producenta znajdziecie biurka od około 600 złotych wzwyż. Oczywiście
biurka z automatyczną regulacją i podświetleniem to już sporo większy
wydatek, ale jeśli chodzi o wygodę pracy i nasze zdrowie, to jest to element, na którym nie powinniśmy oszczędzać. Deskwise Game Master
– model, który ja wybrałem, kosztuje 4799 złotych i jest to konkurencyjna cena na rynku.
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Pout Wireless Charging
Monitor Stand
– ustaw monitor wyżej i miej więcej miejsca
Jeżeli uważnie śledzicie co się dzieje na iMagazine, to na pewno
zauważyliście, że kilka dni temu Napoleon opisał pewną podstawkę
pod monitor lub iMaca. Pout Fast Charging Hub Monitor Stand to
bardzo ciekawe rozwiązanie, które wielu osobom może przypaść do
gustu. Być może nie wiecie, że firma oferuje jeszcze inną wersję tej
podstawki, która spodoba się przede wszystkim tym, którzy posiadają
telefony obsługujące ładowanie indukcyjne.
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Na moim biurku niedawno stanął Pout Wireless Charging Monitor Stand,
który na pierwszy rzut oka nie różni się zbytnio od drugiego modelu. Sama
budowa podstawki jest właściwie taka sama, ale szybko zauważymy to,
co je między sobą różni. Model opisywany przez Napoleona, posiada hub
USB, który idealnie rozszerzy nam możliwości podłączenia urządzeń do
naszego iMaca. Ja sam posiadam w swoim komputerze hub zamontowany
na spodzie monitora, dlatego aż tyle dodatkowych gniazd nie byłoby mi
potrzebnych. Jednak podstawka, która przyjechała do mnie do domu
posiada ładowarkę indukcyjną w standardzie Qi i choć nie można tego
nazwać czymś „niezwykłym“, to samo umieszczenie ładowarki w podstawce, pozwala nam dodatkowo zaoszczędzić nieco miejsca na biurku
– pozbywając się innych ładowarek.
Nie wiem jak Wy, ale jak pracując przy biurku lubię mieć podłączony telefon do ładowania. Rzadko go biorę do ręki, bo połączenia mogę odebrać
przez AirPods lub na Macu, a na wszelkie iMessages również odpisuję za
komputerze. Dlatego nie mam potrzeby chwytania za telefon. Jednak jeśli
już będę musiał, to nie chciałbym go wypinać z kabla, tylko po prostu podnieść – to jest właśnie kwestia, dzięki której uważam, że ładowanie indukcyjne jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.
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Jak już wspomniałem, nie muszę więc teraz żadnej innej ładowarki na
biurku, bo mam ją wbudowaną w podstawkę. Właśnie, a jak sprawuje się
sama podstawka? Odpowiadanie na to pytanie jest trochę śmieszne. Cóż,
podstawia mój komputer nieco wyżej i to w sumie tyle. A na poważnie, to
dopóki nie postawiłem go te kilka centymetrów wyżej, to nie wiedziałem
jak mi to było potrzebne. Teraz korzysta mi się z monitora o wiele wygodniej, choć to jest po prostu zasługa samego podniesienia, a nie funkcji tylko
tej konkretnej podstawki.
Przyznaję jednak, że bardzo mi się ona podoba, choć żałuję, że nie jest
dostępna również w innych kolorach. Gdyby mogła być w ciemnym odcieniu brązu, to pasowałaby znacznie bardziej do mojego biurka. Jednak fakt,
że mogę teraz nieco inaczej zagospodarować miejsce na blacie, wynagradza mi tę wizualną niedogodność. W szczególności podoba mi się miejsce
na odłożenie pióra raz to, że mogę w razie potrzeby schować sobie klawiaturę i notatnik pod komputer.
Podstawka jest dostępna w ZGSKLEP w cenie 319 zł
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Wreszcie przystępny cenowo
system Wi-Fi Mesh
– Recenzja TP-Link Deco M4
Od półtora roku jestem zadowolonym użytkownikiem Deco M5,
system Wi-Fi Mesh TP-Link nabyłem na Amazonie, gdy jeszcze nie
był dostępny w Polsce. Teraz testuję jego tańszą wersję – Deco M4.
I jestem pewien, że właśnie tak powinien wyglądać router Wi-Fi dla
zwykłych ludzi.
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Wi-Fi Mesh to technologia, która staje się
coraz popularniejsza. Nic dziwnego, dzięki
niej w naszych domach czy biurach możemy
mieć pełne pokrycie siecią internetową, bez
większych problemów z konfiguracją. Dotychczas musieliśmy się posiłkować dodatkowymi
punktami dostępowymi, wzmacniaczami
sygnału. Większość z nich oznaczała żmudny
proces ustawiania, a później i tak coś się wysypywało i mieliśmy problem z zasięgiem. Często też zamiast jednej sieci Wi-Fi widzieliśmy
trzy, cztery nadawane przez różne urządzenia
i napotykaliśmy problem z przełączaniem.
Wi-Fi Mesh kończy z tym. Po prostu mamy
jedną sieć, niezależnie od liczby routerów, ani
też od tego, czy jest to sieć 2,4 GHz, czy 5 GHz.
Prostota i wygoda.
Ta wygoda jednak ma też swoje ograniczenia.
Co prawda nowe standardy Wi-Fi zakładają
spójność Wi-Fi Mesh, ale na razie systemy te
działają tylko na sprzętach poszczególnych
producentów. Po drugie, systemy te do tej pory
były bardzo drogie. Zestaw Deco M5 to koszt
prawie tysiąca złotych. Nie tak dawno w ofercie
TP-Link pojawił się model M4, a to nie jedyne
urządzenie. TP-Link ma też wariant dostępny
w niektórych krajach P7, który korzysta także
z sieci elektrycznej do przenoszenia sygnału
pomiędzy poszczególnymi routerami oraz
model M9 Plus, będący też hubem dla wybranych urządzeń typu smart home.
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M4 to ważne urządzenie, swoisty „game changer”. Za
nieco ponad 400 złotych otrzymujemy dwa takie
routery. To powinno pozwolić na dostarczenie dobrego
sygnału Wi-Fi w większości domów i mieszkań. System
zakłada pokrycie powierzchni do 260 m2. Nie jest to
najtańszy sprzęt, ale mówimy tu o sieci 802.11ac z prędkością do 867 Mb/s po 5 Ghz i 300 Mb/s w sieci 2,4 Ghz.
Pod system możemy podpiąć nawet sto urządzeń. To
pierwszy tak przystępny Wi-Fi Mesh na rynku i oczywiście kompatybilny z resztą urządzeń z rodziny Deco.
Dlaczego jest tańszy od modelu M5? Pierwszą różnicą
jest sam wygląd urządzeń. Deco M5 jest malutkie, może
stać na szafce w salonie i nikt nawet nie zwróci na ten

sprzęt uwagi. Mam go w sypialni i zupełnie nie rzuca się
w oczy. Deco M4 wykonany jest również estetycznie,
w porównaniu do zwykłych routerów można powiedzieć, że jest piękny. Ale gabaryty robią swoje i czuć, że
jest wykonany z nieco tańszych komponentów. Drugim
takim charakterystycznym elementem jest zasilanie.
Tutaj też Deco M4 korzysta z klasycznego, specjalnego
do niego przewodu zasilającego. Natomiast Deco M5
jest zasilany przewodem USB-C, co też ma swoje plusy,
w niektórych przypadkach.
Poza tym jednak cała konfiguracja odbywa się przez
tę samą mobilną aplikację. Nie ma tu strony dostępowej, jest aplikacja Deco na naszego iPhone’a i jesteśmy
prowadzeni za rączkę. Otrzymujemy też comiesięczne
raporty o użytkowaniu sieci, jesteśmy informowani

SPRZĘT

131

o nowych urządzeniach w sieci i mamy dostęp do kontroli rodzicielskiej i to
na wszystkich urządzeniach. Możemy na przykład ustawić limit czasowy
dziecku na trzy godziny dziennie internetu i to zarówno na jego tablecie,
telefonie, jak i komputerze. Niestety, względem modelu M5 brakuje opcji
zarządzania priorytetami dla poszczególnych urządzeń oraz nie ma tu wbudowanego antywirusa, a także opcji WPS. Biorąc pod uwagę cenę, to są to
jednak drobne ograniczenia, chociaż sam doceniam ich obecność w M5.
Deco M4 działa sprawnie i tak jak powinien router z ac, choć wydajność
sieci 5 GHz przy moim łączu 1 Gbps to pobieranie na poziomie 550 Mbps,
zatem nieco mniej niż maksymalne możliwości standardu ac.
Jeśli mieszkacie w domu lub planujecie się do niego przeprowadzić, koniecznie zainwestujcie w sieć Wi-Fi Mesh. Wasze bolączki z zasięgiem Wi-Fi się
skończą. Jeśli szukacie rozwiązania dobrego, ale jednocześnie najtańszego
z możliwych, to TP-Link Deco M4 jest najlepszym wyborem.
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TP-Link Archer MR600
– router z obsługą 4G+
Bez dostępu do internetu nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania
w społeczeństwie. Dlatego jednym z podstawowych urządzeń
w naszych domach, miejscach użyteczności publicznej i innych jest
router. I właśnie o jednym z nich będziemy dziś rozprawiać…
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TP-Link to jeden z największych graczy, jeśli nie największy, na polskim rynku
routerów. Ma bardzo bogatą ofertę, którą trafia w potrzeby wielu użytkowników. Niedawno linię tych produktów zasilił nowy model – Archer MR600,
czyli dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy, który wspiera technologię 4G+ Cat6.

Wygląd
Czasy, kiedy urządzenia rozprowadzające internet po całym domu wyglądały jak kanciaste pudełka, już dawno minęły. Teraz bez wstydu można je
trzymać na wierzchu. Nie inaczej jest z MR600. Co prawda jego wygląd nie
należy do zbyt oryginalnych, gdyż już parę lat temu pojawiły się praktycznie identyczne konstrukcje w ofercie TP-Link, ale z drugiej strony nie oznacza to, że jest brzydki. Jego smukła, czarna sylwetka wygląda skromnie, ale
schludnie. Jedyne, do czego można by mieć zastrzeżenia, to stosowanie od
lat tworzywa, które łapie odciski palców, wydawać by się mogło, od samego
patrzenia. Lśniąca powierzchnia wygląda całkiem ładnie dopóty, dopóki jest
nieskalanie czysta, ale żeby taki stan utrzymać, musielibyśmy chyba ciągle
stać nad routerem ze ściereczką.
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Pewnym novum jest wygląd dwóch zewnętrznych anten
LTE. W odróżnieniu od poprzednich konstrukcji nie są
one „patyczkami” o przekroju zbliżonym do okręgu, ale
raczej przypominają wydłużone pióra wioseł. I również
prezentują się całkiem elegancko. Warto zauważyć, że
anteny te można bez problemu zdemontować (w takim
stanie zresztą znajdziemy je w pudełku) i podłączyć inne.
Z tyłu routera znajdziemy standardowo przyciski odpowiedzialne za uruchomienie i wyłączenie urządzenia
i sieci Wi-Fi, przycisk WPS, cztery gigabitowe gniazda
Ethernetowe, gniazdo zasilania, przycisk do resetowania
oraz szczelinę na kartę SIM. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to
domyślnie obsługiwana jest karta micro-SIM. Jeśli jednak
posiadacie jeszcze mniejszą wersję, czyli nano-SIM, to
w zestawie do routera dołączona jest specjalna przejściówka. Niestety, nie posiada ona wypustek, które utrzymałyby kartę w adapterze, więc aby zapobiec utkwieniu
karty w urządzeniu, razem z przejściówką dołączona jest
naklejka w rozmiarze micro-SIM. Wsadzamy więc naszą
kartę nano-SIM do adaptera, a następnie przyklejamy od
góry naklejkę. Rozwiązanie proste, ale skuteczne.

Parametry
Jak już wspomniałem, Archer MR600 wspiera technologię 4G+ Cat6. Dzięki dwóm antenom LTE ma zapewnić
prędkość transferu do 300 Mb/s. Podobne transfery
obsługiwane są na częstotliwości Wi-Fi 2.4 GHz. Z kolei
dla pasma 5 GHz jest to 867 Mb/s. Przewodowo mamy do
dyspozycji 1 Gb/s. Router ten bez problemu sprawdzi się
w warunkach wymagających dostępu do szybkiej przepustowości, jak np. gier on-line, serwisów strumieniujących,
oglądania filmów 4K czy przesyłu dużych plików.
MR600 jest także przygotowane na spore obciążenia,
gdyż jest w stanie obsłużyć do 64 urządzeń jednocześnie.

SPRZĘT

135

W kwestii wyglądu jedyne, do czego można by mieć
zastrzeżenia, to stosowanie od lat tworzywa, które łapie odciski palców, wydawać by się mogło, od samego patrzenia.

Tym samym warto rozważyć jego zakup w średnich firmach czy też barach,
gdzie moglibyśmy udostępnić internet klientom.

Obsługa
TP-Link przyzwyczaił nas, że jego produkty są dość intuicyjne. A odkąd wspierany jest też język polski, początkową konfigurację bez problemu powinien
nawet ogarnąć laik w tej dziedzinie. Pomocne jest przy tym przejrzyste UI.
A nawet jeśli nie wiemy, do czego służy jakaś opcja, to zawsze możemy zajrzeć do pomocy.
Oprogramowanie Archera MR600 zapewnia wszystkie niezbędne podstawowe narzędzia, jak konfigurację sieci bezprzewodowej, kontrolę
rodzicielską czy sieć gościnną. Urządzenie to jest także kompatybilne
z technologią One Mesh.
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Jeśli zaś chodzi o obsługę sieci komórkowych, to TP-Link postarał się o wsparcie dla najważniejszych sieci w ponad 100 krajach. I w zasadzie nie wymaga
żadnej konfiguracji. A przynajmniej tak było w moim przypadku po włożeniu
karty sieci PLAY. Po krótkiej chwili router nawiązał połączenie z siecią i od
razu zaczął je udostępniać. W razie czego istnieje także możliwość skonfigurowania dostępu, jak choćby podanie APN-u, nazwy użytkownika czy hasła.
MR600 wspiera także usługę TP-Link Cloud, która
pozwala podłączyć i nadawać transmisję z kamer
tejże firmy.

TP-Link Archer 		
MR600			
Cena: od 649 PLN
Producent: TP-Link
Gdzie kupić: X-Kom

Podsumowując, TP-Link Archer MR600 to kolejny
bardzo solidny, nowy członek w rodzinie routerów
tej firmy. Dzięki obsłudze kart SIM możemy cieszyć
się internetem w miejscach, gdzie ciężko o stałe
łącze. Dwie anteny LTE zapewniają stabilne i szybkie
połączenie, z którego bez problemu powinno korzystać do 64 urządzeń. Jeśli rozglądacie się akurat za
w miarę wszechstronnym routerem, to zdecydowanie warto zainteresować się tym modelem.
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Samsung X5
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Życie z pioruńsko szybkim
dyskiem na Thunderbolt 3
Samsung X5 to zewnętrzny dysk, podłączany do komputera za pomocą
złącza Thunderbolt 3. Potrafi wyciągnąć sporo ponad 2 GB/s przy
odczycie i więcej niż 1,5 GB/s przy zapisie. Okazuje się, że to nie tylko
idealny kompan w podróży, ale również świetnie spisuje się podłączony
na stałe do monitora.
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W podróży, czyli fotograficznie
Stali czytelnicy wiedzą, że od lat staram się dbać o swoje backupy w domu,
ale Ci z Was, którzy śledzili moje fotograficzne wpisy na temat sprzętu,

który zabieram ze sobą w podróż, wiedzą, że jest to dla mnie jeszcze ważniejsze w podróży. Będąc poza domem, narażeni jesteśmy na różne nietypowe rzeczy, które mogą spowodować utratę naszych danych – w moim
przypadku zdjęć. Zdjęcia to prawdopodobnie jedne z cenniejszych plików,
które posiadam, więc staram się zawsze mieć ich kopie, a nawet kopie
kopii. Po pierwsze, nigdy nie kasuję tych znajdujących się na moich kartach pamięci. Kiedy je zapełniam, to wyciągam z torby kolejne. Po drugie,
każdego wieczora robię kopię swoich zdjęć z kart, przeważnie na swojego
MacBooka Pro, ale czasami na iPada, jeśli tego pierwszego nie mam ze
sobą. MacBooka jednak ktoś może chcieć ukraść, więc staram się też mieć
ze sobą przenośny dysk, na którym trzymam kolejną kopię swoich zdjęć.
Te wszystkie rzeczy trzymam osobno, więc MacBook jedzie ze mną w jednej torbie, dysk chowam w torbie lub plecaku Iwony, a karty pamięci mam
przy sobie lub w walizce, dzięki czemu zwiększam szanse, że któraś kopia
zdjęć dojedzie ze mną do domu.
Ostatnio miałem okazję zabrać ze soba Samsunga X5 w podróż i muszę
powiedzieć, że jest to niezwykle wydajne narzędzie do archiwizowania
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dużej ilości danych. Po pierwsze, jest dostępny w wersjach od 500 GB do
2 TB, więc przestrzeni powinno starczyć większości potrzebujących, a po
drugie jest szalenie szybki. Mniej istotnym elementem układanki jest fakt,
że po prostu genialnie wygląda. Wspomniany aspekt szybkości jest o tyle
istotny, że mój aparat generuje bardzo ciężkie pliki RAW, a materiały wideo
w 4K również nie należą do lekkich. Dla przykładu, z ostatniego 7-dniowego
wyjazdu przywiozłem 629 zdjęcia, które ważyły 57 GB. To niby niewiele, ale
transfer takiej ilości danych z moich zewnętrznych 2,5-calowych dysków
(USB 3.0) zająłby od 13 do 21 minut, zależnie od tego, który z nich miałbym
ze sobą. Tymczasem przekopiowanie tych plików z Samsunga X5 zajęło mi
24 sekundy.
Słownie: dwadzieścia cztery sekundy.
To jest niewyobrażalny skok jakościowy. Dłużej zajęło mi podłączenie
dysku, wybranie plików i przeniesienie ich do odpowiedniej lokalizacji na
dysku niż sama procedura kopiowania.
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W domu
Nie wiem, czy pamiętacie, ale w kwietniowym wydaniu iMagazine miałem przyjemność testowania monitora CJ791, wyposażonego w dwa porty
Thunderbolt 3, a miesiąc temu testowałem wykorzystanie MacBooka Pro

jako desktopa, dla którego wspomniany CJ791 stanowił hub, do którego
podłączałem to, co było mi niezbędne. Wtedy drugi port Thuderbolt 3
pozostał pusty, ponieważ nie miałem niczego, co mógłbym do niego podłączyć. Jak się zapewne domyśliliście, X5 znakomicie nadaje się do tego,
aby ten port odpowiednio wykorzystać. Do całości układanki dochodzi
jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie fakt, że mój MBP posiada
wewnętrzny SSD o pojemności 256 GB. Wystarczy mi on do większości

moich potrzeb, nawet do archiwizowania zdjęć na wyjazdach, gdzie sporo
ich „natrzaskam”. Niestety, nie radzę sobie już tak dobrze, gdy mam sporo
materiałów wideo, które potrzebuję przetransportować pomiędzy redakcją a domem. Dla prostego przykładu, gdy kręciliśmy film o Surface Studio
w 4K, to rozmiar projektu urósł do 96 GB, co oznacza, że zostało mi zaledwie kilka GB wolnego miejsca. W takiej sytuacji X5 spisuje się idealnie nie
tylko jako urządzenie do przenoszenia danych, ale również jako miejsce,
w którym leżą wszystkie dodatkowe pliki wraz z całym projektem FCPX.
Dzięki interfejsowi Thunderbolt 3 nie odczuwam zupełnie faktu, że materiały de facto są na zewnętrznym medium, czego nie mogę powiedzieć
o dyskach na USB.
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Prawdopodobnie najlepszy na rynku
Niestety, nikt nie płaci mi za to, abym napisał, że gdybym miał kupić sobie
szalenie szybkie SSD na Thunderbolta, to wybrałbym Samsunga X5, ale
taka jest prawda. Po prostu spełnia wszystkie moje oczekiwania, a nie szkodzi fakt, że świetnie wygląda (niektórzy z Was wiedzą, że mam słabość do
koloru czerwonego). Ostrzegam, że nie jest to tania zabawka – oficjalne
ceny zaczynają się od ok. 1069 PLN za model 500 GB, rosną do ok. 2149 PLN
za 1 TB i kończą na 4249 PLN za 2 TB. Jeśli jednak dotarliście aż tutaj, to
mamy dla Was niespodziankę, bo będziecie mogli kupić go taniej.
– Jak bardzo tanio? – zapytacie.
— Bardzo tanio! — odpowiem, parafrazując „Kosmiczne jaja”.
Korzystając z kodów w poniższej tabelce możecie załapać się na następujące rabaty w sklepie Komputronik.pl:
• 250 PLN dla modelu 500 GB, czyli ~819 PLN
• 500 PLN dla modelu 1 TB, czyli ~1649 PLN
Miłych zakupów!

Model

Pojemność

PN

KOD PROMOCYJNY

Wartość kodu/szt w PLN

X5 Portable

500 GB

MU-PB500B/EU

IMAG_250

250

X5 Portable

1 TB

MU-PB1T0B/EU

IMAG_500

500

X5 Portable

2 TB

MU-PB2T0B/EU

IMAG_1000

1000
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Samsung t7 Touch
Żyjemy w czasach chmury. Napędy optyczne odeszły już w niebyt.
Pendrive’y nadal funkcjonują, ale również powoli przegrywają
z rozwiązaniami chmurowymi. Szybkie łącza w domu czy pracy i mobilny
dostęp do sieci eliminują powoli nośniki o małych pojemnościach
w zakresie przenoszenia danych. Większe ilości danych wymagają zaś
większych prędkości do przesyłu w rozsądnym czasie. Tutaj nadal mają
się dobrze fizyczne nośniki, a wśród nich Samsung T7 Touch.
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Przenośne dyski twarde – mechaniczne HDD są nadal popularne, ze
względu relację kosztu do pojemności. Niestety HDD są mało odporne na
uszkodzenia mechaniczne i nieopatrzne zbyt mocne stuknięcie plecakiem
może nas pozbawić danych. Odpowiedzią są coraz tańsze przenośne SSD.
Są mniejsze, szybsze i bezpieczniejsze.
Takim rozwiązaniem jest Samsung T7 Touch. Dysk SSD z zabezpieczeniem
biometrycznym.
Mały, zbliżony wymiarami do wizytówki, tylko trochę grubszy (85 × 57 ×
8 mm). Pięknie się prezentuje na biurku, w srebrnej obudowie. Do tego
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Wyposażony w złącze USB–C (USB 3.2 gen. 2.) jest idealnym
rozszerzeniem pamięci dla Macbooka Pro i iPada.

Samsung T7 Touch to dysk

Testowany przeze mnie egzemplarz ma pojemność

SSD z zabezpieczeniem bi-

500 GB, dostępne są również pojemności 1 TB i 2 TB.

ometrycznym. Mały, zbliżony
wymiarami do wizytówki,
tylko trochę grubszy.

Producent deklaruje prędkości 1050 MB/s odczyt
i 1000 MB/s zapis. W testach udało mi się osiągnąć jednak nieco niższe wartości: 900 MB/s zapis
i 769 MB/s zapis przy dysku zapełnionym w ok.
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50%. Mimo różnicy od wartości deklarowanych uważam to za bardzo przyzwoity wynik.
W sieci pojawiły się natomiast informacje, że
dysk zwalnia wraz ze wzrostem temperatury.
Nie udało mi się tego potwierdzić. Uruchomiony na godzinę ciągły zapis i odczyt pliku
2 Gb nagrzał dysk dość znacznie, a różnice
w prędkości w stosunku do „zimnego” wyniosły około 5 MB/s.
Biorąc te wyniki pod uwagę, T7 Touch można
wykorzystywać nie tylko jako magazyn
danych, ale przede wszystkim jako dysk do
bieżącej pracy nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Praca z projektem w Final
Cut Pro X z materiałami w 4K jest komfortowa (oczywiście zależy od bitrate video
i innych parametrów).
Z racji fizycznej wielkości T7 Touch będzie idealnym rozwiązaniem, rozszerzającym pamięć
iPada. Jest kompatybilny z iPadem Pro z USB-C
i prosty w podłączaniu – podłączamy go
i działa, w tym również szyfrowanie. iPad Pro
poprzedniej generacji ze złączem Lightning po
podłączeniu za pomocą przejściówki Lightning–USB-A nie był w stanie samodzielnie zasilić dysku. Podłączenie zasilania do przejściówki
rozwiązało problem, dysk się zamontował
i można było z niego normalnie korzystać. Tak
samo działa z iPhone’em.
Najciekawszą i najbardziej przydatną funkcją T7 Touch jest jednak szyfrowanie. Ręka
w górę, kto nigdy nie zgubił pendrive’a, ręka
w górę, kto szyfruje wszystkie nośniki przenośne, z których korzysta… Pierwszy problem
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z szyfrowaniem nośników to kompatybilność. Szyfrowanie programowe
wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, zmniejsza to wygodę
i rzadko kiedy jest dostępne na wszystkie platformy.

Dysk Samsunga ma wbudowane szyfrowanie sprzętowe kluczem AES 256
bit, a dysk wyposażono w czytnik linii papilarnych. ¬Oprogramowanie jest
wymagane tylko do włączenia szyfrowania. Na partycji tylko do odczytu
wielkości do ok. 50 MB producent umieścił wersję dla Windows i macOS
oraz dokument z linkiem do wersji dla Androida – tej ostatniej nie miałem
jak sprawdzić z powodu braku urządzeń z tym systemem w domu. Po zainstalowaniu programu mamy możliwość włączenia szyfrowania; wymagane
jest podanie hasła i można dodać odcisk palca do deszyfrowania (a nawet
kilka odcisków). Konfigurujemy i zapominamy. Jeżeli mamy włączone szyfrowanie, po podłączeniu do dowolnego urządzenia montuje się tylko partycja z oprogramowaniem, przyłożenie palca do czytnika domontowuje ją
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T7 Touch można wykorzystywać nie tylko jako magazyn
danych, ale przede wszystkim jako dysk do bieżącej pracy
nawet przy bardziej wymagających zadaniach.

i montuje właściwą partycję. Jeżeli nie dodaliśmy odcisku palca, odszyfrowanie będzie wymagało zainstalowania oprogramowania Samsunga. Korzystanie z czytnika linii papilarnych jest znacznie wygodniejsze i szybsze.
Patrząc na Samsunga T7 Touch, dochodzę do wniosku, że musimy przedefiniować pojęcie pendrive. Otrzymujemy urządzenie trochę większe niż przeciętny pendrive, wygodne w przenoszeniu, ale też nie za małe, z mniejszym
potencjałem na zgubienie, z większą pojemnością i szybkim dostępem do
danych, a co najważniejsze o wyższym poziomie bezpieczeństwa i kompatybilne z różnymi systemami.
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SanDisk Extreme
Pro Portable SSD

– bardzo szybki dysk zewnętrzny na USB-C
Ci z Was, którzy mnie obserwują na Twitterze, wiedzą, że choć
minęło już ponad pół roku od premiery ostatniej wersji macOS,
nadal pracuję na starym systemie. Catalina, która kusi mnie mocno
swoimi możliwościami, niestety przestaje wspierać stare aplikacje.
Od teraz nowy system wspiera tylko 64-bitowe oprogramowanie.
Zastanawiałem się, co zrobić, żeby móc używać Cataliny
i jednocześnie mieć dostęp do niewspieranego oprogramowania.
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Rozwiązanie, najpierw jako koncept, pomysł, zostało wprowadzone
w życie. Pomógł mi w nim SanDisk Extreme Pro Portable SSD.
Zacznijmy od wytłumaczenia, o co w tym wszystkim chodzi. Przecież
macOS Catalina jest oficjalnym systemem, dostępnym dla wszystkich.
Ma już dojrzałą formę, było kilka poprawek. Dlaczego nie chcę się przesiąść? Prosta sprawa – nadal używam kilku programów, które, niestety,
nie są 64-bitowe, a aktualizacja systemu zwyczajnie pozbawi mnie możliwości ich uruchamiania.
W moim przypadku są to Aperture, iPhoto, oprogramowanie do aktualizacji mojego samochodu oraz jeden nasz wewnętrzny, redakcyjny,
mały, ale wygodny i bardzo przydatny program. Niby zaraz powiecie, że
Aperture i iPhoto można przecież zastąpić systemowymi Zdjęciami, ale
od razu powiem, że nie do końca. Uważam, że edycja RAW w Aperture
jest lepsza i dokładniejsza niż w Zdjęciach, co więcej, Aperture wspiera
wtyczki, których mam kilka. Od razu uprzedzam, że nie chcę płacić
za Lightroom w sytuacji, gdy realnie raz w miesiącu z tego korzystam,
przygotowując wydanie iMagazine. To dlaczego iPhoto? Tylko dla przygotowywania albumów ze zdjęciami i kalendarzy, które drukuję. Zdjęcia, z racji tego, że Apple w ogóle wycofało się z usługi, nie oferują opcji
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przygotowywania takich rzeczy. Szkoda,
zrozumcie, ale nie wytłumaczę rodzinie, że
nie zrobię kalendarza na kolejny rok albo
albumu z wakacji. Niby można wykorzystać
inne rozwiązania, ale spróbujcie wgrywać
przez www setki zdjęć w wysokiej rozdzielczości, a potem je układać w przeglądarce,
zazwyczaj do tego innej niż Safari…
Szukałem rozwiązania i ostatecznie postanowiłem postawić, a w zasadzie sklonować system na zewnętrzny dysk, zrobić go
bootowalnym i w razie potrzeby odpalać
z niego komputer. Problem był tylko ze
znalezieniem odpowiedniego rozwiązania.
Jak każdy mam w domu kilka dysków. Niektóre HDD, inne SSD. Mam też stary dysk
SSD wyjęty z mojego starego MacBooka Pro
13” z 2014 roku. Testowałem kilka opcji, jakie
miałem pod ręką, ale każda miała dwa podstawowe problemy – prędkość i złącze.
Wszystkie były wolne. Nawet nie zdawałem
sobie z tego sprawy, jak bardzo. Gdy używa
się dysku do przechowywania plików, to nie
widzimy specjalnej różnicy w tym, jaką prędkość zapisu i odczytu oferuje. Oczywiście
HDD widzimy, ale mówię o SSD. Wszystko
w miarę płynnie działa. Jednak zupełnie
inaczej wygląda sytuacja, gdy postawimy
na dysku zewnętrznym system. Komfort
pracy drastycznie spada. Nawet na dysku

149

SPRZĘT

150

wyjętym z mojego starego komputera
i podpiętym przez złącze Thunderbolt
2 osiągałem prędkość w najlepszym
przypadku trzy razy wolniejszą od
dysku wbudowanego, a to już było
bardzo odczuwalne.
Zacząłem szukać. Oczywiście jest kilka
możliwości dostępnych na rynku, ale
większość jest do tego jeszcze stosunkowo droga. Gdy przeglądałem różne
zestawienia, wpadł mi w oko dysk,
który właśnie do swojej oferty wprowadził SanDisk. SanDisk Extreme Pro
Portable SSD to najnowsze dziecko
producenta pamięci. Wcześniejszy model, bez dodatku „Pro”, był
dostępny na rynku od mniej więcej
1,5 roku. Nowy model rozwiązuje podstawowy jego problem – prędkość. Mój
też. Zabrałem się za testy.
Po pierwsze dysk jest mały i wykonany
z bardzo przyjemnego w dotyku materiału (ABS). Pomarańczowe akcenty
są miłe dla oka. Obudowa jest aluminiowa, dzięki temu wydaje się bardzo odporna. Dodatkowo producent
gwarantuje, że dysk ma poziom bezpieczeństwa IP55, czyli teoretycznie
możemy go nawet zalać.
Standardowo wbudowane złącze
USB-C to jest to, co lubią użytkownicy
MacBooków Pro. Dodatkowo złącze
jest w standardzie USB 3.1 Gen 2, czyli
teoretycznie działa z prędkością 10
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gigabitów na sekundę. Moje testy to potwierdzają. Jego realna prędkość
zgadza się z deklaracjami producenta. Około 1 GB/s (924/919 MB/s) daje
wygodę użytkowania przy rozwiązaniu, jakie założyłem.
System sklonowałem CCC (Carbon Copy Cloner). Uruchamia się bardzo
szybko i działa sprawnie, praktycznie bez zauważalnych lagów. Mam
możliwość wygodnego korzystania z moich „starych” programów, podczas gdy na „produkcyjnym” komputerze działam już na Catalinie.
Całość koncepcji domyka sensowna cena względem pojemności i tego,
co oferuje. Podoba mi się, jest wygodny, mały i szybki. Rozwiązuje moje
problemy. Polecam. SanDisk Extreme Pro Portable SSD dostępny jest
w trzech rozmiarach 500 GB, 1 TB i 2 TB. Ceny to odpowiednio 669 zł,
1169 zł i 1899 zł.
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Corsair K83

– kanapowy multitool
Telewizja jest we współczesnych telewizorach tym, czym telefon
w smartfonach – to jedna z funkcji, z których korzystamy na równi
z innymi aplikacjami. O ile jednak telefon da się swobodnie obsłużyć
palcami, to do telewizora przyda się coś więcej niż pilot.
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Na telewizorze oglądam telewizję, ale więcej czasu spędzam z Netflixem,
YouTube’em i innymi streamingami, zdarza się mi też, choć bardzo sporadycznie, włączyć przeglądarkę internetową. Do obsługi tego wszystkiego producent dał mi pilota z kilkoma przyciskami i wyszukiwaniem
głosowym, które w naszym języku działa dramatycznie źle (używam
Samsunga z Tizenem). W zwykłej klawiaturze bezprzewodowej sparowanej z telewizorem brakowało mi wygodnej nawigacji oraz podświetlenia,
bo używam jej często w wtedy, gdy jedynym źródłem światła w salonie
jest ekran przede mną. Corsair, który znany jest przede wszystkim z produkcji podzespołów do komputerów PC oraz akcesoriów gamingowych,
opracował klawiaturę, która dedykowana jest do szerokiego grona
odbiorców. Mam wręcz wrażenie, że twórcy K83 postanowili trafić z nim
do każdego i, podobnie jak w przypadku innych takich prób, tak i tu nie
do końca udało się ten cel zrealizować.
Corsair K83 Wireless to klawiatura z wyższej półki, o czym świadczy nie
tylko spora cena, ale i jakość dobranych materiałów. Front zrobiono ze
szczotkowanego aluminium, na spodzie znalazł się natomiast porządny
plastik i gumowe elementy do stabilizowania urządzenia na blacie.
Klawisze mają wyraźny, choć dość długi skok i przyjemną w dotyku,
matową powierzchnię. Układ przycisków jest standardowy dla systemu
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Windows, nie znajdziemy tu choćby alternatywnych oznaczeń dla macOS. Przyciski są pełnowy-

Przyciski są pełnowymiarowe,
więc klawiatura właściwie nie
wymaga przyzwyczajania się

miarowe, więc klawiatura właściwie nie wymaga
przyzwyczajania się, wszystko jest dokładnie tam,
gdzie powinno być (chyba, że komuś przeszkadza
układ US – klawiatura występuje tylko w takim).
K83 mogłoby być niewielkim urządzeniem bez
bloku numerycznego, podobnym do mnóstwa
innych. Tymczasem na prawo od kursorów znalazł
się dodatkowy panel z okrągłym, podświetlanym

gładzikiem, dwoma przyciskami pod spodem (odpowiednikami prawego
i lewego przycisku myszy), pokrętłem głośności, dwoma przyciskami do
sterowania podświetleniem i trybem pracy, a także z… gałką analogową
w narożniku. Na dodatek na górnej krawędzi klawiatury znalazł się przycisk L, a na spodzie R – oba mają służyć do grania. Dodatkowa przestrzeń
jest lekko podniesiona względem standardowych klawiszy, dzięki czemu
gładzik znajduje się na równi z przyciskami. Klawiaturę ładuje się przez
port micro USB, umieszczony na górnej krawędzi – zaraz obok niego
mamy też włącznik.
W przypadku urządzenia uniwersalnego najważniejszą kwestią wydaje
się kompatybilność. K83 wzorowo współpracuje z Windowsem – tylko na
tym systemie działa oprogramowanie ICUE, pozwalające skonfigurować
gesty, makra, stopień podświetlenia klawiszy i opóźnienie jego wyłączenia w przypadku
bezczynności,
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skalibrować gałkę analogową czy zachowanie w trybie Media Mode. Na
macOS tego nie ma, więc potencjał K83 się marnuje – owszem, działa
zarówno gładzik, jak i pokrętło głośności, a analog pozwala przesuwać
kursor oraz sterować w niektórych grach. To jednak mało, jeśli pod
uwagę weźmiemy szereg dodatkowych możliwości, jakie daje ICUE. Klawiatura świetnie współpracuje za to ze Smart TV Samsunga, Android TV
oraz z Androidem, ma nawet dedykowane przyciski do cofania, przełączania aplikacji, wyszukiwania i wychodzenia z aplikacji. Dodatkowo
oba systemy Google mają bardzo dobrze zaimplementowaną obsługę
gładzika (w Tizenie działa tylko w przeglądarce), w grach działa też gałka
analogowa, ale przyciski L i R już niekoniecznie (zależy to od tytułu). Corsair wymienia też kompatybilność z Nvidia Shield oraz Amazon Fire TV,
ale nie mam tych urządzeń, więc tylko o nich wspominam. Sparowałem
K83 z iPadem i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Działa wszystko
prócz gładzika i przycisków L i R, gałka analogowa co prawda nie jest
obsługiwana w grach (klawiatura nie jest rozpoznawana jako kontroler
MFi), ale pozwala przesuwać karetę podczas
pisania. Cieszy mnie również to, że iOS obsługuje pokrętło regulacji głośności, które jest
jednym z najlepszych elementów klawiatury.

K83 wzorowo współpracuje
z Windowsem – tylko na
tym systemie działa oprogramowanie ICUE

Przekręcając je w górę i w dół odpowiednio
zwiększamy i zmniejszamy głośność, a po wciśnięciu wyciszamy dźwięk lub go przywracamy.
Używa się go o wiele wygodniej niż przycisków,
zwłaszcza, gdy te są na krawędzi tabletu. Do
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komunikacji z urządzeniami klawiatura wykorzystuje kabel USB-A - micro USB (mamy
wtedy mniejsze opóźnienie, niż przy połączeniu bezprzewodowym), odbiornik bezprzewodowy działający na częstotliwości 2,4 GHz
oraz Bluetooth, które pozwala sparować dwa
urządzenia. Pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi K83 przełącza się błyskawicznie,
a wybrane źródło sygnalizowane jest odpowiednim kolorem diody. Zauważyłem, że na
macOS przy połączeniu Bluetooth klawiatura
nie działała prawidłowo, nie dało się przypisać nigdzie przycisku command, więc była
bezużyteczna. Dopiero po połączeniu przez
odbiornik USB dało się ją zidentyfikować

i korzystać z niej tak, jak z każdej innej.
Zarówno na macOS, jak i na iOS, nie działają
też skróty przypisane do przycisków F9-F12,
odpowiadających za sterowanie multimediami, dodatkowo w Makach nie są obsługiwane żadne gesty (z wyjątkiem przewijania
dwoma palcami).
Podstawowym zadaniem K83 jest obsługa
różnego rodzaju multimediów. Po sparowaniu ze smart TV wyszukiwanie filmów
i seriali stało się o wiele prostsze, bo nie
muszę kursorami wybierać liter, ani natychmiast ich zatwierdzać. Obsługa przeglądarki
internetowej jest łatwiejsza, bo używam
gładzika, a nie klawiszy pilota. Jeszcze
większą poprawę komfortu czuję podczas
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odtwarzania filmów z komputera podłączonego do telewizora – nie
muszę klęczeć przy laptopie, by cokolwiek wybrać, bo to samo mogę
zrobić z kanapy. Podświetlenie też się przydaje, zwłaszcza po to, by
znaleźć w ciemności gładzik. Ten obsługuje się świetnie, ma matową
powierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Jedyną sytuacją, w której przysparza mi problemu, jest wykonywanie gestów więcej niż dwoma
palcami. Gładzik jest okrągły, a nie prostokątny, więc często brakuje
powierzchni, by wykonać odpowiednio długie przeciągnięcie palcami.
Najmniej korzystam z kolei z gałki analogowej, bo jakość gier na smart
TV Samsunga jest fatalna, a na Maku nie gram. Jedyną platformą, na której jej używam, jest Android – sprawdza się dobrze, o ile tylko gra ją rozpozna. Gorzej jest z przyciskami R i L, szczególnie zaś z tym pierwszym,
umieszczonym na spodzie klawiatury. Jest bardzo twardy i po wzięciu
w dłonie klawiatury tak, by mieć kciuk na analogu, nie trafia pod palec
wskazujący. Zabrakło mi też miejsca w klawiaturze, w które mógłbym
schować odbiornik bezprzewodowy, ogranicza to jej mobilność.
Pomimo tego, że nie jest to sprzęt dedykowany do iPada, to również
z nim działa świetnie. W tym przypadku wykorzystywałem ją do pisania
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i choć jest zdecydowanie inna niż SmartKeyboard czy klawiatura MacBooka, to przypadła mi do gustu. Klawisze mają wyczuwalny i dość
długi skok, charakteryzuje je też lekki luz, przez co pod palcami wydają
się trochę niestabilne. Są dość ciche, wyjątkiem jest tylko spacja, która
naciśnięta na dole, robi się hałaśliwa. Podświetlenie klawiatury jest regulowane (choć tylko z poziomu ICUE), da się je ręcznie włączyć i wyłączyć
za pomocą osobnego przycisku. Szkoda jedynie, że włącza się dopiero
po wciśnięciu przycisku lub dotknięciu gładzika, a nie po położeniu palców na klawiszach. Ergonomia pisania jest na
bardzo wysokim poziomie, urządzenie pochylono o kilka stopni, ponadto klawiatura jest dość

Corsair K83

wysoka (zdjęcia tego nie oddają). Jak na urządze-

•
•
•
•

tor: bez podświetlenia można pisać na niej do 40

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 5/6

nie do pisania, ma jednak dość słaby akumulagodzin, ale podświetlenie skraca ten czas nawet
do 12 godzin. Nie jest to wybitny wynik.

Plusy:
• świetna jakość wykonania
• dobrze współpracuje ze smart tv
oraz z Androidem
• podświetlenie klawiatury 			
i gładzika

Nowa klawiatura Corsair to wyjątkowo osobliwe

Minusy:
• oprogramowanie nie działa na 		
macOS
• niewygodne przyciski R i L
• mało przydatna gałka analogowa

elementy wypadają doskonale, K83 jest bar-

Cena: około 600 PLN

urządzenie. Jej najbardziej nietypowy element,
czyli gałka analogowa, jest jednocześnie tym
najsłabszym – przydaje się rzadko, a dodatkowe
przyciski do grania są niewygodne. Pozostałe
dzo dopracowanym technicznie urządzeniem,
sprawdzającym się zarówno w obsłudze różnego
rodzaju sprzętów, jak i w pracy. Owszem, do
samego pisania można znaleźć w tej cenie sporo
innych klawiatur, ale żadna z nich nie będzie tak
uniwersalna, jak ta.
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ZAGG Wireless Keyboard

– pełnowymiarowa, lecz poręczna
Jak można przyzwyczaić się do klimatyzacji w biurze czy automatycznej
skrzyni w samochodzie, tak i po codziennym korzystaniu
z pełnowymiarowej klawiatury trudno wyobrazić sobie pracę z inną.
Gdy warunki zmuszają do opuszczenia biura i pozostawienia w nim
nieprzenośnego sprzętu, na pomoc przychodzi nowa klawiatura ZAGG
– mobilna, ale niepomniejszona względem tych stacjonarnych.
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Większość oferowanych przez ZAGG klawiatur to te przeznaczone do tabletów. Firma produkuje też modele biurkowe i to nawet w wersji przewodowej,
ale jest ich raptem kilka. Urządzenie nazwane po prostu Wireless Keyboard
to kompromis pomiędzy komfortem pisania na pełnowymiarowej klawiaturze oraz łatwością przenoszenia. Obudowa ma wymiary mieszczące akurat
podstawowy blok klawiszy (a więc bez numerycznych po prawej stronie),
jest też cienka, aczkolwiek dzięki podstawce wzdłuż górnej krawędzi nie leży
płasko na blacie. W podstawce znalazło się miejsce na dwie baterie AAA
(co jest dość nietypowe; zazwyczaj klawiatury mają niewymienny akumulator), których przez dwa tygodnie (czyli tyle, ile testowałem klawiaturę) nie
udało się mi rozładować, pomimo pisania na niej po kilka godzin dziennie.
Jakość materiałów pozostawia sporo do życzenia, czuć, że plastik nie jest
zbyt gruby, kiepskie wrażenie robi też naklejona na tył etykieta z modelem
urządzenia, która odkleja się od momentu wyjęcia urządzenia z pudełka.
Wszechobecny plastik ma też niewątpliwą zaletę: klawiatura jest lekka, co
ma niebagatelne znaczenie przy noszeniu jej ze sobą na co dzień.
Klawisze Wireless Keyboard mają wyraźny, niezbyt długi skok, niestety
zauważalnie się kołyszą, nie mają też podświetlenia. Nie spodziewam się
go w sprzęcie mobilnym tych rozmiarów, mogłoby bowiem znacznie ograniczyć czas pracy na baterii. Oprócz standardowych oznaczeń przycisków
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pod Windows i macOS znalazły się też dodatkowe, przeznaczone do Androida oraz iOS.
Do komunikacji wykorzystywany jest jedynie
Bluetooth, a klawiaturę można równocześnie
sparować z dwoma komputerami, tabletami
bądź smartfonami. Proces parowania jest prosty, o ile tylko wcześniej włączymy klawiaturę
– w instrukcji nie ma o tym słowa. Przełączanie się pomiędzy urządzeniami odbywa się
całkiem szybko, a komunikacja jest wzorowa,
nie ma mowy o rozłączaniu. Trzeba jedynie
pamiętać, by wyłączyć klawiaturę, gdy ma być
przez dłuższy czas nieużywana. Regularnie
o tym zapominam, bo dioda sygnalizująca
stan pracy włącza się jedynie wtedy, gdy wciśniemy przyciski Bluetooth bądź kombinację
klawiszy wyłączającą urządzenie. Przydałby
się wskaźnik podświetlony delikatnie przez
cały czas lub klasyczny przełącznik na boku,
który pozwalałby sprawdzić stan pracy bez
wciskania jakichkolwiek klawiszy.
Do pisania na Wireless Keyboard nie trzeba
się przyzwyczajać. Na co dzień używałem
jej na zmianę z iPadem oraz z MacBookiem,
gdy ten był podłączony do monitora i nie
zauważyłem znacznego spadku komfortu
pisania. Wciąż klawiatura w 12-calowym laptopie Apple najbardziej mi odpowiada, ale
na ZAGG nie pisałem zauważalnie wolniej.
Układ przycisków jest właściwie taki sam, te
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w klawiaturze ZAGG wypełniają też przestrzeń

ZAGG Wireless 			
Keyboard
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4/6

w stopniu zbliżonym do przycisków MacBooka.
Komfort pracy na ZAGG jest zauważalnie mniejszy, zwłaszcza gdy używamy jej w ciszy. Nie jest
bardzo głośna, ale wyraźnie słychać, gdy piszemy.
Na plus należy natomiast zaliczyć przyciski
funkcyjne (od F1 do F12), działające bez konieczności wciskania kombinacji z klawiszem fn. Da

Plusy:
• pełnowymiarowa, ale
kompaktowa
• dobrze wyczuwalne klawisze
• dostosowana do pracy z wieloma
systemami

jąc klawiaturę do torby, brakowało mi zawsze

Minusy:
• przeciętna jakość materiałów
• kłopotliwe włączanie i wyłączanie

ZAGG podjął się stworzenia bardzo uniwer-

Cena: około 250 PLN

kompatybilności, jak i miejsca, w którym może

się z ich pomocą zablokować ekran iPada, czego
nie można zrobić ze Smart Keyboard. Wkładaetui – nawet najprostsze pozwoliłoby oszczędzić
rezerwowania na nią osobnej kieszeni.

salnego urządzenia, zarówno pod względem
być używana. Wyszła z tego całkiem udana konstrukcja, która może nie grzeszy jakością materiałów, ale nadrabia tym, że mogę pisać na niej
na wszystkim i wszędzie.
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ATEN UH3234
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– prawdziwa stacja dokująca
dla 12-calowego MacBooka
Firma ATEN znana jest głównie z rozwiązań profesjonalnych, w jej
ofercie znalazł się też jednak dok stworzony wprost do komputera
ultrakonsumenckiego. Komputera, z którego niestety firma Apple
już zrezygnowała. Myślę, że posiadaczy 12-calowych MacBooków
jest całkiem sporo, dlatego na UH3234 warto zwrócić uwagę. Zresztą
zadziała on także z każdym innym MacBookiem.
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Dlaczego ATEN UH3234 jest stworzony z myślą o 12-calowym MacBooku?
Chodzi o wymiary, które idealnie pasują do tego urządzenia – ma krótki
przewód, a całość mieści się pod MacBookiem, sprawiając jednocześnie,
że komputer jest nieco bardziej pochylony, co zwykle ułatwia codzienną
pracę, a gdy komputer jest zamknięty i korzystamy z monitora zewnętrznego, też prezentuje się bardzo minimalistycznie. To właśnie stacja dokująca z prawdziwego zdarzenia, której nie widać, w przeciwieństwie do
typowych przystawek, adapterów. ATEN UH3234 pasuje też do innych komputerów, jak MacBook Pro czy MacBook Air, i nie wygląda z nimi źle, ale to
właśnie z 12-calowym sprawdza się idealnie.
Na tle przejściówek Apple jego cena nie jest wygórowana – to około
600 złotych. Są oczywiście na rynku tańsze doki, ten jednak jest naprawdę
bogaty w złącza, zamieniając tym samym naszego tyciego MacBooka
w woła, co żadnej pracy się nie boi. Jest tu przelotowe USB-C służące do
ładowania komputera, archaiczne, ale wciąż wykorzystywane chociażby
w projektorach złącze VGA, HDMI z wsparciem dla 4K, DisplayPort, port
Ethernet, czytniki kart SD/MMC/MicroSD oraz trzy porty USB 3.1, w tym
jedno wspierające ładowanie oraz port 3,5 mm audio.
To pozwala na naprawdę szerokie wykorzystanie komputera do efektywnej pracy z dyskami zewnętrznymi, nośnikami pamięci, pracą w sieci
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i monitorami zewnętrznymi. Wszystko działa tak, jak powinno – bez zarzutów. Dla mnie w ATEN UH3234 istotna jest minimalistyczna konstrukcja,
jasno nawiązująca do designu Apple oraz multiportowość. Trzy porty USB,
różnorodne porty wideo, Ethernet oraz czytnik kart sprawiają, że naprawdę
trudno narzekać na braki, jeśli te doskwierają nam po przejściu na komputer z USB-C.
Fakt, że jest to sprzęt stworzony przede wszystkim do MacBooka, którego
nie ma już w ofercie Apple, też go nie przekreśla. Wydaje mi się, że ten
minimalistyczny MacBook ma przed sobą jeszcze sporą karierę, zarówno
u pierwszych użytkowników, jak i na rynku wtórnym. Dodatkowe porty
wielu osobom się przydadzą. Choć ATEN UH3234 jest sprzętem będącym
stacją dokującą idealną na biurko, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby
zabrać go ze sobą; nie zabiera zbyt wiele miejsca.
To kolejna dobra propozycja, udowadniająca, że komputery z USB-C nie
mają ograniczeń. ATEN pokazuje też, że obok sprzętu dla bardzo zaawansowanych, profesjonalnych użytkowników, tworzy ładne i funkcjonalne
produkty dla zwykłych konsumentów, którzy jednocześnie oczekują od
sprzętu szerokiego wachlarza złącz.
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Aten UH7230
Jedno z podstawowych praw ekonomii mówi, że konkurencja
wpływa korzystnie na rozwój rynku. W wyniku tego ogólnego prawa
łącze Thunderbolt 3 zostaje zauważone przez coraz większą liczbę
producentów sprzętu, nawet tych, dla których rynek drobnych
akcesoriów był tylko dodatkiem do działalności.
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Firma Aten, producent szerzej znany profesjonalistom związanym ze sprzętem KVM i instalacji audio-video, także wszedł na ten rynek, a dzięki temu
ja otrzymałem na testy hub TB3, Aten UH7230.
Aten UH7230 jest stacjonarnym hubem Thunderbolt
3 z zestawem portów:

Na co dzień pracuję
z dużymi plikami video,
które kopiuję z nośników
zewnętrznych, wgrywam
na dyski sieciowe etc. Nie
zauważyłem podczas pracy z podłączonym UH7230
żadnych problemów
z wydajnością,...

•

2 × USB 3.1 (typu A),

•

1 × USB-C,

•

1 × Eth 1GB,

•

2 × Thunderbolt 3,

•

1 × DisplayPort,

•

1 × audio in,

•

1 × audio out,

•

1 x zasilanie.

Jeden z portów Thunderbolt 3 obsługuje standard
Power Delivery do 85 W, dzięki czemu nie musimy
korzystać z zasilacza do komputera. Bez problemu
zasila MBP 15” i9, nawet podczas intensywnego
renderingu video. Jeden kabel i mamy cały zestaw
standardowych portów oraz zasilanie. Na co dzień
pracuję z dużymi plikami video, które kopiuję z nośników zewnętrznych,
wgrywam na dyski sieciowe etc. Nie zauważyłem podczas pracy z podłączonym UH7230 żadnych problemów z wydajnością, nawet jeżeli równocześnie zgrywałem materiał video z karty XQD podłączonej czytnikiem
USB 3.1 i kopiowałem materiał z dysku na NAS, a w tle komputer korzystał
z macierzy DAS Thundebolt 3.
Hub Aten wylądował u mnie na biurku i w pracy zastąpił garść przejściówek. Dzięki niemu też uwolniłem się od codziennego noszenia wielu
przejściówek i zasilacza do MBP. Na wszelki wypadek mam w plecaku
z komputerem przejściówkę Apple USB-C<–>HDMI, USB-A, USB-C, a zasilacz leży w domu. Komputer wytrzymuje kilka godzin na baterii, a w pracy
mam hub z zasilaniem i resztą potrzebnych portów. Przydałby się może
jeszcze jeden port USB-A, ale sieć załatwia większość potrzeb przesyłania
plików, pendrive’y prawie odeszły do historii. Ideałem zaś byłoby, gdyby
hub oferował dwa porty DisplayPort, bo podłączenie drugiego monitora
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musiałem rozwiązać kablem USB-C<–>DisplayPort. Z USB-C w Aten nie
korzystam, podłączony do niego MBP ma 3 wolne porty Thunderbolt 3.
Powoli chyba się zbliżamy do sytuacji, w której niedużą (tak, wiem, MBP 15’’
do najmniejszych nie należy), mocną jednostkę centralną możemy nosić
wygodnie ze sobą, a w pracy lub w domu wpinamy do stacji dokującej
rozszerzającej możliwości i integrującej z miejscowym środowiskiem. Oczywiście w marzeniach mamy połączenie bezprzewodowe, które niestety
jeszcze w wielu przypadkach jest za wolne i zbyt kapryśne, szczególnie do
zastosowań profesjonalnych. Myślę, że huby integrujące bezprzewodowo
nasze komputery ze środowiskiem domowym zobaczymy już za chwilę.
Póki to nie nastąpi, wpięcie jednego kabla do MBP umożliwia wykorzystanie wielu peryferii i integrację z siecią firmową. Zresztą w wielu biurach ze
względu na wydajność i politykę bezpieczeństwa dostęp do zasobów jest
możliwy tylko po kablu.
Hub, a właściwie stacja dokująca, jest dostępna m.in. w www.x-com.pl,

www.proline.pl, www.sentic.pl, w cenie około 1740 złotych.
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Logitech MX Master 3
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– jedyna taka myszka
dla wszystkich twoich sprzętów
Logitech MX Master 3 to następca serii gryzoni, które można uznać już
za kultowe. Jeśli spędzacie przy komputerze cały dzień i musicie się
trochę naklikać, to nie zastanawiajcie się. Już Wam piszę dlaczego.
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Już chyba trzy lata temu podarowałem swojemu tacie myszkę MX
Master 2. Słysząc o niej wiele dobrych opinii plus fakt wygodnej obsługi
kilku urządzeń, stwierdziłem, że to będzie idealny prezent. Tata jest nią
wciąż zachwycony w swojej codziennej pracy. Natomiast ja długo mu jej
zazdrościłem, na co dzień korzystając z Magic Mouse 2. Myszka Apple
wygląda estetycznie, fajnie współgra też z ekosystemem Apple. Jednak do gryzonia Logitecha jej daleko. Generalnie do tej myszki daleko
większości urządzeń, choć z perspektywy rynku PC jest ona kosztowna.
Z perspektywy Magic Mouse cena nie wydaje się natomiast wygórowana.
Jeśli sprzęt komputerowy sprawia, że na nim zarabiacie i jest Waszym
głównym narzędziem pracy, to cena na poziomie 479 złotych za mysz
nie odstrasza. Zawsze też można wybrać poprzednika z ceną o ponad
100 złotych niższą i też nie będziecie żałować.
Podstawową zaletą MX Master 3 jest ergonomia. Ta mysz jest po prostu
wygodna, idealnie dostosowana do długiej i precyzyjnej pracy. Tutaj
konstrukcja została lekko przemodelowana względem poprzednika.
Grzbiet został podniesiony, boczny przycisk powiększony. Jest naprawdę
komfortowo przy sporych dłoniach, ale i te mniejsze, kobiece doceniają
pracę na tej myszce. Myślę, że jeszcze bardziej doceniłbym ją przy pracy
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twórczej na przykład jako projektant wnętrz
i jakiejkolwiek innej projektowej czy nawet
graficznej. Natomiast przy pracy biurowej
mysz również sprawdza się wyśmienicie.
Olbrzymią zaletą MX Master 3 są dwie
wygodne rolki. Główny metalowy scroll, który
działa po prostu genialnie. Oraz drugi z boku,
którego zastosowanie zależy od konkretnych
aplikacji. Na przykład w Safari domyślnie jest
to przechodzenie między kartami. Bajecznie
wygodne przechodzenie pomiędzy kartami.
W Wordzie to przybliżanie i oddalanie tekstu.
Ponadto MX Master 3 ma pozostałe przyciski,
które możemy zdefiniować. Aby w pełni cieszyć się myszą, należy zainstalować aplikację
Logitech, oczywiście dostępną na macOS.
Jeden klik i widzę wszystkie otwarte aplikacje,
klik i ruch do tyłu i mam podgląd na otwarte
okna danej aplikacji. Właściwie wszystko
jednak zależy od naszych preferencji i tego,
co ustalimy w konkretnym programie. W ten
sposób można znacząco usprawnić swoją
codzienną pracę.
Kolejna kluczowa kwestia to łączność i ładowanie. Myszka korzysta z USB-C, to nowość
w tej wersji i zdecydowanie potwierdzenie, że
USB-C jest już praktycznie wszędzie. Szkoda,
że w iPhone’ach musimy czekać do przyszłego roku. Możemy myszkę podłączyć za
pomocą dongle’a przez standardowe USB do
dowolnego komputera. Jednak w przypadku
sprzętu Apple, jak i większości nowoczesnych
urządzeń wystarczy po prostu łączność Bluetooth. MX 3 może być jednocześnie przypisana do trzech urządzeń w błyskawiczny
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Myszka korzysta z USB-C, to nowość w tej wersji i zdecydowanie
potwierdzenie, że USB-C jest już praktycznie wszędzie. Szkoda,
że w iPhone’ach musimy czekać do przyszłego roku.

sposób. Co więcej, dzięki Logitech Options istnieje opcja swobodnej
pracy na dwóch komputerach i to macOS/Windows, gdzie możemy pliki
przeciągnąć z jednego komputera do drugiego. Tej opcji niestety nie
testowałem. Dla mnie istotne jest to, że myszkę łatwo podpinam pod
iPada Pro z iPadOS (iOS 13) i działa sprawnie oraz drugi komputer w tym
samym miejscu. Przy tym parowanie Magic Mouse to średniowiecze.
Podsumowując – na rynku myszek do pracy w tej chwili lepszego urządzenia nie znajdziemy. Masters w nazwie nie znalazło się przez przypadek. A wersja 3. jest po prostu jeszcze lepsza od poprzedniczek. Jeśli
macie poprzednią generację, to zmiana na razie większego sensu nie ma,
natomiast jeśli jeszcze nie macie Logitech MX Masters, to warto rozważyć
zakup. Dla lepszej i efektywniejszej pracy. Ja zostałem kupiony.
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Logitech MX Vertical

– gryzoń, który nie boi się zadań specjalnych
Logitech MX Master 3 to zdecydowanie najlepsza mysz, jakiej
używałem. Seria MX od Logitecha jest teraz bogatsza. Jedną
z ciekawszych propozycji jest mysz MX Vertical. Ta zmienia reguły gry,
ponieważ posiada zupełnie inny chwyt. Czy taki pomysł jest udany?
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W ostatnich numerach mogliście przeczytać moją recenzję najpierw
myszy MX Master 3, a później klawiatury uzupełniającej – MX Keys. Teraz
przyszła pora na innego gryzonia z serii MX. MX Vertical to podejście do
kontroli zupełnie inne niż powszechnie znane, zarówno mi, jak i zapewne
większości. Korzystamy z gładzika, klasycznej myszy, ewentualnie ekranów dotykowych. Natomiast MX Vertical to mysz, która sprawia, że nasza
dłoń ustawiona jest prostopadle, a nie równolegle do biurka. Dzięki temu
przede wszystkim nadgarstek się nie męczy. Trzeba się jednak przyzwyczaić do tego ułożenia dłoni, które po latach pracy z komputerem jest
mało naturalne.
Nie dla każdego zmiana przyzwyczajeń będzie do przejścia, natomiast
jestem przekonany, że dla części użytkowników będzie to wybawienie
od bólu nadgarstków. Przede wszystkim MX Vertical ma ułatwić pracę
w wybranych programach, zapewniając bardziej precyzyjną pracę. Sam
zauważyłem, że pracując w Excelu czy w innych programach z wieloma
danymi i potrzebą przesuwania się po licznych informacjach i stronach, MX
Vertical się sprawdzał. Myślę jednak, że warto ją sprawdzić przed zakupem,
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na pewno nie jest to mysz dla wszystkich. Świadomi jej możliwości będą
jednak zadowoleni właśnie z tej konstrukcji.
Osobiście przyzwyczaiłem się do niej i pracuje mi się z nią bardzo fajnie,
choć właśnie bardziej sprawdza się przy intensywnej pracy niż podstawowym przeglądaniu sieci i mało wymagającej pracy biurowej. Niestety,
po MX Master 3 słabo wypada też rolka scrollera, która jest plastikowa. Ta
metalowa z MX Master 3 to po prostu mistrzostwo świata. Po niej chce się
używać albo jej, albo jedynie gładzika/Magic Mouse. Natomiast MX Vertical
zapewnia ten sam pewny chwyt, solidność i wygodną aplikację pozwalającą dopasować ustawienia.
MX Vertical to rozwiązanie niebanalne. Jeśli szukacie ulgi dla swoich nadgarstków, myszki innej niż wszystkie – to jest to mysz dla Was. Jeśli już się
z nią polubicie, zobaczycie, jak bardzo może zwiększyć Waszą efektywność
przy części zadań.
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Kawa w wydaniu smart
dla domu lub małego biura
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nivona 970

Kawa to ważna rzecz, z pewnością Krzysztof Kołacz mógłby o niej
opowiadać godzinami. Dla mnie musi być aromatyczna i zrobiona
szybko. Dlatego bardziej od długich rytuałów lubię wysokiej klasy
ekspresy automatyczne i odpowiednio dobraną mieszankę. Nivona
970 – to ekspres, który zdecydowanie zasługuje na najwyższe laury.
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Współczesne ekspresy do kawy coraz częściej są smart i w jakiś sposób zintegrowane
z naszymi smartfonami. Na co dzień korzystam z ekspresu w zabudowie z aplikacją
HomeConnect. Dzięki integracji z IFTTT
jednym kliknięciem uruchamiam go z łóżka.
Wciąż dziwię się, że nie mogę tego zrobić
za pomocą Siri, ale to kwestia czasu. Także
Nivona 970 wyposażona jest w aplikację,
a ekspres łączy się z nią przez Bluetooth.
Głównym celem korzystania z aplikacji jest
możliwość zaawansowanej i wygodnej personalizacji napojów kawowych. Możemy to
zrobić, siedząc na kanapie, a nie stojąc nad
kuchennym blatem. To także łatwy podgląd
do pozostałych ustawień ekspresu oraz źródło wiedzy o samej kawie dla tych, którzy nie
mają o niej większego pojęcia. Całość w przyjaznym i czytelnym interfejsie.
Jednak to nie aplikacja czyni ekspres Nivona
970 wartym zainteresowania i takim, który
zasługuje na określenie smart. Nivona 970
to prawdziwy kombajn do kawy. Nad tym
modelem w ofercie niemieckiego producenta jest tylko NCR 1030, który wręcz
można określić „półprzemysłowym modelem”. I choć na stronie Nivony to właśnie
o NCR 1030 jest napisane, że jest przeznaczony do biur i dla dużych rodzin, to z powodzeniem model 970 też spełni to zadanie.
Ekspres ma wszystko, co powinien mieć tego
typu sprzęt i jeszcze więcej.
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Na pierwszy rzut oka wyróżnia go bardzo duży 5-calowy ekran i zaledwie
jeden fizyczny przycisk-pokrętło. Tak duży ekran sprawia, że obsługa jest
bardzo czytelna. A wybór jednej z kaw jest błyskawiczny. W innych ekspresach nawet ze sporymi kolorowymi ekranami musimy często przesuwać
całą listę różnych rodzajów kaw. Tu klik i mamy americano, a za chwilę latte
bez zmiany ekranu. Jest to idealne rozwiązanie, gdy w ciągu paru minut
musimy zrobić trzy–cztery kawy. W sam raz do małego biura czy domu,
w którym często przyjmujemy gości. Ciekawy jest też sposób personalizacji kawy. Dokładną pojemność możemy ustalić, robiąc wybraną kawę
w naszym ulubionym kubku i zakończyć ją w tym momencie, w którym
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chcemy, aby kubek był odpowiednio napełniony. Oprócz standardowych
możemy zaprogramować aż dziewięć własnych przepisów.
Ekspres Nivona 970 posiada też „ustawienia baristy”, które pozwalają uzyskać lepszy aromat z kawy, dostosowując pracę ekspresu do konkretnych
odmian kawy. Ustawień nie brakuje. Do tego dochodzą oczywiście proste programy czyszczenia, płukania, które nie wymagają większej wiedzy
i pozwalają zachować ekspres w odpowiedniej kondycji na lata. To ważne,
bo właśnie konserwacja ekspresów wiele osób zrażała do zakupu takiego
urządzenia do domu. Teraz, dzięki dużej automatyzacji, wystarczy wykonywać regularnie czyszczenie zgodnie z tym, co podpowiada ekspres.
Ten kawowy kombajn swoją moc potwierdza też dużym pojemnikiem na
wodę o pojemności 2,2 l, całkiem sporym pojemnikiem na ziarna kawy (270
g) oraz pojemnikiem na skropliny, który też pozwala na swobodne robienie
kilku kaw raz po raz, bez konieczności ciągłego opróżniania. Oczywiście
system mleczny jest w pełni zintegrowany z ekspresem, dzięki czemu
bez żadnego wysiłku otrzymujemy cappuccino ze znakomitą pianką.
W dodatku możemy robić dwie takie kawy jednocześnie.
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Nivona 970 ma też drobne gadżety w postaci podświetlania zbiornika na
wodę oraz filiżanek. W przypadku zbiornika na wodę do wyboru mamy
aż osiem różnych kolorów. To taki bonus do całej bardzo estetycznej
i solidnej konstrukcji.
Niemiecka Nivona nie ma za sobą stuletniej tradycji, w ciągu niecałych 15 lat udało się jednak stworzyć świetny brand wyspecjalizowany
w ekspresach do kawy. Najnowszy, flagowy model 970 jest sprzętem,
do którego nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Przynajmniej ja, użytkując go przez prawie miesiąc i to w małym biurze z pięcioma innymi
osobami nie znalazłem. Za to był to przeskok jakościowy z prostszych
rozwiązań. Dlatego wysoka cena ponad pięć tysięcy złotych jest rekompensowana przez bardzo duże możliwości, cichą i bezproblemową pracę
oraz świetny intuicyjny panel dotykowy. Na pewno jest to jeden z tych
modeli, który bym rozważał przy zakupie. Co ważne, to też kolejny
dowód na to, że smart w przypadku AGD nie oznacza wyłącznie łączenia
z naszym telefonem, to raczej kwestia wygody, łatwiejszej obsługi i automatyzacji części procesów.
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Najnowsze rozwiązania
Panasonic dla profesjonalistów
– projektory i wyświetlacze
O przyszłość firmy Panasonic martwić się nie trzeba, choć nie
każdemu ten kierunek może się podobać. Dziś Panasonic to
rozwiązania dla biznesu i tam firma naprawdę bryluje. Podczas targów
ISE w Amsterdamie japoński producent pokazał swoje najnowsze
propozycje, które dla wielu mogą okazać się game changerem przy
wykonywanej przez siebie pracy.
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Na moim telewizorowym podwórku Panasonic sobie ewidentnie nie radzi.
Obserwujemy bardzo smutny obraz, gdzie technologiczny lider gaśnie
w cieniu innych firm. Restrukturyzacja, postawienie na niewłaściwego gracza przy rozwoju platformy Smart TV, outsourcing modeli budżetowych
sprawiają, że tak świetne jakościowo telewizory, jak GZ2000, są niezauważalne i mało atrakcyjne na tle konkurencji. Nic nie wskazuje na to, aby
w kolejnych latach było lepiej. Ale od dawna produkty konsumenckie dla
firmy Panasonic są już rozwiązaniami pobocznymi, a oczkiem w głowie są
rozwiązania profesjonalne. Panasonic to chociażby produkcja akumulatorów do samochodów elektrycznych, w tym wspólna fabryka z Teslą, to
rozwiązania z zakresu nowoczesnej energetyki i Smart City. Wreszcie to
profesjonalne rozwiązania z zakresu wideo i tym przyjrzałem się podczas
ISE w Amsterdamie.

Projektory, które będą nam towarzyszyć bez
naszej wiedzy
Zakup projektora do domu w 2020 roku nie ma żadnego uzasadnienia.
W momencie, gdy za 7 tysięcy możemy mieć 82-calowy 120 Hz telewizor
4K, a za 27 tysięcy ekran 8K o takiej przekątnej, z fantastycznym efektem
HDR, to siłowanie się ze 100-calowym ekranem, którego używać będziemy
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mogli tylko w restrykcyjnych warunkach, nie
ma sensu. Także wyświetlacze są przyszłością
kin – już kilkadziesiąt sal kinowych na świecie
posiada olbrzymie ekrany LED-owe. Również w salach konferencyjnych coraz częściej
wybór pada na wyświetlacze.
To jednak nie oznacza końca projektorów.
Technologie projekcyjne wciąż są rozwijane,
zupełnie natomiast zmienia się ich przeznaczenie i wykorzystanie. Można powiedzieć, że stają
się jeszcze bardziej profesjonalne, ekstremalnie
zaawansowane, a ich wykorzystania większość
z nas nie dostrzega. Projektory to wciąż sektor
edukacyjny – w salach wykładowych, dużych
audytoriach projektory sprawdzają się dobrze,
atutem mniejszych urządzeń jest mobilność,
której nie dostaniemy przy wyświetlaczach.
Projektory to teatr – w Polsce wiele teatrów
korzysta właśnie z urządzeń Panasonica do
tworzenia atrakcyjnych wizualnie scenografii,
pogłębiania doświadczeń podczas spektakli.
Wreszcie to muzea, w których projektory stają
się istotnym elementem praktycznie każdej
nowoczesnej wystawy. Prezentacja filmów,
nowe sposoby prezentacji eksponatów, atrakcje dla najmłodszych itd. Projektory to także
wszelkiego rodzaju eventy, mappingi na obiektach. I właśnie taka jest przyszłość projektorów.
Podczas targów ISE Panasonic zaprezentował bogatszą gamę projektorów laserowych
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z 1-chipowym procesorem DLP. To dwa nowe projektory PT-RZ790 i PT-FRZ60,
przeznaczone do stosowania podczas eventów oraz dla szkół wyższych, charakteryzują się cichym działaniem (PT-FRZ60 w trybie cichym to głośność do
27 dB) i niską wagą – 16,3 kg wraz ze standardowymi obiektywami (PT-FRZ60).
Panasonic wprowadził też nową aplikację na iOS i Android, umożliwiającą
wygodne sterowanie projektorami, także grupą urządzeń.
W listopadzie 2020 roku do sprzedaży trafią modele PT-RQ35K i PT-RZ34K
z 3-chipowym procesorem. To modele dla branży rozrywkowej, które według
założeń producenta są przełomowym rozwiązaniem w projekcji eksperymentalnej. Model RQ35K charakteryzuje się jasnością 30 000 lumenów
i wsparciem dla rozdzielczości 4K. W dodatku jego obudowa jest o 40%
mniejsza od jego poprzednika. Oznacza to znaczące uproszczenie logistyki.
Teraz taki projektor będzie wymagał do przeniesienia jedynie dwóch osób,
a nie czterech. To oczywiście ułatwienie, ale też z pewnością pewne oszczędności. Warto też odnotować kwestie zaawansowanego nowego systemu
chłodzenia cieczą czy awaryjny zespół obwodów, który gwarantuje ciągłość
projekcji. W końcu to ważne, aby taki sprzęt działający często w ekstremalnych warunkach nie przestał działać w trakcie spektaklu czy pokazu.
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AirPlay wkracza do biznesu
Panasonic pokazał swój system bezprzewodowej prezentacji, wspierający monitory wyposażone w gniazda rozszerzeń Intel SDM. Inne rozwiązania prezentowali też konkurenci na targach ISE. W Amsterdamie
dało się w ogóle zauważyć fakt, że w świecie biznesu wreszcie pojawia
się powszechne wsparcie dla rozwiązań bezprzewodowych, w tym także
dla AirPlay. Oznacza to, że wkrótce standardem stanie się to, że podczas
spotkania biznesowego będziemy mogli jednym przyciskiem przekazać
obraz z naszego MacBooka na ekran w sali lub zrobić to z iPhone’a czy
iPada. Do niedawna w salach konferencyjnych królowało poczciwe złącze
VGA. Teraz ta bezprzewodowość zaczyna się upowszechniać i pojawiają
się natywne rozwiązania.

Wkrótce standardem stanie się to, że podczas spotkania biznesowego będziemy mogli jednym przyciskiem przekazać
obraz z naszego MacBooka na ekran w sali lub zrobić to
z iPhone’a czy iPada.

Profesjonalne ekrany jasne jak słońce
Ciekawą nowością z portfolio Panasonic prezentowaną na targach ISE
w Amsterdamie są nowe profesjonalne monitory 4K. To właśnie w nich znalazł się slot na moduły komputerowe – Intel Smart Display Module (SDM).
Wyróżnia je jednak duża jasność, która w serii SQ1H może sięgać nawet
2000 nitów (cd/m2). Przy czym nie jest to jasność chwilowa i punktowa, jak
przy HDR w telewizorach, a jasność ciągła, na całej powierzchni. Taki ekran
jest po prostu bardzo jasny i można go z powodzeniem wykorzystywać na
przykład w sklepach czy na zewnątrz (ze specjalną obudową). Ekrany SQ1G
dostępne są w rozmiarach 86/75/65 cali, a model CQE1 do sal konferencyjnych to gama siedmiu modeli od 43 do 98 cali.
Wyświetlaczy wokół nas jest coraz więcej, właśnie dlatego, że stają się
przystępne cenowo dla biznesu, mają coraz to lepsze parametry i dają
duże możliwości. Jasny monitor ma szansę być atrakcyjnym uzupełnieniem
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ekspozycji sklepowej, 98-calowy wyświetlacz 4K na sali konferencyjnej
sprawdzi się wszędzie tam, gdzie obraz musi być szczegółowy.

Panasonic wie, czego potrzebuje biznes
Produkty biznesowe powstają w ścisłej koordynacji z partnerami. Centra
R&D takich firm jak Panasonic wsłuchują się w potrzeby swoich strategicznych klientów. Wdrożenia produktów odbywają się z udziałem przedstawicieli firm. Pracuje się na konkretnych projektach, znane przykłady
zastosowań i kolejne generacje urządzeń mają jeszcze lepiej wpasowywać
się w to zapotrzebowanie. Dokładnie tak jest z nową ofertą rozwiązań
wizualnych, które Panasonic zaprezentował na targach ISE.
Jeśli pracujecie nad tego typu projektami w swoich firmach, to warto
zapoznać się z tym, co Panasonic ma do zaoferowania. Natomiast większość z nas po prostu z nich w przyszłości skorzysta, zapewne zupełnie
nieświadomie. Uczestnicząc w spotkaniu biznesowym, idąc do teatru,
muzeum czy przechadzając się po centrum handlowym.
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Aplikacje przydatne
podczas Home Office
Paweł dość szczegółowo przedstawił możliwości i zalety pracy
zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi oferowanych przez Microsoft.
Ja tymczasem skupię się na przedstawieniu dodatkowych
rozwiązań, z których korzystamy na co dzień przy pracy zdalnej
w iMagazine.

Discord
To nasz głowny komunikator. Jest mulitiplatformowy. Umożliwia tworzenie osobnych kanałów komunikacji, wiadomości bezpośrednie, grupy, przesyłanie plików,
połączenia audio. Pierwotnie był stworzony specjalnie dla graczy i pod ich kątem
ma dużo udogodnień, ale wiele firm z niego korzysta, bo jest w pełni darmowy
i bez ograniczeń. Podstawowy minus to dość trudna konfiguracja.
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Slack
Wcześniej korzystaliśmy właśnie ze Slacka. Jest bardzo podobny do
Discorda, zdecydowanie bardziej biznesowy. Prostszy w konfiguracji. Umożliwia dodatkowo jeszcze rozmowy wideo, jednak jest drogi w większej
organizacji. Przy darmowym planie mamy tylko 10 000 wpisów. Działa to
jak bufor. Po przekroczeniu tej liczby nie mamy dostępu do archiwalnych
wpisów. W wersji darmowej nie ma też połączeń grupowych. Wersje płatne
zaczynają się od 6,67 USD/użytkownika/miesiąc.

Cisco Webex
Korzystaliśmy z Webeksa jakiś czas temu. Jest to kombajn, wół roboczy,
stosowany często w korporacjach. Praca grupowa, wideokonferencje, integracja z zewnętrznymi usługami takimi jak (Ofice365, Microsoft Outlook,
Google Drive, Gmail, Salesforce). W tej chwili, z racji sytuacji, w jakiej się
znaleźliśmy, darmowy dostęp został mocno rozszerzony o nielimitowane
rozmowy, większą liczbę uczestników itp. W normalnym czasie podstawowy płatny plan zaczyna się od 12,85 EUR/użytkownika/miesiąc.

Zoom
Bardzo popularny system wideokonferencji, również multiplatformowy.
Nadaje się zarówno do rozmów, jak i prowadzenia webinarów. Wersja
darmowa umożliwia połączenia nawet dla 100 uczestników, ale tylko do
40 minut. Połączenia 1-na-1 są nielimitowane. Płatne plany taryfowe umożliwiają np. nagrywanie połączeń.
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Google
Gigant z Mountain View ma kilka rozwiązań przeznaczonych do pracy zdalnej. Teraz dla sektora edukacji i małych firm wiele z nich jest darmowych.
Więcej o ich rozwiązaniach można przeczytać na specjalnej stronie.

FaceTime
Systemowe wideorozmowy. Dostępne tylko dla macOS i iOS/iPadOS.
Stabilne połączenie jednocześnie nawet dla 30 użytkowników. FaceTime
umożliwia też połączenia audio.

iMessage, Messenger, Skype, Whatsup, Signal,
Hangouts
Czasem najciemniej pod latarnią. Wiele osób zaczęło teraz korzystać
również do celów biznesowych, prowadzenia firmy, z aplikacji, z których
wcześniej korzystali głównie do celów prywatnych. iMessage, Messenger,
Skype, Whatsup, Signal i wiele innych świetnie nadają się do komunikacji,
tym bardziej że są multiplatformowe. Jednak trzeba pamiętać, że tego typu
aplikacje są ograniczone np. co do przesyłania wielu rodzajów plików czy
połączeń z więcej niż jedną osobą jednocześnie.

Chmura
Bardzo ważnym elementem pracy zdalnej jest dostęp do plików. W korporacjach wykorzystywane są VPN-y, ale też specjalnie skonfigurowane
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chmury, które dość dobrze znamy. Warto z nich korzystać na stałe, bo
dzięki nim mamy dostęp do plików z każdego miejsca na świecie i każdego urządzenia. Co więcej, w łatwy sposób możemy właśnie udostępniać
zasoby swoim współpracownikom czy kontrahentom.

OneDrive
Chmura, którą oferuje Microsoft. Idealnie integruje się z usługami microsoftowymi, ale też z aplikacjami zewnętrznymi. W ramach Office365 mamy
1 TB. Jeśli nie korzystamy z Office365, możemy mieć 5 GB za darmo lub 		
100 GB za 7,99 PLN/miesiąc.

Dropbox
Swego czasu najpopularniejsza chmura z dostępnych. Dobrze integruje się
z wieloma programami, jednak ma w wersji podstawowej dużo ograniczeń
i bardzo małą powierzchnię – tylko 2 GB. Wszystko ponad już jest płatne.

Box
Chmura, którą lubią korporacje. Często jest integrowana przez duże firmy
w ich struktury. Bardzo bezpieczna. W wersji darmowej udostępnia 10 GB
na pliki, jednak trzeba pamiętać, że jeden plik nie może być większy niż
250 MB. Dla większości biurowych aktywności wystarczający zestaw.

iCloud
Systemowe rozwiązanie dla posiadaczy maków, iPhone’ów lub iPadów.
Każdy ma dostępne za darmo 5 GB na pliki i zdalne backupy. Można udostępniać pliki. W najbliższej aktualizacji systemu powinna być wreszcie też
uruchomiona możliwość udostępniania całych folderów. Pierwszy wybór dla
macuserów. iCloud umożliwia też pracę na dokumentach dzięki aplikacjom
dostępnym na urządzenia Apple oraz przez www dla wszystkich pozostałych.

GoogleDrive
Dla klientów indywidualnych dostępne mamy 15 GB za darmo. Jest to najwięcej z porównywalnych usług. Możemy przechowywać pliki, pracować na
dokumentach (aplikacje mobilne, a na komputery przez www), archiwizować zdjęcia. Udostępniać możemy pojedyncze pliki, jak i całe foldery. Najlepsza integracja dla użytkowników Androida oraz przeglądarki Chrome.
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Hazel dla MacOS
Hazel jest prawdopodobnie jednym z moich najrzadziej
otwieranych programów, który automatycznie wykonuje za mnie
pracę każdego dnia. Aplikacja ta ma jedno główne zadanie – śledzić
zdefiniowane przez nas foldery na komputerze i wykonywać akcje
na plikach, które się w nich znajdują. Może najprościej będzie, jeśli
podam kilka przykładów…

Osobiście bardzo denerwuje mnie, gdy pobieram jakąś grafikę, a ma ona
rozszerzenie „JPEG” zamiast „JPG”. Nie dość, że jest to problematyczne dla
jednego z moich skryptów, to po prostu mi się to wizualnie nie podoba.
Tak, w niektórych kwestiach mam OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Hazel mam ustawiony tak, że śledzi folder ~\Desktop, w którym co

jakiś czas sprawdza, czy nie pojawił się plik z rozszerzeniem „JPEG” i jeśli
takowy znajdzie, to automatycznie zmienia go na „JPG”. Proste.

PROGRAMY

194

Samo „JPEG” to jednak za mało. Nie lubię też,
gdy mam „plik o bardzo długiej nazwie.PNG”,
gdzie rozszerzenie napisane jest wielkimi literami (analogicznie dla JPG). Drugi skrypt więc
rozwiązuje i ten problem dla mnie.
Za proste?
Każdego miesiąca dostaję na mail linka do
iMagazine i go pobieram na Biurko. Nazwa
pobranego pliku ma format iMag _ RRRR _

MM _ xxxxxx.pdf, gdzie xxxxxx jest ciągiem
znaków, w których czasami jest zaszyta

tajemnicza wiadomość dla czytelników.
Osobiście trzymam w archiwum wszystkie
wydania iMaga, ale nazwy plików wyglądają
następująco: iMagazine-RRRR-MM.pdf. Mój
skrypt w Hazel wykrywa, że pobrałem iMaga

(jak pdf trafia na Biurko), odpowiednio modyfikuje jego nazwę, aby spełniał moje oczekiwania spójności i potem automatycznie
przenosi go do folderu na innym dysku, do
archiwum. To wszystko bez żadnej ingerencji
z mojej strony.
Tego typu prostych zadań wykonuje wiele więcej i dzięki temu oszczędza
mi sekundy pracy każdego dnia (powiedzmy, że 30 sekund, chociaż nie
mam pojęcia, ile w rzeczywistości). Jeśli policzymy, że iMagazine wydawany
jest od 9 lat i właśnie czytacie 106. wydanie, to oznacza, że pobrałem 106
plików i w sumie zaoszczędziłem 53 minuty. Jeśli dodatkowo dodamy do
tego wszystkie inne moje skrypty, to wartość wzrośnie do wielu godzin.
Niby niewiele, ale komputery przecież właśnie od tego są – po co mam
robić coś ręcznie, jeśli komputer może to zrobić za mnie? Podpowiem jeszcze, że Keyboard Maestro, o którym pisałem niedawno, zaoszczędził mi
ponad 40 dni na obu komputerach razem.

Cena: 32 USD (10 USD za upgrade)			
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Front and Center
dla Mac
Jeśli pamiętacie czasy „classic Mac OS”, czyli czas przed Mac OS X 10.0,
to zapewne kojarzycie, że po kliknięciu okna nieaktywnej aplikacji, która
miała więcej niż jedno okno otwarte, wszystkie okna były przenoszone na
pierwszy plan. Obecnie, aby to zrobić, należy kliknąć ikonkę danej aplikacji
w Docku, bo kliknięcie wybranego okna przenosi tylko to okno na pierwszy plan, a reszta pozostaje w tle.
Front and Center rozwiązuje ten problem dwojako, poprzez oferowanie
dwóch trybów pracy – Modern i Classic.
W tym pierwszym przypadku wszystko
zachowuje się tak, jak pod współczesną
wersją macOS, ale jeśli zrobimy Shift
+ klik na wybrane okno, to zostanie
aktywowane zachowanie „classic Mac
OS”, czyli wszystkie okna zostaną przeniesione na pierwszy plan. Po zmianie
trybu działania na Classic dzieje się
tak samo, ale przytrzymanie Shifta
nie jest konieczne. Analogicznie, Shift
+ klik wywołuje zachowanie Modern.
Dodatkowo możemy skonfigurować
zachowanie triggera, czyli jakich akcji
ma dotyczyć zmiana zachowania przełączania się pomiędzy aplikacjami.
Do wyboru mamy Windows Click, co oznacza, że ta zmiana zachowania
wpływa tylko na kliknięcie myszką okna, albo Any Activation, co obejmuje
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jakąkolwiek metodę przełączania się pomiędzy aplikacjami, jak chociażby
za pomocą skrótu ⌘Tab. W preferencjach programu dodatkowo znajdziemy opcję włączającą lub wyłączającą wyświetlanie się ikony aplikacji
w Docku oraz w pasku menu na górze ekranu – do wyboru, do koloru. Na
deser pozostaje jeszcze możliwość automatycznego aktywowania aplikacji
wraz z loginem, aby nie trzeba było uruchamiać jej ręcznie oraz funkcja
Hide on launch, która ukrywa program po automatycznym uruchomieniu.
Front and Center został napisany początkowo w Objective-C przez Lee
Fyocka na prośbę Johna Siracusa, a potem przepisany do Swifta przez tego
ostatniego. Dostępny jest w Mac App Store i kosztuje 23,99 zł. Jeśli jesteście
fanami zachowania Classic, to polecam się pospieszyć z kupnem, bo cena
ma wkrótce wzrosnąć, a nie ma obecnie żadnego innego narzędzia, działającego pod macOS Catalina.

Cena: 23,99 PLN						
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Aplikacja Pliki i połączenie
z serwerem SMB
Wraz z nadejściem iOS i iPadOS 13 doczekaliśmy się kilku pożądanych
nowości w aplikacji Pliki. Obok podłączania zewnętrznych nośników
danych możemy w końcu też łączyć się z serwerami plików przez
protokół SMB.

Ustanowienie takiego
połączenia jest bardzo
łatwe. Przechodzimy
do aplikacji Pliki i przełączamy się na widok
główny Przeglądaj. Tam
odszukujemy przycisk
oznaczony trzema kropkami „…”.

Po kliknięciu otworzy
się menu, z którego
wybieramy opcję Połącz
z serwerem.
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Pojawi się okno, w którym musimy wpisać
adres serwera, a następnie wybrać przycisk
Połącz.

Na następnym ekranie
musimy wskazać, czy
chcemy się połączyć
jako Gość, czy jako Zarejestrowany użytkownik.
Jeśli wybraliśmy tę
drugą opcję, to w polu
poniżej musimy wpisać
nazwę użytkownika
i hasło. Jeśli to zrobiliśmy, to wybieramy przycisk Dalej.

W tym momencie, jeśli
wszystko dobrze wpisaliśmy, powinniśmy
połączyć się z serwerem
i zobaczyć udostępnioną zawartość.

Połączenie, które przed
chwilą skonfigurowaliśmy, będzie później
dostępne z ekranu
głównego Przeglądaj
w sekcji Udostępniane.
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Usuwanie zbędnych
przycisków z klawiatury iOS
Jeśli ktoś z Was nie potrzebuje dodatkowych funkcji klawiatury
iOS, jak ikon emoji czy dyktowanie, to chciałbym zaprezentować,
jak się ich pozbyć. Jeśli ktoś z Was nie potrzebuje dodatkowych
funkcji klawiatury iOS, jak ikon emoji czy dyktowanie, to chciałbym
zaprezentować, jak się ich pozbyć.

Klawiatura
emoji
Choć emoji weszły do
codziennego użytku, nie
wszystkim przypadły do
gustu. Jeśli ikona do ich
wybierania na klawiaturze Wam przeszkadza,
to na szczęście można
się jej pozbyć.
1. W tym celu udajemy
się do Ustawień, gdzie
odszukujemy sekcję
Ogólne.

2. Następnie odszukujemy
ustawienia Klawiatura.

PORADY

3. Teraz wybieramy
Klawiatury.

4. Żeby usunąć Ikony
Emoji, musimy albo
skorzystać z przycisku
Edytuj, albo wykonać
gest przejechania palcem w lewo na tej klawiaturze, aż pojawi się
przycisk Usuń.

Po tym zabiegu przycisk
od ikon emoji zniknie
z klawiatury na stałe.

Dyktowanie
Dyktowanie może być
pomocne, gdy akurat nie
możemy pisać. Działa
całkiem sprawnie, również w naszym języku
ojczystym. Jeśli z niego
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jednak w ogóle nie
korzystacie, to można się
go pozbyć z klawiatury.
Wykonujemy pierwsze
dwa kroki z poprzedniej
porady, czyli w Ustawieniach przechodzimy do
Ogólnych, a potem do
Klawiatury.
Na samym dole konfiguracji klawiatury mamy
sekcję Włącz dyktowanie, którą trzeba
wyłączyć.

Pojawi się komunikat,
czy na pewno chcemy
to zrobić.

Po potwierdzeniu
będziemy mieli wreszcie „czystą” klawiaturę – bez ikon emoji
i dyktowania.
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Pięć gestów przydatnych
w iPadOS 13
Z racji dużego ekranu na iPadzie doskonale sprawdzają się gesty
umożliwiające wykonywanie określonych akcji.

Do tej pory do dyspozycji mieliśmy ich jednak niewiele, bo z globalnych
są w zasadzie tylko trzy:
• gest zsunięcia pięciu palców ku środkowi ekranu wychodzi z aktualnej
aplikacji do ekranu głównego,
• gest przesunięcia czterech palców ku górze otwiera widok otwartych
aplikacji,
• gest przesunięcia czterema palcami w lewo lub prawo przenosi między
ostatnio używanymi aplikacjami.
Do tego dochodzi jeszcze manipulacja tekstem za pomocą dwóch palców. W iPadOS 13 dojdzie kilka nowych gestów, które mogą usprawnić
naszą pracę jeszcze bardziej. Oto one

1. Kopiowanie
Aby wykonać gest kopiowania, należy zaznaczyć
jakiś tekst, po czym zsunąć trzy palce ku środkowi ekranu. Jeśli dobrze
wykonamy tę czynność,
u góry powinien pojawić
się napis Kopiuj.
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2. Wycinanie
Gest wycinania jest bardzo podobny do kopiowania, gdyż polega na
wykonaniu tej samej
czynności, czyli zsunięcia trzech palców
ku środkowi, ale tym
razem dwa razy. Jeśli
wszystko dobrze zrobimy,
tekst powinien zniknąć,
a u góry pokaże się napis
Wytnij.

3. Wklejanie
Skoro kopiowanie
i wycinanie wymagało
wykonania ruchu trzema
palcami ku środkowi, to
odwrotna akcja logicznie wymaga ruchu
w odwrotną stronę
– trzema palcami na
zewnątrz. Spowoduje to
wklejenie tekstu oraz
pojawienie się u góry
napisu Wklej.
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4. Cofanie
Aby cofnąć ostatnią akcję,
można skorzystać z gestu
przesunięcia trzech palców w lewą stronę. U góry
powinien się pojawić
napis Cofnij.

5. Przywracanie
Analogicznie, żeby przywrócić ostatnią akcję,
przesuwamy trzema
palcami w prawo. Pojawi
się wtedy napis u góry
- Przywróć.

6. Bonus – menu
A jeśli zdarzy się Wam
zapomnieć powyższe
gesty, to zawsze można
skorzystać z ostatniego,
który pokaże przyciski
do wykonania każdej
z powyższych czynności. Aby wywołać menu,
należy dotknąć i przytrzymać trzy palce na
ekranie na krótką chwilę.
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iOS 13 i otwieranie aplikacji
w różnych językach
Za nami wrzesień, premiera nowych urządzeń od Apple, a także nowe
systemy w tym iOS i iPadOS 13, które wnoszą wiele ułatwień i nowości.

Jednym z takich usprawnień jest możliwość uruchomienia aplikacji
w innym języku niż systemowy. Dajmy na to, że głównym językiem naszego
urządzenia jest polski, a chcielibyśmy uruchomić jakąś aplikację, która ma
polskie tłumaczenie w innym języku, np. angielskim. Jak to zrobić?

Krok 1. Instalujemy obsługę dodatkowego języka
na iUrządzeniu

Aby opcja wyboru języka dla danej aplikacji
w ogóle się pokazała, należy spełnić jeden
warunek – iUrządzenie musi mieć zainstalowane przynajmniej dwa języki (główny oraz
dodatkowy, obojętnie jaki). Aby to ustawić,
musimy udać się do Ustawień > Ogólnych
i tam przejść do sekcji Język i region.

Następnie dodajemy drugi język przyciskiem
Inne języki.

PORADY

207

Z listy wskazujemy jakiś język, np. angielski.

Pojawi się pytanie, czy chcemy przełączyć się
na nowy język, czy pozostać przy głównym.
W przykładzie zostajemy przy głównym.

Nastąpi teraz tzw. miękki reset urządzenia i będziemy mieli już wszystko gotowe.

Krok 2. Zmieniamy język aplikacji

Aby zmienić język aplikacji,
musimy w Ustawieniach zjechać na dół, aż do ustawień
poszczególnych aplikacji. Po ich
wskazaniu w opcjach konfiguracji powinniście znaleźć sekcję
Preferowany język. Domyślnie
wskazany jest główny język
systemu bądź też w przypadku
braku obsługi – język angielski.
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Tutaj należy zwrócić uwagę, że nie każda aplikacja posiada ustawienie
pozwalające na zmianę języka, choć normalnie wspiera wiele innych. Dlaczego tak jest? Nie wiem.

W następnym widoku wskazujemy język, w jakim aplikacja ma być otwarta.

Co ciekawe, jeśli mieliśmy już włączoną aplikację z jednym językiem
i przełączymy ją na drugi, to nie nastąpi jej restart. W ten sposób
można korzystać z aplikacji w innym języku niż systemowy.
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Szybkie notatki
z Apple Pencil
W obecnym numerze testuję najnowszą generację najtańszego iPada.
Jako że jest to pierwszy tablet od Apple ze wsparciem dla Apple
Pencil, z jakiego miałem możliwość korzystać, postanowiłem podzielić
się bardzo przydatną funkcją właśnie z wykorzystaniem tego rysika.

Chcesz coś szybko zanotować na swoim iPadzie. Co robisz? Zwykły użytkownik, który nie posiada Apple Pencil, ma dwa wyjścia.
Pierwsze, najwolniejsze, to po prostu odblokować iUrządzenie i włączyć
aplikację Notatki.
Drugie wyjście to skonfigurowanie dostępu do notatek z Centrum Sterowania.
Wtedy wystarczy wywołać je z zablokowanego ekranu i uruchomić notatki.
Jeśli jednak macie Apple Pencil, to jest jeszcze szybszy sposób. Wystarczy
tylko uruchomić ekran i dotknąć go rysikiem, by automatycznie przejść do
notatek w trybie rysowania i pisania odręcznego. To świetna możliwość,
jeśli chcemy zanotować coś szybko lub szybko coś naszkicować.
Nie jest to może najnowszy tip, ale jestem pewien, że część z Was o nim
nie wiedziała.

PORADY

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

210

Systemowe narzędzie
do usuwania dużych plików
Pliki jakie są, każdy z nas wie. Obrazy, dokumenty, muzyka, itd.
Każdy z nich ma jakąś pojemność. Od kilkubajtowych po nawet
wielogigabajtowe. I właśnie tymi ostatnimi dziś się zajmiemy. Nasze
dyski potrafią pomieścić miliony małych plików, ale te duże bardzo
szybko potrafią zapchać dostępną przestrzeń.
Na rynku istnieje sporo, zazwyczaj płatnych, narzędzi, które oferują możliwość odnalezienia i usunięcia dużych plików, jak choćby Gemini. Nie
wszyscy mogą jednak wiedzieć, że sam macOS również ma podobne
narzędzie, choć nie tak rozbudowane.

Jest ono częścią aplikacji
Informacje o systemie,
którą znajdziemy albo
w podfolderze Narzędzia
folderu Aplikacje lub jeszcze łatwiej, kiedy w menu
górnym klikniemy ikonę
jabłka i wybierzemy Ten
Mac…. W oknie aplikacji
przechodzimy do zakładki
Tam po chwili zobaczymy rozmieszczenie pojemności plików
według ich rodzajów. Dowiemy
się, co zabiera nam najwięcej
miejsca, ale żeby wiedzieć więcej, klikamy przycisk Zarządzaj…

Pamięć masowa.
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W nowym oknie przywita nas
ekran z polecanymi akcjami,
które podpowiedzą, jak
możemy zaoszczędzić miejsce
na dłuższą metę. Na przykład
poprzez przechowywanie plików w chmurze (jeśli mamy
wykupioną odpowiednią
pojemność), automatyczne
usuwanie obejrzanych pozycji
w Apple TV czy też opróżnianie kosza z plików, które
znajdują się tam powyżej 30
dni. Najbardziej interesuje nas
jednak ostatnia opcja – Zwolnij
miejsce. Klikamy więc przycisk
Przejrzyj pliki lub też z listy po
lewej wybieramy Dokumenty.

Znajdziemy tam pliki lub foldery pogrupowane według czterech
kryteriów:

3. Nieobsługiwane aplikacje,

1. Duże pliki,

4. Przeglądarka plików.

2. Pobrane rzeczy,

Pierwsza grupa jest łatwa w zrozumieniu. Druga to pliki i foldery, które
znajdują się w folderze Pobrane. Trzecia grupa wyświetli nam wszystkie
aplikacje, które nie są już obsługiwane w najnowszej wersji systemu.
Z kolei w czwartej grupie wyświetlone będą foldery zajmujące największą powierzchnię i z tego poziomu możemy wchodzić głębiej, aby
dotrzeć do poszczególnych plików. W każdej z tych grup możemy zaznaczyć obiekty, by na końcu się ich pozbyć i w ten sposób od razu odzyskać pojemność dysku.
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Praca Zdalna bez
różowych okularów
Aktualna sytuacja wymusiła na wielu pracownikach biurowych
pracę zdalną. Dla wielu osób, a często samych firm jest to zupełna
nowość. Dla wielu może się okazać to ciekawą zmianą, dla innych
traumatycznym doświadczeniem. A jak wygląda praca zdalna, gdy
pracuje się tak od zawsze?

J
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Jestem dziennikarzem freelancerem, zawodowo piszącym od dekady,
a w sumie moja przygoda zaczęła się jeszcze wcześniej, jako nastolatek.
Jednak od dziesięciu lat uznaję to za swój zawód. W lipcu minie pięć lat,
odkąd pracuje nad iMagazine, współpracuję też z innymi redakcjami, na
własnej działalności przyjmuję również zlecenia copywriterskie. Nigdy
nie pracowałem na etacie. Nie spędziłem dnia w typowym biurze, zdecydowaną większość tych dziesięciu lat spędziłem na samotnej pracy.
Taka praca sprawdza się w moim przypadku z kilku powodów. Przede
wszystkim specyfika wykonywanego zawodu na to pozwala. Dostarczam
teksty do redakcji, nie pracuję fizycznie, otrzymuję zwykle zlecenia na
dany materiał, nie muszę odbywać licznych spotkań.
Ograniczam się do maili, telefonów, czasem telekonferencji oraz sporadycznych spotkań i udziału w różnych wydarzeniach. To wszystko działa
także za sprawą współczesnych technologii i powszechnego dostępu do
internetu.
Niezależnie, gdzie jestem, zawsze jestem w kontakcie. Materiały mogą
powstawać za biurkiem, nad basenem na wakacjach, w pociągu, na

FELIETONY

215

parkingu. To działa, ponieważ nigdy nie
pracowałem w wyznaczonych godzinach,
pracuję zadaniowo, rozliczany jestem
z wykonanej pracy, a nie czasu spędzonej
przy niej. Jeśli nie napiszę tekstu, to nie
zarobię – proste, choć nie oczywiste. Zmusza to jednak do dyscypliny.
Praca zdalna w moim przypadku sprawdza
się również ze względu na moją osobowość.
Z natury jestem introwertykiem. Pasuje mi
praca w skupieniu, bez szerszych kontaktów
międzyludzkich. Nie odczuwam potrzeby
towarzystwa w trakcie pracy.
Największe zalety pracy zdalnej dla mnie to
elastyczny czas pracy, właśnie ta zadaniowość, swoboda miejsca pracy.
To jednak nie oznacza, że jest tak idealnie
i wspaniale. Już dawno zdałem sobie sprawę
z tego, że praca non stop z domu się nie
sprawdza. Na szczęście mam możliwość
wyjścia z niego i pracowania w warunkach
biurowych, choć wciąż indywidualnych.
To zmusza mnie chociażby do ubrania się,
a nie przesiedzenia całego dnia w piżamie.
Ten rygor, samodyscyplina to coś, co trzeba
opanować, chcąc pracować zdalnie. I tu
trzeba mieć świadomość tego, że nie każdy
jest w stanie to utrzymać. Zapanowanie nad
czasem sprawia, że czasem wstaję o 5 rano
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i o 9 mogę już być wolny. Ale też mam czasem dzień z telefonami, gdy
mnie coś rozprasza czy też kwestie rodzinne albo po prostu brak weny
i pracuję od rana do późnych godzin popołudniowych.
Bardzo łatwo w pracy zdalnej pogubić ten rozdział życia prywatnego
od służbowego. Bez nakładania sobie sztywnych granic wszystko
zaczyna się w pełni przenikać. Co może prowadzić do frustracji, problemów zarówno w sferze prywatnej, jak i służbowej. Przy pracy zdalnej
konieczne jest też z pewnością uświadomienie tego rodzinie, że się pracuje mimo tego, że jest się w domu. Gdy urodziła się moja córka, bardzo
doceniałem to, że mogę być praktycznie non stop z nią i żoną w pierwszych miesiącach. Natomiast finalnie często nie byłem ani w domu,
ani w pracy w pełni i właśnie moja praca mocno się rozwlekała na cały
dzień, co pogłębiało zmęczenie. Dobre rozgraniczenie czasu, skupienie
się na konkretnych obowiązkach w danym momencie sprawiło, że na
jedno i drugie znalazł się czas przy zachowaniu elastyczności.
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Największą wadą pracy zdalnej jest właśnie to współistnienie z życiem
prywatnym i konieczność umiejętnego rozgraniczenia. Plus konieczność
samodyscypliny.
Praca zdalna nie jest dla wszystkich. Jestem jednak też przekonany, że
nie każdy jest stworzony do siedzenia w biurze. Myślę, że sytuacja związana na świecie z koronawirusem sprawi, że będzie to lepiej rozumiane
przez samych firmowych decydentów. Część osób doceni pracę zdalną,
inni ją znienawidzą. Wierzę, jednak że dla wielu firm przyjdą nowe czasy,
gdzie pracownik będzie mógł pracować tak jak lubi i w taki sposób,
w jaki jest najbardziej efektywny.
Sam nie wyobrażam sobie pracy w wyznaczonych godzinach, stagnacji
w jednym miejscu, rozliczania z czasu, a nie z zadań. Cieszę się, że współczesny świat, istniejące technologiczne rozwiązania mi na to pozwalają.
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BHP pracy zdalnej
Praca zdalna to dzisiaj codzienność wielu osób, a jednocześnie jak się
okazuje kompletnie nowe doświadczenie dla wielu osób. Co więcej,
trudne doświadczenie. Z wielu stron w ostatnich dwóch tygodniach
słyszałam narzekania („Miejsce pracy nie jest między kuchenką
a łóżkiem”), marudzenie („Kiedy nareszcie będę mogła się napić kawy
w biurze”), obawy („Skąd mój szef wie, że pracuję tyle, ile trzeba”)
i wreszcie westchnienia: „Jak ty to robisz?…”.

P
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Pojawiły się także nowe problemy – jak poradzić sobie ze stałą obecnością
w domu dwojga dorosłych osób, które zwykle widują się rano i wieczorem.
Konieczność przebywania w zamknięciu potęguje te kłopoty. Może więc
dobrym pomysłem jest zestawić kilka porad, jak zorganizować sobie życie
w pracy, czyli pracę w domu?
Wprowadzę jednak najpierw rozróżnienie między pracą zdalną wykonywaną przez wolnego strzelca (jak to opisał Paweł w tym specjalnym numerze) a pracą etatową, wykonywaną zdalnie, na przykład w domu. Paweł jest
freelancerem; pracuje na efekt, a nie odpracowuje tzw. dupogodzin. Może
sobie tak zorganizować zlecenia, by jednego dnia być w pracy od 5 rano
i skończyć o 9 rano, a innego dnia – ponieważ jest akurat klęska urodzaju
– spędzi przy pracy 12, 14, nawet więcej godzin. Pracownik etatowy jest
zwykle zobowiązany umową z pracodawcą do wykonywania obowiązków
służbowych w godzinach przyjętych przez firmę/organizację. Czyli ma pracować od 9:00 do 17:00. Trochę inaczej już to wygląda, gdy zdamy sobie
sprawę właśnie z tej konieczności. Od 9:00 do 17:00 mamy być przy komputerze, bo przecież w każdej chwili może szef zagadać na czacie, klient może
przysłać ważnego maila – jeśli nie odpowiem w ciągu kwadransa, wszyscy
pomyślą, że nie pracuję, że jestem w domu i się obijam… Co gorsza, gdy
wybije 17:00, a ja jeszcze nie mam skończonej roboty na dzisiaj, nie odtrąbię fajrantu, bo – znowu to samo! – ktoś może pomyśleć, że cały dzień się
obijałem. Na dodatek znaczący klient o 17:01 przysyła zapytanie, przecież
muszę mu odpowiedzieć, jeszcze parę minut posiedzę. Nagle jest 23:00,
pracy nadal od groma, obiad niezjedzony, rodzina obrażona. Jasna cholera,
co poszło nie tak?
W pracy zdalnej można się łatwo zatracić. W pracy zdalnej łatwo oszaleć.
Stąd właśnie kilka pro-tipów, które może pomogą Wam coś zmienić na
lepsze – jeśli taka jest potrzeba – albo wdrożyć się do pracy zdalnej i nie
doprowadzić siebie i bliskich do obłędu.

Wyznacz strefę pracy
Jeśli masz biurko, znakomicie. Jeśli z konieczności rozłożysz pracę na stole
jadalnym – składaj ją przed rodzinnymi posiłkami. Jeśli uważasz, że skoro
opatrzność zesłała pracę zdalną, to najlepszym miejscem do jej wykonywania jest łóżko, zapomnij o tym. To zły pomysł, zostaw go na sytuacje
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wyjątkowe. Jeśli najlepiej pracuje ci się w ulubionym

Niby takie oczywiste, co nie?
Przecież wiadomo, pracujesz
9:00–17:00. To nie jest takie
oczywiste, tym bardziej że w
domu nie ma koleżanek i ko-

fotelu, pracuj w fotelu, pamiętaj jednak, że ten mebel
już nie będzie „tym samym fotelem”, gdy znowu na
nim usiądziesz, by odpocząć.

Określ godziny pracy
Niby takie oczywiste, co nie? Przecież wiadomo,
pracujesz 9:00–17:00. To nie jest takie oczywiste, tym

legów, którzy przypominają

bardziej że w domu nie ma koleżanek i kolegów, któ-

o tym, że pora na obiad.

rzy przypominają o tym, że pora na obiad. Godziny

Godziny pracy zatem to
także przerwy, których

pracy zatem to także przerwy, których w domowych
warunkach warto robić więcej. Dlaczego? To proste.
W biurze zwykle co chwilę i tak od pracy odrywają

w domowych warunkach

lubiani czy nielubiani towarzysze niedoli, w domu

warto robić więcej.

to się rzadziej zdarza, trzeba więc o te higieniczne
i ważne dla psychiki przerwy zadbać samemu.
Określ więc, że co godzinę robisz rundę po mieszkaniu, a o 13:00 idziesz na obiad, zamykając komputer.
Te godziny najlepiej zakomunikować domownikom,
żeby wiedzieli, czego się po Tobie spodziewać, a także zespołowi, w którym
pracujesz. Najlepiej zresztą ustalić je z zespołem. A mega rozwiązaniem
jest wpisanie godziny obiadu do kalendarza dzielonemu ze współpracownikami, żeby widzieli, by nie zapraszać Cię na spotkanie o 13:15.

Ruszaj się
Wspomniałam już o tym – „co godzinę robisz rundę po mieszkaniu”. Praca
zdalna ma to do siebie, że przestajesz się ruszać. Odpada droga do biura
(w najlepszym przypadku trzeba zejść na przykład z piętra na parter, w najgorszym – wyjąć laptopa spod łóżka, włączyć i, tadam, jestem w pracy!),
odpada wyjście na obiad, odpada przemieszczanie się po firmie/instytucji.
Dla zobrazowania – liczba kroków wykonywanych przeze mnie w dni, gdy
jestem w biurze, sięga bez kłopotu celu 10K; w dni, gdy nie idę do biura
(i nie podejmuję żadnej innej aktywności fizycznej) oscyluje w granicach
jednego tysiąca… Dla zachowania zdrowia fizycznego zwykle planowałam
przerwę obiadową w pracy około południa i wtedy szłam na sport – jogging, Nordic Walking itp. – ale wymagało to oczywiście odpowiedniego
zarządzania jedzeniem. A to kolejny punkt.

FELIETONY

221

Odżywiaj się zdrowo i regularnie
Praca zdalna sprzyja tyciu. Serio. Z dnia na dzień nie trzeba wychodzić
z domu, wpadają więc tu pizza, tam pierogi, tymczasem w biurze przychodził pan kanapka, od dawna już przynoszący zbilansowane wegeposiłki.
No i ten brak ruchu… Planuj posiłki tak, żeby po pierwsze nie spożywać ich
przed komputerem przy pracy, a po drugie, żeby pilnować, co się je. Czas
na jedzenie jest dobrym i ważnym sposobem na oderwanie się od pracy.

Dbaj o siebie
W tym się mieści i ruszanie, i odżywianie, ale tak naprawdę ważną sprawą
w pracy w domu jest ogarnięcie się. Łatwo wpaść w tryb pracy w piżamie,
na którą zarzuca się ładny szalik, żeby na wideokonferencji wyglądać
profesjonalnie. Nie rób więc z siebie bóstwa jak na wyjście do Opery Wiedeńskiej, ale ogarnij się więc w takim stopniu, w jakim tego potrzebujesz,
pamiętając, że w abnegację naprawdę łatwo popaść.

Przedstaw domownikom jak pracujesz i co się dzieje
Niech wiedzą, czego się spodziewać. Że na przykład możesz zacząć
„mówić językami” – odbywając długie rozmowy w języku obcym albo że
o 14:30 masz ważną rozmowę z szefem i prosisz, by w tym czasie nikt nie
puszczał głośno muzyki. Wreszcie, w przypadku trudnych rozmów, ewentualnych eskalacji, powiedz tym, którzy mogą Cię słuchać, o co chodzi.
Będą się martwić, a nie zawsze sami zapytają; Twoje problemy w pracy nie
powinny stawać się elementem życia codziennego Twoich bliskich.

Rozmawiaj ze współpracownikami
Nawet w zwykłym czasie (czytaj: nie w czasie pandemii koronawirusa)
warto wymieniać się uwagami niekoniecznie związanymi z pracą ze

Łatwo wpaść w tryb pracy w piżamie, na którą zarzuca się ładny
szalik, żeby na wideokonferencji wyglądać profesjonalnie. Nie
rób więc z siebie bóstwa jak na wyjście do Opery Wiedeńskiej,
ale ogarnij się więc w takim stopniu, w jakim tego potrzebujesz,
pamiętając, że w abnegację naprawdę łatwo popaść.
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współpracownikami – na czacie czy mailem, w zależności, jaką komunikację macie w pracy. Teraz, gdy jesteśmy wszyscy bardziej lub mniej zmuszeni przebywać w odosobnieniu, to szczególnie ważne, by się wspierać
nawzajem. Taka pogawędka poza tym zastąpi rozmowy przy ekspresie do
kawy i oczywiście pozwoli podzielić się najnowszymi plotkami!

Komunikuj
W ogóle komunikuj. Niekoniecznie kompulsywnie wysyłaj maile, ale pamiętaj o tym, że słowo pisane czy też mówione na telekonferencji, nawet jeśli
z wideo, może mieć zupełnie inny wydźwięk niż to samo powiedziane
w obecności. Warto mieć to na uwadze, zanim wyśle się dwuznaczną wiadomość, zanim się zastosuje ironię czy sarkazm. Staraj się więc być precyzyjny
i jasno określaj, czego można się po Tobie spodziewać. Współpracownicy,
partnerzy będą Ci za to wdzięczni, a szef z pewnością to doceni.

Bądź wyrozumiały
Dla siebie, dla bliskich, dla współpracowników… Tobie może jest łatwo,
innym niekoniecznie. Nie wiesz, z jakimi problemami się borykają, bo
trudniej jest dzielić się wiadomościami przez komunikator. Bądź też wyrozumiały dla siebie – nie wszystko musi w warunkach domowych działać
idealnie, połączenie internetowe ma prawo się zerwać, dziecko rozpłacze
się w środku telekonferencji, myszka rozładuje się w czasie istotnej prezentacji. Powiedz, jak jest, a ponieważ wszyscy jesteśmy w tej samej trudnej
sytuacji, spotkasz się ze zrozumieniem.
Sama nie jestem święta. Choć pracuję zdalnie od… nie pamiętam
kiedy, ciągle zdarza mi się zjadać zamówioną pizzę przed komputerem,
o 18:30 mówić „jeszcze 5 minut”, a potem jest 23:30, nieraz budzę się przerażona o 8:55, podczas gdy o 9:00 zaczynam pracę, a ostatnio prowadzę
telekonferencje z niemowlakiem na kolanach. Wiem jednak, jak ważne są
te punkty, bo o każdy z nich potknęłam się już wiele razy.
Praca zdalna jest świetnym rozwiązaniem dla nas, pozwala teoretycznie
skrócić czas przeznaczany na nią, z korzyścią dla życia poza pracą. Teoretycznie, bo niesie ze sobą wiele pułapek, w które bardzo łatwo wpaść.
Mam nadzieję, że świeżynkom w tym stylu pracy choć trochę pomogłam.
Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, postaram się odpowiedzieć!
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NoOffice w praktyce,
czyli dlaczego warto
i jak to wygląda
W iMagazine jestem gościem od dwóch hashtagów: #iPadOnly
– czyli praca tylko na iPadzie (te słowa piszę na iPadzie Pro 10,5") oraz
#NoOffice – czyli praca bez biura – prowadzę swoją firmę i aplikację
Nozbe od ponad 11 lat, nie mając fizycznego biura, tylko oficjalny adres.

Z
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Zatrudniam 25 pracowników i 12 stałych współpracowników. Promuję te
hasła, bo tak żyję, tak pracuję... i wiem, że to działa. Dzisiaj chciałbym Ci
lepiej przybliżyć klimat pracy bez biura – pokazać, dlaczego warto i jak
taki system funkcjonuje „od kuchni”.

InfoShare 2018 – kto był, ten usłyszał
Ten artykuł to część mojej prelekcji z ostatniej edycji konferencji InfoShare, kto więc w niej uczestniczył, zna już temat. Jeśli udało Ci się być
na widowni, to wielkie dzięki – była pełna sala i świetna atmosfera.
Miło się też rozmawiało z zainteresowanymi widzami już po prezentacji
– w kuluarach.

Czym charakteryzuje się praca w modelu
#NoOffice (#BezBiura)
Praca w tym trybie nie oznacza jedynie, że zamykamy wszystkie biura i,
siłą rzeczy, przestajemy do nich chodzić. Dla mnie #NoOffice to diametralna zmiana podejścia do idei biura. Tradycyjnie uznajemy, że biuro jest
absolutnym wymogiem dla kogoś, kto prowadzi „poważną” firmę. Spróbuję Cię przekonać, że biuro, jeśli naprawdę jest konieczne, jest tylko
narzędziem, takim samym jak komputery, komórki i inne sprzęty. Jak
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Praca w tym trybie nie oznacza jedynie, że zamykamy wszystkie biura i, siłą rzeczy, przestajemy do nich chodzić. Dla mnie
#NoOffice to diametralna zmiana podejścia do idei biura.
Tradycyjnie uznajemy, że biuro jest absolutnym wymogiem dla
kogoś, kto prowadzi „poważną” firmę.

ujął to profesor, na którego wykłady chodziłem podczas studiów: „biuro
jest czymś fakultatywnym, a nie obligatoryjnym”.
Praca w modelu #NoOffice to przede wszystkim redefinicja pracy:
Praca to nie miejsce, do którego się chodzi, ale to, co się robi!
Innymi słowy, model #NoOffice zakłada, że nie ma znaczenia, gdzie
pracę wykonamy, ważne, aby była zrobiona. W związku z tym należy
zaprojektować komunikację, zadania, narzędzia i procesy w zespole
w taki sposób, aby faktycznie można było pracować skądkolwiek. Aby
być produktywnym bez biura.

Dlaczego warto wypróbować model #NoOffice
Jest wiele zalet pracy bez biura i zapewniam, że nie chodzi tylko
o oszczędność na opłatach za wynajem powierzchni biurowej. Są według
mnie jeszcze większe korzyści z takiego trybu pracy.

1. Brak stresu w drodze do pracy
Rzadko mi się to zdarza, ale za każdym razem, gdy jestem w jakimś
dużym mieście i stoję w korku, aby zdążyć na spotkanie umówione na
rano, trafia do mnie, że wiele osób codziennie w takich okolicznościach
musi dotrzeć pracy. W aucie na zakorkowanej ulicy. W zatłoczonym
metrze. Przepychając się na chodniku. Jaki to stres!
Moje biuro mieści się na poddaszu, tuż nad sypialnią. Prowadzą do niego
jedne schody. Udaję się do niego przeważnie około 9 rano – po zawiezieniu dzieci do szkoły. Nie ma korka. Nie ma stresu.
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2. Wybór stylu życia
Dzięki #NoOffice, można mieszkać wszędzie! Gdzie tylko się zapragnie!
Nie trzeba codziennie pojawiać się w biurze, nie trzeba więc mieszkać
w metropolii, jeśli się tego nie chce. Nagle miejsce zamieszkania staje się
po prostu wyborem. Wyborem niezależnym od miejsca pracy.
Zaczynając ze mną pracować, moja asystentka Magda mieszkała w Warszawie. Po pół roku „niechodzenia” do biura spytała, czy mogłaby przenieść się do Francji, bo zawsze jej się to marzyło.
Spytałem ją: „Czy mają we Francji internet?”. Zapewniła mnie, że mają
i pojechała!

3. Talenty z całego świata!
Podczas rekrutacji nowych pracowników skupiamy się tylko na jednej
rzeczy – aby osoba, którą zatrudniamy, była najlepszym specjalistą
z danej dziedziny, jaką jesteśmy w stanie znaleźć i zaprosić do współpracy. Nie jest ważne, gdzie mieszka. W Nozbe mamy mnóstwo historii
o tym, jak znaleźliśmy niezwykle utalentowaną osobę, o którą walczyliśmy z większymi firmami i wybrała nas, nie chcąc przenosić się do
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dużego/innego miasta. Dzięki nam może mieć ambitną i dobrze płatną
pracę, mieszkając tam, skąd pochodzi lub po prostu tam, gdzie chce.

4. Elastyczne godziny pracy
Tak, #NoOffice to nie tylko kwestia miejsca pracy, ale także czasu pracy
– nie pracuje się tylko w godzinach pracy biura. Można pracować, kiedy
jest komu wygodnie. Ważne, aby praca była wykonana i aby uczciwie
zaplanować sobie 40 godzin pracy tygodniowo.
To jest szczególnie ważne zimą, gdy „normalni” pracownicy wychodzą
do pracy, gdy jest jeszcze ciemno i wracają o zmierzchu. Pracownicy
mojej firmy mogą w połowie dnia zrobić sobie przerwę i wyjść na spacer,
skorzystać ze słonecznych chwil, pobiegać, iść na
pocztę bądź po dziecko do szkoły. Model #NoOffice pozwala na pełną elastyczność.

Na koniec zostawiłem 		
sobie koronny argument:
pracując w modelu

5. Więcej czasu na pracę
w skupieniu
Na koniec zostawiłem sobie koronny argument:

#NoOffice i mając do wykonania zadanie wymagające
pełnego skupienia, można
po prostu wyłączyć czat,
telefon, powiadomienia
albo nawet odciąć internet.

pracując w modelu #NoOffice i mając do wykonania zadanie wymagające pełnego skupienia, można
po prostu wyłączyć czat, telefon, powiadomienia
albo nawet odciąć internet. W biurze nie da się
„wyłączyć biura” – zawsze ktoś może podejść,
zaczepić, głośno rozmawiać przez telefon i bezceremonialnie przerwać nam pracę.
Zacząłem pisać ten artykuł tuż przed nagraniem
kolejnego odcinka audycji „ThePodcast.fm”. Przerwałem pisanie, nagrałem z Radkiem zaplanowany
odcinek i od razu mogłem wrócić do pisania.

Zakończyłem rozmowę video, pochyliłem się nad iPadem i kontynuowałem pisanie. W moim biurze nie ma nikogo, nikt więc mi nie przerywa.
Właśnie to cenię sobie najbardziej w pracy #NoOffice – zmiana „kontekstu” przebiega sprawnie i bez zakłóceń – czas potrzebny na osiągnięcie
pełnego skupienia skrócony jest do minimum.
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A co z kontrolą? Skąd wiem, że ludzie pracują?
Rozpisałem się na temat korzyści wynikających z pracy w modelu
#NoOffice i teraz pewnie chcesz wiedzieć, jak w takich warunkach kontroluję pracowników? Przecież powiedzenie: Zaufanie jest dobre, ale
kontrola – lepsza, nie wzięło się znikąd.
W tradycyjnym biurze mamy do czynienia ze złudzenie kontroli. Czy
fakt, że ktoś siedzi przy komputerze, oznacza, że jest w pełni produktywny i intensywnie pracuje? Jaką pewność co do tego może mieć szef
takiej osoby? Może jego pracownik akurat przegląda Facebooka, pisze
prywatną wiadomość lub „lajkuje” zdjęcia na Instagramie? Zwierzchnik
nie ma wyjścia. Musi mu zaufać.
Pytam więc, z kim wolisz pracować. Z osobą, której ufasz, czy z kimś,
kogo musisz kontrolować?
W pracy #NoOffice wyniki pracy mówią więcej niż godziny przesiedziane w biurze. Uważam, że trzeba raz na zawsze odwrócić te proporcje
i mówić, że:
Kontrola jest dobra, ale zaufanie jest lepsze.
Brzmi lepiej, prawda?

Ale jak pracować efektywnie w modelu
#NoOffice?
Tak, jak wspomniałem w jednym z poprzednich artykułów, o tym, JAK
pracować w takim modelu, przyjdzie mi napisać całą książkę. Powoli się
do tego przymierzam, dlatego daj mi, proszę, znać, jakie masz pytania
w kontekście #NoOffice, jakie widzisz wyzwania, zagrożenia, problemy...
Mimo że w Nozbe pracujemy w taki sposób już od ponad 11 lat, chętnie
dowiem się o doświadczeniach innych firm z różnych branż. Jeśli chcesz
się czymś podzielić, daj, proszę, znać!

Kontrola jest dobra, ale zaufanie jest lepsze.
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Jak i po co odpocząć
przez miesiąc od mediów
społecznościowych?
W iMagazine 3/2019 obiecałem serię o cyfrowym minimalizmie,
kontynuuję więc temat, który, mam wrażenie, z upływem czasu jest
coraz bardziej rozwojowy. Choć w pierwszej kolejności obiecałem
artykuł o zegarku Apple Watch, chciałbym zmienić nieco plan
i zaproponować Ci dziś coś bardziej radykalnego – miesiąc bez
mediów społecznościowych. Zupełny wirtualny detoks.

W
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Wygląda na to, że by być bardziej produktywnym, trzeba umieć mówić NIE
To już kolejny raz, kiedy piszę na łamach iMagazine o miesięcznej przerwie… We wrześniu 2018 roku pisałem o miesięcznej przerwie od pracy
– moim „sabbatical”. Pełne wyłączenie się od pracy na dłuższy czas bardzo
mi pomogło zyskać perspektywę i jednocześnie jeszcze bardziej zmotywowało mnie do działania po powrocie. Myślę, że też lepiej przygotowało
mnie do tego trudnego roku, kiedy wydajemy nową aplikację Nozbe 4, a ja
muszę koordynować przejście między dwiema bardzo różnymi wersjami
naszego głównego produktu.

Teraz czas na trochę wolnego od mediów
społecznościowych.
W jednym z ostatnich odcinków „The Podcast” (numer 184) omawialiśmy
najnowszą książkę Cala Newporta, „Cyfrowy minimalizm”. Radek zapytał
mnie, czy w ramach eksperymentu nie chciałbym w końcu rzucić Twittera
na dłużej niż kilka dni. On sam miał momenty, kiedy korzystał z Twittera
nałogowo, potem zrobił sobie przerwę i teraz właściwie wchodzi tam raz
lub dwa razy w tygodniu.

Rzucił mi wyzwanie, które… przyjąłem.
Dlaczego abstynencja od social media?
Dlaczego nie? Sam przyznaję, że za często wchodzę zarówno na Twittera,
jak i na Instagrama. Trudno mi było otwarcie powiedzieć, że naprawdę NIE
jestem uzależniony od tych mediów społecznościowych. Żeby więc udowodnić Radkowi, że ze mną jest wszystko OK, zdecydowałem się na taki
radykalny ruch, jak odcięcie się od tego wszystkiego na miesiąc.

Trudno mi było otwarcie powiedzieć, że naprawdę NIE
jestem uzależniony od tych mediów społecznościowych.
Żeby więc udowodnić Radkowi, że ze mną jest wszystko OK,
zdecydowałem się na taki radykalny ruch, jak odcięcie się od
tego wszystkiego na miesiąc.
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Twittera bardzo lubię. Jest w zasadzie moim głównym źródłem wiadomości
i opinii. Ostatnio zwróciłem także uwagę, że kiedy coś mi nie pasuje i chcę
się na coś poskarżyć, to publikuję to na Twitterze. Traktuję zatem ten serwis jak osobisty sposób na wykrzyczenie się. A to nie jest zdrowe.
Z Facebooka korzystam znacznie rzadziej. Po ostatnich skandalach związanych z tą firmą widać, że prowadzona jest ona przez Marka i Sheryl w sposób graniczący z kryminalnym przedsięwzięciem. Dlaczego zatem, rzucając
Twittera, nie miałbym przy okazji opuścić Facebooka na miesiąc.
Do Facebooka należy Instagram, który bardzo lubiłem… do momentu, kiedy zaczął zmieniać kolejność
zdjęć i wrzucać co trzecie zdjęcie jakąś reklamę.
Z niego też bez wahania zrezygnowałem.

Do Facebooka należy
Instagram, który bardzo
lubiłem… do momentu,
kiedy zaczął zmieniać

Podsumowując, „post” od mediów społecznościowych ma mi pomóc w zyskaniu perspektywy, zastanowieniu się, jak bardzo w ogóle ich potrzebuję

kolejność zdjęć i wrzucać
co trzecie zdjęcie jakąś
reklamę. Z niego też bez
wahania zrezygnowałem.

w życiu prywatnym i w jakiej skali oraz czy mogę
w przyszłości wykorzystywać je w inny sposób lub
podejść do nich z innej strony. W końcu chcę zobaczyć, na co w ciągu tego miesiąca przeznaczę czas,
który kiedyś przeznaczyłbym na social media.
Chcę samodzielnie dojść do odpowiedzi na pytanie:
„Po co to komu?”.

Jak zabrałem się do „odwyku” od mediów
społecznościowych?
Po przyjęciu wyzwania Radka natychmiast postanowiłem napisać wpis na
moim prywatnym blogu o tym, że robię przerwę i do kiedy. Zdecydowałem się zacząć dzień po nagraniu (18 kwietnia) i zakończyć przerwę w moje
40. urodziny, czyli 20 maja.
Mój wpis automatycznie opublikował się na Twitterze. Własnoręcznie
wkleiłem go też na mojego walla na Facebooku. Wrzuciłem też krótkie
story oraz zdjęcie na Instagrama.
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Następnie usunąłem wszystkie aplikacje z iPhone’a, iPada i iMaca.
Skasowałem Twittera (Tweetbota), Instagrama i Facebooka z iPada i iPhone’a – za każdym razem odpowiadając twierdząco na to niesamowicie
trudne pytanie: czy NA PEWNO chcę usunąć aplikację z mojego urządzenia. Tak samo postąpiłem z aplikacją Buffer, aby faktycznie nie móc wysyłać postów do „socjali”. Aby mnie nie kusiło.

Niestety, nie usunąłem (jeszcze)
Messengera, gdyż kilka osób
koresponduje ze mną wyłącznie
tym kanałem. Próbuję je przekonać do przejścia na iMessage lub
WhatsApp. Mam nadzieję, że mi
się uda. Wylogowałem się w końcu
z mediów społecznościowych
na iMacu i tam też nie mam już
dostępu do „zakazanych portali”.

Niestety, nie usunąłem (jeszcze) Messengera, gdyż kilka osób koresponduje ze mną wyłącznie tym kanałem. Próbuję je przekonać do przejścia
na iMessage lub WhatsApp. Mam nadzieję, że mi się uda. Wylogowałem
się w końcu z mediów społecznościowych na iMacu i tam też nie mam już
dostępu do „zakazanych portali”.

Dodatkowe zasady – czyli co można, a czego nie?
Można blogować – czyli mogę pisać wpisy na moim prywatnym blogu
i na naszych miniblogach „No Office” oraz „Nozbe 4” na Medium lub na
oficjalnym blogu Nozbe. Co więcej, te wpisy mogą automatycznie być
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publikowane w mediach społecznościowych, choć ja nie będę mógł ich
skomentować ani zobaczyć reakcji czytelników!
Jestem ciekaw, czy podczas takiej przerwy od social media zacznę pisać
dłuższe artykuły i może wreszcie ogarnę wstępny draft mojej książki
„No Office”. Zobaczymy. Na pewno chcę więcej pisać, tym bardziej, że
wprowadzenie Nozbe 4 daje mi szerokie pole do popisu. Chciałbym ten
miesiąc wykorzystać jak najlepiej.

Nozbe oczywiście będzie aktywne w mediach
społecznościowych
Rzecz jasna nie zamykam biznesu! Dzięki osobom odpowiedzialnym za
firmowe profile w mediach społecznościowych Nozbe dalej będzie tam
obecne – Twitter, Instagram i Facebook – włącznie z naszą supergrupą
„Zarządzanie czasem by Nozbe” będą funkcjonować bez zmian.
Ponieważ prowadzimy monitoring tego, co się dzieje „na socjalach”, mój
team da mi znać, gdy potrzebna będzie moja pośrednia pomoc. Osobiście
nie będę jednak interweniował, bo nie mam przecież do niczego dostępu.

Ponieważ prowadzimy monitoring tego, co się dzieje „na
socjalach”, mój team da mi znać, gdy potrzebna będzie moja
pośrednia pomoc. Osobiście nie będę jednak interweniował, bo
nie mam przecież do niczego dostępu.

Koniec przerwy w moje urodziny
W tym roku wydajemy Nozbe 4.0, a 20 maja ja obchodzę urodziny 4.0
– okrągła czterdziestka! Wtedy też powrócę do mediów społecznościowych, z radością przyjmę życzenia i spróbuję spisać moje wstępne wnioski
i plan na przyszłość.
A Ty? Jak często korzystasz z mediów społecznościowych? Czy kompulsywnie sprawdzasz telefon? Czy masz włączone powiadomienia o nowych
wpisach, wzmiankach lub lajkach? Zastanów się, czy nie przydałoby Ci się
kilka dni, tygodni lub może nawet miesiąc przerwy.
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Wnioski z eksperymentu
detoksu od mediów
społecznościowych
Już październik. Pojawiły się nowe sprzęty od Apple'a, nowy iOS
i iPadOS, ale o tym więcej napiszę za miesiąc… Muszę przecież ten
system porządnie potestować. W tym miesiącu chciałbym więc
podzielić się z Tobą wnioskami z mojego eksperymentu „detoks
od mediów społecznościowych”, o którym pisałem w majowym
wydaniu iMagazine.

J
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Jak wyglądał mój „odwyk” od mediów
społecznościowych?
Zachęcam do przeczytania mojego majowego artykułu, ale dla przypomnienia: usunąłem wszystkie aplikacje takie jak Facebook, Twitter czy
Instagram. Na miesiąc. Potem teoretycznie do nich wróciłem, ale nie do
końca. I o tym właśnie będzie w tym miesiącu. Czy wróciłem do starych
nawyków? Czy znowu kompulsywnie sprawdzam Instagram?

FOMO to prawda. Uważaj na FOMO!
FOMO – z angielskiego: Fear of Missing Out (czyli

Pamiętam moment, kiedy
po miesiącu pełnego

strach przed tym, że mnie coś ciekawego omija) jest
niesamowitym fenomenem i każdy z nas jest na
niego podatny. Naprawdę!

detoksu od mediów społecznościowych wszedłem
na „fejsa” i zacząłem przeglądać wpisy ludzi… Bardzo

Pamiętam moment, kiedy po miesiącu pełnego
detoksu od mediów społecznościowych wszedłem
na „fejsa” i zacząłem przeglądać wpisy ludzi… Bardzo
szybko zacząłem czuć się w pewien sposób odosob-

szybko zacząłem czuć się

niony, gorszy, niedoinformowany. Po około 15 minu-

w pewien sposób odosob-

tach „złapałem doła” i zacząłem czuć się po prostu

niony, gorszy, niedoinformowany. Po około 15 minutach

źle! Bardzo mnie to zdziwiło, więc zamknąłem Facebook i od tamtego czasu podjąłem decyzję, że nie
wchodzę tam, jeśli nie mam powodu (o czym poniżej).

„złapałem doła” i zacząłem
czuć się po prostu źle!

Aby nie poddać się FOMO i nie wpadać w depresję,
tak oto radzę sobie z mediami społecznościowymi:

Instagram – raz w miesiącu!
Zacznę od tego, że kiedy już odpuściłem Insta,
wcale mi go nie brakowało tak, jak się tego obawiałem. Nie martwiłem
się, że nie wrzucam zdjęć i stories oraz nie śledzę wszystkiego na bieżąco. Przez ostatnie miesiące odwiedziłem Instagram zaledwie dwa lub
trzy razy. Najpierw zainstalowałem go na iPadzie, ale niestety aplikacja
działała fatalnie, więc znowu ją usunąłem.
Stanęło na tym, że w ostatni piątek miesiąca („piąteczek” w Nozbe) ściągam Instagram na telefon, przeglądam zdjęcia przez około 30 minut
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i ponownie odinstalowuję. I do następnego miesiąca wcale mi go nie brakuje… Taka częstotliwość jest dla mnie optymalna.

Facebook – „nie chcem, ale muszem”
Aplikację Facebook mam na iPadzie, ale, jak już napisałem, w ogóle jej nie
odpalam, jeśli nie muszę. Co więcej, mam włączony Screen Time na maksimum pięć minut dziennie i z dumą stwierdzam, że więcej mi nie potrzeba
– Facebook mnie nie kusi. Niestety, czasami muszę tam wejść „służbowo”,
kiedy ktoś z firmy pokazuje mi, że jest dyskusja, w której powinienem się
odezwać bądź post, który warto polubić lub skomentować.
Kiedy publikuję nowy wpis na blogu, wrzucam go na „walla”. I tyle. Nic więcej. Nie wchodzę na „fejsa”, by przeglądać nowe posty – w ogóle nie mam
takiej potrzeby.
Ciągle nie odinstalowuję Messengera, bo jednak się przydaje. Ludzie często kontaktują się ze mną w ten sposób i dzięki temu jestem w kontakcie
ze światem.

Twitter – trochę mi go brakuje…
Nie mam Twittera na iPhonie. Na iPadzie – tylko jako Tweetbot. W tym
przypadku również ustawiłem opcję Screen Time na pięć minut dziennie i 30 minut w piątki. Czasami niestety przekraczam ten limit, za co
mi wstyd.
Aby łatwiej było mi się ograniczać, zmniejszyłem liczbę osób, które śledzę na Twitterze, więc nawet po kilkudniowej nieobecności mam do

Aby łatwiej było mi się ograniczać, zmniejszyłem liczbę
osób, które śledzę na Twitterze, więc nawet po kilkudniowej
nieobecności mam do przejrzenia tylko kilkaset wpisów, co
zajmuje mi mniej niż 15 minut. Najciekawsze polecane artykuły
wrzucam do Pocketa i czytam je w „piąteczki”.
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przejrzenia tylko kilkaset wpisów, co zajmuje mi mniej niż 15 minut. Najciekawsze polecane artykuły wrzucam do Pocketa i czytam je w „piąteczki”.

Reeder – RSS wraca do łask!
Na iPhonie ciągle mam zainstalowaną aplikację Reeder i tam subskrybuję
RSS blogów, które mnie interesują. Dzięki temu czytam faktycznie to, co
mnie ciekawi, a nie przypadkowe teksty wspomniane przez ludzi w mediach
społecznościowych. Gdy ktoś poleca wartościowy artykuł z bloga, którego
nie znam, często dodaję go do Reedera, aby poczytać w przyszłości. Gdy
okazuje się, że jakiś blog nie daje mi wartości, usuwam go.

Podcasty i książki znowu wróciły na top!
Subskrybuję obecnie coraz więcej podcastów. Ponadto kupiłem sporo
nowych książek na Audible. Część z nich przerzuciłem na zegarek, więc gdy
wychodzę z domu, słucham, zamiast wgapiać się w ekran. Najnowsze AirPodsy mam zawsze w kieszeni, więc kompulsywne oglądanie ekranu telefonu zastąpiłem… kompulsywnym słuchaniem ciekawych treści.

Powiadomienia mam wszędzie powyłączane
Nie muszę chyba wspominać o tym, że nawet jeśli mam na urządzeniu
zainstalowane jakieś aplikacje mediów społecznościowych, wyłączam
w nich wszelkie powiadomienia. Nie życzę sobie zaczepek. Dziękuję!

A wracając do FOMO… i nowych iPhone'ów
Przyznałem się już, że Twittera ciągle przeglądam, choć znacznie rzadziej
i nie tak kompulsywnie, jak kiedyś. Zapewne dlatego, że nie mam appki na
telefonie. Pamiętam jednak, że w przeddzień zamówień nowych iPhone'ów
znowu włączyło mi się FOMO…
A więc tak: kupię nowego iPhone'a Pro (co roku zmieniam telefon na
nowy… taka praca) i kupię nowy zegarek (chcę odczuć ten ekran „always
on”), jednak nie muszę go mieć pierwszego dnia dostępności. W ogóle
mi na tym nie zależy. Niestety, gdy tylko zacząłem przeglądać Twittera
i zobaczyłem, że ludzie wokoło zamawiają, czekają na kuriera, znowu
włączyło mi się FOMO – może powinienem zamówić? Dlaczego oni już
mają, a ja jeszcze nie? Co teraz ze mną będzie?
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Czy obserwujesz to u siebie? Media społecznościowe sprawiają, że FOMO łatwo może
się włączyć i dość szybko przewartościować
tematy. Nagle może zacząć ci zależeć na
czymś, na czym ci tak naprawdę nie zależy.
Presja innych płynąca z social mediów działa
mocniej, niż się spodziewasz.

Gdy ktoś poleca wartościowy artykuł z bloga, którego nie znam, często
dodaję go do Reedera, aby poczytać
w przyszłości. Gdy okazuje się, że jakiś
blog nie daje mi wartości, usuwam go.

Warto się odciąć – polecam
wszystkim!
Jestem bardzo zadowolony z mojego eksperymentu i z jego wniosków. Jak widzisz,
ciągle się miotam i wcale nie jestem zupełnie
uodporniony na FOMO i inne skutki mediów
społecznościowych. Zdaję sobie jednak z tych
mechanizmów sprawę dużo bardziej niż przed
eksperymentem.
Dlatego polecam wszystkim podobne ćwiczenie. Miesiąc odcięcia wystarczy. Mam teraz
więcej czasu na pisanie, myślenie, analizowanie strategii Nozbe… Jestem też dużo spokojniejszy i dużo mniej podatny na opinie innych.
Po prostu czuję, że „robię swoje”. I o to chyba
chodzi, prawda?
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Radykalny sposób na
maile, czyli inbox zero dla
zapracowanych
Mamy rok 2019 i ciągle korzystamy z maila. Mail miał już dawno
temu przestać istnieć, ale ciągle jest obecny w naszym życiu
i dostajemy więcej wiadomości niż kiedykolwiek.

S
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Sam miałem ostatnimi czasy z nim problemy – rezygnowałem z niego,
przekazując obsługę korespondencji asystentce albo odpowiadałem
z dużym opóźnieniem (z wyrzutami sumienia w bonusie). Ostatnio jednak
udało mi się znaleźć dosyć radykalne, ale bardzo skuteczne rozwiązanie.
A właściwie dwa…

Rozwiązanie 1. Nie używaj maila w swoim zespole
O tym pisałem już wcześniej i pewnie jeszcze nieraz wspomnę – jeśli
używasz maila w ramach swojego zespołu, to, cytując Steve'a Jobsa:
„Robisz to źle!”.
Mamy przecież wiele narzędzi do komunikacji wewnątrz zespołu, które
przewyższają mail w wielu aspektach. W zespole Nozbe używamy Slacka
do czatowania, czyli wysyłania szybkich, krótkich wiadomości, Nozbe do
komunikacji przez zadania – czyli współdzielenia projektów, delegacji
zadań i komunikacji poprzez komentarze w tychże. Do tego dochodzi
Dropbox Paper do współpracy na dokumentach, GitHub do pracy na
kodzie oraz do pisania artykułów na bloga. Maila nie używamy wcale. I jest
nam z tym dobrze. Dzięki temu działamy znacznie efektywniej!

Rozwiązanie 2. Pisz maile jak krótkie wiadomości SMS
To jest moje nowe odkrycie. Od ponad miesiąca tak działam i efekty
są super. Odpisuję na maile jak na SMS-y – krótko, zwięźle i na temat.
I codziennie mam skrzynkę odbiorczą wyzerowaną. Po prostu rewelacja
– poniżej przedstawiam, jak do tego podejść.

3 podstawowe zasady przy wysyłaniu maili na
wzór SMS-ów
Zasada 1. Żadnego pozdrawiania. Zupełnie odpuszczam „Witaj” czy
„Pozdrawiam serdecznie”, czy inne tego typu frazesy. Skoro poświęcam

O tym pisałem już wcześniej i pewnie jeszcze nieraz wspomnę
– jeśli używasz maila w ramach swojego zespołu, to, cytując
Steve'a Jobsa: „Robisz to źle!”.
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mój czas, aby Ci odpowiedzieć, to znaczy, że pozdrawiam Cię bardzo, ale to
bardzo serdecznie!
Zasada 2. Odpowiedź tylko jednym zdaniem. Maksymalnie dwoma. Ja po
prostu piszę, co myślę, oszczędzając zarówno Twój, jak i mój czas, i pokazuję, że przeczytałem Twój mail w całości, ale nie widzę potrzeby, aby do
wszystkich jego zdań się odnosić.
Zasada 3. Raz dziennie i tyle! Odpowiadam na maile tylko raz dziennie
– otwieram skrzynkę, idę przez maile jak burza, odpowiadam szybko, działam sprawnie i wylogowuję się. Oczywiście nie mam włączonych powiadomień dla maili przychodzących. Jutro też jest dzień.

Odpowiadam na maile tylko raz
dziennie – otwieram skrzynkę, idę
przez maile jak burza, odpowiadam
szybko, działam sprawnie i wylogowuję
się. Oczywiście nie mam włączonych
powiadomień dla maili przychodzących.
Jutro też jest dzień.

Skąd takie zasady mailowania w stylu
SMS-owym?
To nie jest niegrzeczne! Wręcz przeciwnie – odpowiadając na mail, pokazuję, że Cię nie zignorowałem, że mi bardzo na Tobie i na Twojej opinii
zależy. Przeczytałem Twojego maila ze zrozumieniem i Ci szybko odpisałem. Pokazuję Ci, że ważniejsze dla mnie jest to, co piszesz i odniesienie się
do Twoich słów niż puste frazesy.
To jest szybkie! Dzięki tej technice odpowiadam szybko – w ciągu jednego
dnia. A nie jak kiedyś, kiedy odpowiadałem na maile po tygodniu, dwóch…
lub jeszcze później.

FELIETONY

242

To jest mobilne! Odpowiadam na maile prosto z iPhone'a. Nie muszę mieć
pod ręką iPada lub otwierać Maca. Mogę przejść tak samo szybko przez
skrzynkę odbiorczą na każdym z moich urządzeń. Dzięki temu nie odkładam maili na potem.

Jak to zrobić jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej?
Nie wystarczy po prostu pisać szybko, jest jeszcze kilka dodatkowych
wskazówek, którymi chciałabym się podzielić w tym temacie, a które bardzo pomogły mi we wdrożeniu tego systemu:
• Używaj skrótów klawiszowych w iOS i macOS – szczególnie na najczęściej powtarzające się zdania lub informacje. Na przykład „xn” to skrót do
mojego adresu mail michael@nozbe.com, „hhn” to skrót do naszej strony
https://nozbe.com/ i tak dalej. Bardzo przydatne, aby też nie popełniać
błędów i nie odsyłać ludzi do niewłaściwego adresu.
• Podejmij decyzje wcześniej – mam to szczęście, że ze względu na moją
historię prowadzenia Nozbe ludzie chcą ze mną gadać, czasami są to
wywiady, czasami po prostu rozmowa, a czasami chcą mi coś sprzedać – jeśli mnie to interesuje, to odpisuję im z odnośnikiem do aplikacji
Calendly, gdzie mam ustalone dwa dni w tygodniu, kiedy jestem dostępny.
Wcześniej zdecydowałem, że właśnie te terminy mi pasują i jeśli ktoś chce
ze mną porozmawiać, może sobie po prostu wybrać pół godziny w wyznaczonym przeze mnie przedziale czasowym. Oszczędza to całej wymiany
maili, w której dogadujemy termin. Gdy ktoś już się wpisze, ląduje to automatycznie w moim kalendarzu.
• Miej swoje zasady i się ich trzymaj – tak jak wyżej, już wcześniej zdecydowałem, jaką mam politykę odnośnie do rzeczy takich jak np. inwestowanie
w Nozbe. Kiedy kontaktują się ze mną inwestorzy z chęcią rozmowy o możliwości inwestowania w Nozbe, odsyłam ich do posta na blogu Nozbe,
w którym napisałem: „Nie mamy zewnętrznych inwestorów, nigdy ich nie
mieliśmy i nie planujemy mieć”. Stawiam sprawę bardzo jasno i oszczędzam
dodatkowej wymiany zdań.
• Pisz bloga i do niego odsyłaj – oprócz cyklicznych artykułów na blogu

Nozbe piszę też prywatny blog – trochę jako archiwum spraw, na których
mi zależy i które mogą posłużyć w przyszłości zarówno mnie, jak i moim
czytelnikom. Często, zamiast pisać długiego maila, po prostu odsyłam zainteresowanycyh do wpisów na moim blogu, a gdy piszą do mnie na temat,
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który mnie zainteresował, to notuję go na przyszłość do opisania na blogu
lub tutaj – w iMagazine.
• Maile do załatwienia na później zamieniaj w zadania – jeśli mail wymaga
dalszego działania (staje się zadaniem do zrobienia), odpisuję grzecznie
i całą korespondencję przesyłam na mój indywidualny adres mail w Nozbe
(ma go każdy użytkownik aplikacji), przekształcając tytuł maila w zadanie,
a jego treść – w komentarz do zadania. Bardzo wygodne!

Zacznij już dziś!
Czy takie podejście do obsługi maila jest dla Ciebie? Odezwij się na Twitterze
albo po prostu napisz do mnie maila na adres podany wyżej w tym artykule.
Gwarantuję Ci trzy rzeczy: (1) że przeczytam Twojego maila ze zrozumieniem,
(2) odpiszę w ciągu jednego dnia oraz (3) moja odpowiedź będzie krótka,
zwięzła i na temat.
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Cyfrowy minimalizm 3:
Apple Watch only?
Są wakacje, jest ciepło, nosimy bermudy, a w kieszeni ciężki
iPhone’a… Ale czy na pewno? Dzisiaj będę chciał Cię przekonać,
że w wielu sytuacjach telefon wcale nie jest potrzebny, wystarczy
Apple Watch z LTE.

C
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Czy idziemy w stronę #AppleWatchOnly?
To jest trzeci artykuł z cyklu „Cyfrowy minimalizm”. Pierwszy był o kompulsywnym sprawdzaniu mediów społecznościowych (marzec 2019),
drugi był o moim kompletnym „odwyku” od tychże mediów (maj 2019).
W tej części opowiem, jak Apple Watch pomaga mi odcinać się od zbędnych powiadomień i świetnie spełnia swoją funkcję szczególnie teraz
– podczas wakacji.

Apple Watch jako dumbphone
Wiele osób próbuje sobie radzić z powiadomie-

Wiele osób próbuje sobie
radzić z powiadomie-

niami i pokusami, które stwarzają smartfony, wracając do starych telefonów z klapką lub innych
wynalazków sprzed 10 lat. A wszystko po to, aby

niami i pokusami, które

telefon był tylko tym, czym był kiedyś – narzę-

stwarzają smartfony,

dziem do dzwonienia i ewentualnie wysłania

wracając do starych tele-

wiadomości.

fonów z klapką lub innych

Rozumiem taką potrzebę, ale nie przekonuje mnie

wynalazków sprzed 10 lat.

implementacja tego. Po co mi drugi telefon? Co

A wszystko po to, aby tele-

z kontaktami, synchronizacją danych, dyktowa-

fon był tylko tym, czym był
kiedyś – narzędziem do

niem wiadomości i innymi dobrodziejstwami ostatnich lat? Dlaczego mam z nich zrezygnować tylko
dlatego, że nie radzę sobie z pewną częścią tej

dzwonienia i ewentualnie

nowej technologii always on? Co więcej, po co mi

wysłania wiadomości.

dodatkowe urządzenie? Z dodatkową kartą SIM lub
w ogóle innym numerem telefonu? Z interfejsem
użytkownika z czasów epoki kamienia łupanego?
Nie, dziękuję…

Jakie proponuję rozwiązanie? Przecież jest urządzenie, które współpracuje z iPhone’em, a jednocześnie może mnie od niego trochę
odseparować…

Apple Watch jako minimalistyczny telefon
Okazuje się, że mój inteligentny zegarek jest właśnie tym, czego potrzebuję. Oto co dzieje się każdego dnia, kiedy kończę pracę.
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Odkładam telefon na ładowarkę indukcyjną i chodzę po domu z zegarkiem. Jeśli ktoś ma dla mnie ważną wiadomość lub do mnie dzwoni,
mogę odebrać na zegarku.
Dzięki zegarkowi jestem w kontakcie ze światem, mam dostęp do Siri,
mogę więc pytać ją o informacje, ale nie mam czego przeglądać! Jestem
więc wolny od pokus generowanych przez smartfony.
Pomimo to, wiele osób uważa, że to przez zegarek jest się „bardziej”
połączonym cyfrowo, czyli że niby jesteśmy jeszcze bardziej zniewoleni
przez technologię… Ale tak wcale nie musi być!

Jak ustawić Apple Watch, aby pomagał w cyfrowym minimalizmie?
Najważniejsze są powiadomienia. Ustawiłem je tak, że otrzymuję tylko
najistotniejsze – iMessage, Kalendarz, HomeKit oraz niektóre z WhatsApp, Nozbe czy Slack. Wszystkie inne powiadomienia w zegarku powyłączałem. Co więcej, dzięki nowemu zarządzaniu powiadomieniami
w iOS12, gdy tylko dostanę niechciane powiadomienie, od razu je usuwam z zegarka (i z iPhone'a przeważnie też).
Napisałem „niektóre powiadomienia” z wybranych aplikacji nieprzypadkowo. Jestem na przykład w wielu grupach na WhatsApp, ale grupy te
są wyciszone – powiadomień z nimi związanych więc nie dostaję. Grupy
sprawdzam tak jak maile – kilka razy dziennie na telefonie. I tyle. Jeśli
ktoś ma do mnie sprawę, to wiadomo, że wyśle mi wiadomość bezpośrednią. Tak samo Slack czy Nozbe pozwalają ustawić, które powiadomienia mają przychodzić, a które nie.
Tym sposobem spędzam popołudnie z dzieciakami czy żoną, w pełni poświęcając im czas. Nie oglądamy ekranów. Telefon jest odłożony. Mam na sobie

Najważniejsze są powiadomienia. Ustawiłem je tak, że
otrzymuję tylko najistotniejsze – iMessage, Kalendarz, HomeKit
oraz niektóre z WhatsApp, Nozbe czy Slack.
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zegarek, który i tak jest spięty z moimi wiadomościami czy kontaktami, nie
jestem więc odcięty od świata zupełnie, ale na tyle, żeby nie ulegać pokusom.

Polecam zegarek z LTE, bo wtedy może być jeszcze lepiej!
Coraz częściej wychodzę z domu bez iPhone'a – po prostu chcę się
przejść – po co mi telefon? Jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować,
zobaczę to na zegarku!
Dzięki LTE jestem dostępny pod tym samym numerem telefonu i do
tego pod tym samym iMessage. Nawet powiadomienia z WhatsApp
dochodzą, bo są przesyłane jako push notifications z iPhone'a z domu,
mogę więc na te wiadomości odpowiadać.

Zegarek i AirPods czy Apple Pay
Jestem w sklepie. Mam kartę Apple Pay spiętą z Apple Watch, mogę zatem
po prostu płacić za zakupy zegarkiem (wielu ludzi ciągle nie dowierza, że
wystarczy przyłożyć nadgarstek do terminala i po sprawie).
Chcę posłuchać czegoś inspirującego? Nie tylko muzyka działa prosto
z zegarka! Zarówno Overcast, jak i Audible pozwalają na przesyłanie
podcastów czy audiobooków na zegarek i wystarczy, że włożę do uszu
AirPodsy i mogę słuchać. Bez telefonu!

A może Apple Watch… Tak dla sportu?
Gdy idę biegać, to już nie muszę mocować sobie ciężkiego iPhone'a do
ramienia – po prostu biegam z zegarkiem i słuchawkami sportowymi
od firmy mPow. Apple Watch monitoruje mój bieg za pomocą Stravy
i odtwarza muzykę, podcast lub audiobooka.
Ten sam system działa podczas jazdy na rowerze oraz na siłowni i basenie (poza słuchaniem muzyki, bo Bluetooth przez wodę słabo działa).
Dzięki zegarkowi Apple Watch z LTE mam przy sobie: telefon, komunikator, odtwarzacz audio (muzyka, podcasty i książki) oraz tracker fitness.
I żadnej pokusy, aby sprawdzać media społecznościowe lub wdawać się
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w długie dyskusje przez chat, bo się po prostu
nie da albo jest to bardzo trudne.

Dzięki LTE jestem dostępny pod tym
samym numerem telefonu i do tego
pod tym samym iMessage. Nawet
powiadomienia z WhatsApp dochodzą, bo są przesyłane jako push notifications z iPhone'a z domu, mogę więc
na te wiadomości odpowiadać.

Podsumowanie, czyli
może jednak czasami
#AppleWatchOnly?
Zegarek z LTE mam już od wielu miesięcy i jestem
bardzo zadowolony z tego, w jak wielu momentach kompletnie zastępuje mi iPhone'a, zapewniając poczucie bycia w kontakcie, ale bez tego
drugiego, gorszego uczucia FOMO (Fear Of Missing Out – strach, że mnie coś omija), które sprawiało, że kompulsywnie zaglądałem do mediów
społecznościowych i ciągle coś czytałem na
telefonie.
Jestem pod wrażeniem tego, że ten zegarek już
po kilku latach na rynku dorósł do momentu,
w którym staje się samodzielnym narzędziem,
a wraz z akcesoriami takimi jak AirPodsy czy
inne słuchawki sportowe sprawia, że telefon bez
problemu można zostawić w domu.
Miłych wakacji!

FELIETONY

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
@MSliwinski

249

Oda do iPada Pro
Piszę te słowa jeszcze przed eventem związanym z nowym iPadem
– dzisiaj jest 26 października, a wszystko stanie się jasne już w przyszłym
tygodniu, czyli 30 października. Mam cichą nadzieję, że nowy iPad Pro
będzie supernastępcą narzędzia, na którym aktualnie pracuję, czyli
iPada Pro 10,5”.

N
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Niecierpliwie czekając na nowego iPada, podzielę się z Tobą moimi ogólnymi spostrzeżeniami odnośnie do pracy na tym sprzęcie i zdradzę, dlaczego nie mogę się doczekać jeszcze lepszego modelu.

Od dawna „#iPadOnly”
Jeśli mnie znasz, to wiesz, że iPad jest moim głównym komputerem już
od 2012 roku, kiedy to „nabyłem drogą kupna” iPada 3 z ekranem Retina
i łączem 3G. Potem miałem chyba wszystkie iPady, jakie wyszły i od
ponad roku moim podstawowym sprzętem jest iPad Pro w rozmiarze
10,5”. Oto dlaczego praca na nim to taka frajda.

1. Klawiatura Smart Keyboard
Klawiatura w iPadzie jest opcjonalna. Często wcale nie potrzebuję jej do
pracy, bo zupełnie wystarcza mi sam tablet, po którym mogę „smyrgać”
palcem w pozycji pionowej lub poziomej… Klawiatura zdecydowanie
przydaje się natomiast, kiedy piszę artykuł do iMagazine.
Smart Keyboard to chyba najlepsze akcesorium do iPada w historii.
Dzięki tej genialnej konstrukcji i specjalnemu złączu transport klawiatury nie jest problemem – mam ją zawsze przy sobie. Zwinięta – zupełnie znika i tylko minimalnie „pogrubia” Smart Cover iPada. Rozwinięta
– działa od razu, nie wymaga baterii ani dodatkowego źródła zasilania
i prawie zawsze jest rozpoznawana przez iPada. Prawie, bo czasami zdarzają się sytuacje, że iPad głupieje i nie jest pewny, czy klawiatura jest
podłączona, czy nie… ale na szczęście są to tylko przypadki sporadyczne.
To właśnie na tej klawiaturze w aplikacji Ulysses piszę ten tekst. Widzę,
że po półtora roku działania jest już nieźle zużyta (co, mam nadzieję,
widać na zdjęciach). Nie mogę sobie wyobrazić używania żadnej innej
klawiatury.

2. Zawsze połączony z internetem
Jeśli kupować iPada, to tylko w wersji z łączem komórkowym. Denerwuje mnie jedynie fakt, że Apple życzy sobie taką dopłaty za tę dodatkową opcję. Ale za każdym razem pokornie płacę to „frycowe”, bo warto.
Dzięki temu gdziekolwiek nie pójdę z moim głównym komputerem,
zawsze jestem online.
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Koniec z szukaniem niezabezpieczonych Wi-Fi. Wyciągam iPada i jestem
online. Tak po prostu. Zawsze. Kto z użytkowników Macbooków Pro
może powiedzieć to samo?
W iPadzie mam na stałe kartę SIM z abonamentem od lokalnego operatora… i dzięki darmowemu roamingowi w Unii Europejskiej mam internet
nawet w podróży!
Ostatnie wakacje spędziłem w USA i Kanadzie, gdzie za pomocą Ustawień zamówiłem pakiet internetowy u lokalnego operatora dzięki Apple
e-Sim… więc nawet tam byłem od razu online. To jest niesamowita
wygoda!

3. Idealny do rozrywki
Zanim opowiem o pracy, potwierdzę, że iPad Pro świetnie sprawdza się
do celów rozrywkowych. Mam na nim wszystkie aplikacje do oglądania
filmów i często, gdy wybieram się na urlop lub w dłuższą podróż, ściągam odcinki ulubionych seriali lub filmy na Netfliksie (właśnie pojawił
się najnowszy sezon „Suits”!) czy Amazon Prime (ostatnio obejrzałem
cały pierwszy sezon „Jack Ryan”). Dzięki telewizji cyfrowej mam dostęp
do HBO GO i mogę oglądać mojego ulubionego Johna Olivera, gdy tylko
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pojawi się nowy odcinek… oraz mieć dostęp do wszystkich sezonów
„Doliny Krzemowej”.

4. Pliki zawsze pod ręką
Dzięki iOS12 zarządzanie i dostęp do plików na iPadzie są znacznie ułatwione. Bez względu na to, czy zapisane są na iCloud Drive (z którego
korzystam ostatnio coraz więcej), czy na Dropboksie, mam dostęp do
wszystkich materiałów z dowolnego miejsca na Ziemi.
Co więcej, korzystam z aplikacji Scanbot Pro. Wrzucając pliki PDF do jej
foldera w iCloud, mogę skorzystać z wyszukiwania słów bezpośrednio
w treści PDF-ów. Funkcja ta działa świetnie. Scanbot wyszukuje wyrazy
w każdym PDF-ie, jaki do niego wrzucam, a potem mam dostęp do
wyszukiwania tych słów nawet z poziomu głównej wyszukiwarki iPada!

5. Stworzony do notowania
Oprócz skanowania dokumentów do Scanbota, używam także kilku
aplikacji do notatek. Zawsze byłem wiernym fanem Evernote'a i ciągle
go używam, ale już nie tak chętnie, jak kiedyś. Mam jednak dzięki tej
appce dostęp do całej historii moich notatek z ostatnich 10 lat!
Dziś coraz częściej korzystam po prostu z aplikacji Notatki wbudowanej
w iOS12 i tam zapisuję, co trzeba.
Do bardziej kreatywnych notatek używam map myśli i genialnej aplikacji MindNode. Nie mogę już się bez niej obejść. W niej też zaczynam
pisać każdy felieton do iMagazine – tworzę szkielet artykułu w formie

Dzięki iOS12 zarządzanie i dostęp do plików na iPadzie są
znacznie ułatwione. Bez względu na to, czy zapisane są na
iCloud Drive (z którego korzystam ostatnio coraz więcej), czy
na Dropboksie, mam dostęp do wszystkich materiałów z dowolnego miejsca na Ziemi.
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mapy myśli, eksportuję ją w formacie Markdown do Ulyssesa i tutaj
dopiero rozwijam temat.

6. Do rysowania też się nadaje
Jest jeszcze ołówek Apple Pencil, który fajnie działa z iPadem. Używam
go, korzystając z aplikacji Linea lub Notatki. Gdyby tylko ten ołówek
doczekał się w przyszłym tygodniu lepszej wersji, byłoby wspaniale… bo,
choć ładnie zaprojektowany, zupełnie nie pasuje do iPada Pro!
Nie można go do niego nigdzie przyczepić. Ani do iPada, ani do klawiatury Smart Keyboard… Musiałem kupić tani zaczep do długopisów
i przykleić go do iPada, aby móc Pencil nosić ze sobą i nie gubić. Mam
nadzieję, że Apple to poprawi.
Uwielbiam robić zrzuty ekranu na iPadzie, do woli po nich bazgrolić, aby
dokładnie pokazać komuś, o co mi chodzi… a następnie za pomocą rozszerzenia wysłać rysunek mailem, dodać do notatek, wrzucić na Slacka
lub do zadania w Nozbe. Działa to niesamowicie sprawnie i dużo prościej
niż na Maku.

7. Moje aplikacje do pracy są na miejscu
W wartościach firmy Nozbe wpisane jest, że używamy wyłącznie mobilnych rozwiązań do prowadzenia biznesu. O tym zresztą ostatnio opowiadałem na konferencji Mobiconf – wideo wkrótce będzie dostępne na
ich stronie.
Dlatego właśnie aplikacje potrzebne mi do pracy są zawsze pod ręką!
• Jest Nozbe (oczywiście!) do zarządzania projektami i zadaniami
w firmie.
• Jest Slack do czatowania z pracownikami.
• Jest Mail, Gmail i ostatnio nawet Spark do korespondencji.
• Jest pakiet biurowy (najczęściej korzystam z Numbers i Keynote), chociaż używam także Google Drive i powiązanych z nim aplikacji, ale ich
jakość pozostawia wiele do życzenia (Google, naprawdę nie umiecie
zadziałać lepiej na iOS?!).
• Jest Textastic, gdybym chciał sobie pokodować.
• Jest Zoom do wideokonferencji.
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• I sporo więcej aplikacji do codziennej pracy.
Coraz częściej także korzystamy w firmie z prywatnego serwera VPN.
Ponieważ opcja ta jest wbudowana w iOS, w bardzo łatwy sposób można
go włączyć. Gdyby jeszcze tylko Siri w aplikacji Shortcuts miała dostęp
do tych ustawień, można by utworzyć praktyczne skróty i włączać VPN
automatycznie, jak jestem poza domem.

Bonus: bo iOS to iOS… także na
iPhonie!
Największym bonusem
pracy na iPadzie jest fakt,
że to samo, co mam na
nim skonfigurowane, bez
żadnego wysiłku dostępne
jest na iPhonie. Dzięki
temu niemal zawsze mam
przy sobie dwa komputery niemal idealnie
zsynchronizowane.

Największym bonusem pracy na iPadzie jest fakt,
że to samo, co mam na nim skonfigurowane, bez
żadnego wysiłku dostępne jest na iPhonie. Dzięki
temu niemal zawsze mam przy sobie dwa komputery niemal idealnie zsynchronizowane. Wychodząc z domu tylko z iPhone’em, mam dostęp do
tych samych danych i materiałów, co na iPadzie,
więc zawsze mogę być (i jestem!) produktywny.

Bonus 2: Podróżowanie z iPadem
to bajka
Kiedyś miałem 12,9-calowego iPada Pro, ale już
po kilku miesiącach zrozumiałem, że rozmiar 10,5”
jest po prostu idealnym kompromisem pomiędzy
mobilnością i wygodą pracy.

I z czasem tylko się w tym przekonaniu utwierdzam. Zabieram iPada
niemal wszędzie. Podróżowanie z nim to bajka. Mieści się do każdego
plecaka lub męskiej torebki. Zajmuje mało miejsca, a jest niesamowity
i mocny jak laptop.
Nie ukrywam, że mnóstwo radości sprawiają mi reakcje osób, które
patrzą, jakie cuda wykonuję na iPadzie i nie mogą się nadziwić, co ta
mała maszyna potrafi.
Do tego dzięki przejściówkom do HDMI, a czasami nawet VGA, mogę
połączyć się z dowolnym projektorem, aby wyświetlić prezentację.
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No i 10 godzin na baterii! Mój iPad praktycznie zawsze gotowy jest do
pracy i nie muszę się martwić, aby podłączyć go do prądu. Cały dzień na
luzie mogę na nim pracować.
Jeśli chodzi o podróżowanie, to trudno nie wspomnieć o aplikacjach
takich jak Booking, AirBNB czy FlightRadar24, które po prostu ułatwiają
życie w trasie i zamawianie lokum do spania i nie tylko.
Czy najlepszy komputer, jaki jest na rynku, będzie jeszcze lepszy?
Ty, czytając ten felieton, już pewnie o tym wiesz. Ja dowiem się już po
najbliższym weekendzie… choć nie mam wątpliwości, że tak się stanie.
W swoim biurze domowym mam w odwodzie starego iMaca 5K
z 2015 roku… i nie mam najmniejszej potrzeby, aby go wymieniać na
nowszy – jest ciągle świetnym komputerem, a przecież jest tylko asystentem mojej głównej maszyny do pracy – iPada Pro, który za kilka dni
zostanie dodatkowo ulepszony.
Nie mogę się doczekać! A Ty?
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10 lat iPada – najlepszego
na świecie komputera
do pracy i rozrywki
W lutym minęło 10 lat, od kiedy Steve Jobs stanął na scenie
i zaprezentował iPada. Na początku nie wiedziałem, co o nim sądzić,
jednak, jak na geeka technologicznego przystało, skusiłem się
wkrótce po oficjalnej premierze. Kupiłem wówczas iPada z Wi-Fi
i 64GB pamięci i, co ciekawe, mam go w domu do tej pory. Ciągle
działa i moja trzyletnia córka używa go do gier i oglądania filmów.

Z
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Z okazji tej 10. rocznicy chciałbym napisać na łamach iMagazine o tym,
jaki wpływ na mnie i moją pracę miało to urządzenie i dlaczego uważam,
że jest to najlepszy komputer osobisty, jaki istnieje.

Mój drugi iPad i początki ery iPadOnly
W kwietniu 2012 r., dwa lata po premierze, kupiłem iPada 3 z ekranem
typu Retina w wersji z 3G+Wi-Fi. Ten iPad był już na tyle mocny i miał tak
niesamowity ekran, że częściej zacząłem używać go nie tylko do oglądania filmów czy czytania książek, ale także do pracy. Wyruszając z żoną na
dwutygodniową wycieczkę, po raz pierwszy nie wziąłem ze sobą MacBooka Air, tylko iPada. Tak się zaczęła moja przygoda z iPadOnly.
Miałem wtedy dodatkową motywację, aby używać iPada intensywniej niż
do tej pory, bo pracowaliśmy akurat nad nową wersją aplikacji Nozbe na
iOS i zachęcałem zespół, abyśmy od razu wydali świetną aplikację na iPada.
Ale skąd pomysł na pracę głównie na iPadzie, skoro według ekspertów
to urządzenie nadawało się tylko do konsumpcji treści i niczego więcej?

Krytyka iPada
Steve Jobs przekonywał, że iPad to przyszłość komputerów, podczas
kiedy cała prasa technologiczna śmiała się z niego. Poza argumentem
o „konsumpcji treści” media wytykały mu brak dobrej klawiatury i bardzo
mały, 10-calowy ekran. Do tego brak porządnych, „prawdziwych” aplikacji
i systemu plików oraz ogromne ograniczenia samej platformy iOS… Tak.
Według ekspertów ten tablet tak naprawdę do niczego się nie nadawał.
Ja też na początku byłem sceptyczny. Ale przez to, że sam niejako zmusiłem się do pracy na nim, oraz przeszedłem z systemem plików do
chmury (pliki – na Dropboksie, notatki – w Evernote, zadania i projekty

Steve Jobs przekonywał, że iPad to przyszłość komputerów,
podczas kiedy cała prasa technologiczna śmiała się z niego.
Poza argumentem o „konsumpcji treści” media wytykały mu
brak dobrej klawiatury i bardzo mały, 10-calowy ekran.
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– w Nozbe), zacząłem widzieć potencjał w tym urządzeniu. Kiedy
doświadczyłem, jak sprawdza się jego mobilność i magiczny ekran dotykowy oraz zobaczyłem, że mogę pracować ponad 10 godzin na jednym
ładowaniu, iPad zaczął mnie urzekać.
Kolejna ciekawostka, iPad 3 Retina, który zapoczątkował dla mnie erę
iPadOnly, obecnie wisi na ścianie mojego biura domowego i pełni funkcję odtwarzacza podcastów i nie tylko. Podobnie jak iPad 1, ciągle jest
w użyciu!

Moje odczucia po 8 latach pracy na iPadzie
Od tamtego czasu minęło 8 lat. W międzyczasie miałem okazję przetestować w pracy prawie każdy model iPada. Po iPadzie 3 przyszła kolej
na 4 ze złączem Lightning. Potem iPad Air i Air 2. Następnie Apple zaprezentowało iPada Pro i skusiłem się od razu na największą, 13-calową
wersję po to, by po pół roku tego żałować (okazał się za duży i za mało
poręczny) i kupić mniejszego iPada Pro 10 cali. Gdy tylko pojawił się iPad
Pro 10,5 cala, od razu go zamówiłem i używałem przez półtora roku,
dopóki nie był już dostępny obecny iPad Pro 11 cali z Face ID. Na nim też
piszę te słowa.

Po pierwsze – frajda! Dużo frajdy!
Cały dzień pracuję na komputerze, przygotowując rzeczy dla zespołu
Nozbe. Od zawsze ważne było dla mnie, aby ta praca nie tylko była
wymagająca, ale też sprawiała mi przyjemność. Nieodłączną częścią
tego jest komputer, na którym tę pracę wykonuję. Pamiętam przesiadkę
z ThinkPada na MacBooka Air. To był skok w jakości! Natomiast zmiana
na iPada tylko spotęgowała te odczucia.
Dotykowy ekran daje dużo więcej satysfakcji niż taki, którego nie da się
dotknąć. Dotykanie rzeczy na ekranie, przeciąganie palcem, gesty… to
wszystko sprawia mi radość. Tak jak Steve Jobs powiedział na swojej prezentacji iPada: „Można wreszcie dotknąć internetu”. I miał rację!

Po drugie – rozmiar i mobilność
Rozmiar sprzętu też nie jest bez znaczenia – odpuściłem wersję 13 na
rzecz 11 cali, bo ten rozmiar sprzętu najbardziej mi pasuje. Jest poręczny,
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mieści się do każdej torby czy plecaka, a do tego wygodnie się na nim
pracuje, zarówno w poziomie, jak i pionie. Piszę coś – zmieniam na ustawienie poziome, czytam coś – znowu obracam do pionu. Frajda, wygoda
i po prostu naturalność interakcji z komputerem.
Do tego złącze USB-C. Kiedy wreszcie iPhone je dostanie? Dzięki temu
złączu mam dostęp do wielu kabelków i hubów, więc mogę podłączyć
iPada praktycznie do wszystkiego. Wreszcie ekosystem USB-C kwitnie
i możliwości iPada razem z tym standardem również.

Po trzecie – zawsze jestem online
Tylko pierwszego iPada kupiłem bez złącza komórkowego. Już każdy kolejny był z modemem 3G/
LTE. Dzięki temu zawsze mogę być online. Wycią-

Do tego złącze USB-C.

gam iPada z torby i mam internet. Tak po prostu.

Kiedy wreszcie iPhone

Nie pytam o Wi-Fi, nie muszę się nigdzie logować.

je dostanie? Dzięki temu

Nareszcie operatorzy komórkowi do tego też doro-

złączu mam dostęp do
wielu kabelków i hubów,
więc mogę podłączyć
iPada praktycznie do
wszystkiego. Wreszcie
ekosystem USB-C kwit-

śli i obecnie nawet nie muszę mieć osobnego abonamentu na iPada – dostałem drugą kartę SIM i za
małą dodatkową opłatą korzystam z tego samego
nielimitowanego planu, jaki mam na iPhonie.

Po czwarte – klawiatura się przydaje i jest świetna!
W iPadzie uwielbiam to, że widać, jak często możemy

nie i możliwości iPada

korzystać z komputera bez klawiatury. Przegląda-

razem z tym standardem

jąc internet, czytając wiadomości czy sprawdzając

również.

teksty, często nie musimy pisać albo pisać bardzo
mało. Wtedy właśnie używam iPada w pionie i czasami dopisuję coś za pomocą klawiatury ekranowej,
która pojawia się tylko wtedy, kiedy jest faktycznie
potrzebna. Klawiatura jest opcjonalna.

Ale kiedy chcę napisać dłuższy tekst, klawiatura Smart Keyboard jest
genialna. Mimo że przez ostatnie kilka lat Apple był mocno krytykowany za fatalną klawiaturę w MacBookach, klawiatura iPada pozostała
bez zarzutu. Widać to dobrze na zdjęciach – przez te niecałe dwa lata
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zajechałem ją prawie na śmierć (stan zużycia przycisków), ale ciągle
działa wyśmienicie i właśnie dzięki niej piszę te słowa.
W ciągu tych ośmiu lat używałem wiele różnych klawiatur do iPadów.
Głównie Logitecha z serii Ultrathin. Świetne narzędzia, ale niestety zasilane za pomocą Bluetooth, więc co jakiś czas trzeba było je ładować. Ta
klawiatura po prostu działa i nie wymaga ładowania. Super!

Po piąte – jest ołówek, który ma swoje stałe miejsce
Kiedy Apple wprowadził Apple Pencil, nie wiadomo było, co z nim robić.
Gdzie go trzymać, jak transportować. Dopiero przy najnowszym iPadzie
Pro rozwiązali tę kwestię porządnie, czyli zrobili ołówek doczepiany do
iPada Pro na magnes, który dzięki temu jest zawsze pod ręką i jest ciągle
w 100% naładowany. Wreszcie mam okazję z niego częściej korzystać.

Oprogramowanie na iPada przeszło metamorfozę przez te lata
Zaczęło się od tego, że można było otworzyć tylko jedną aplikację naraz.
To ograniczenie wbrew pozorom nie było dla mnie czymś strasznym. Wręcz
przeciwnie – zmuszało mnie do pracy w skupieniu. Teraz mam otwarty
tylko edytor tekstu IA Writer i piszę te słowa. Nic mi nie przeszkadza, nie
widzę żadnych okien w tle lub obok.

Wreszcie iPad doczekał się własnej wersji iOS
– iPadOS
Przez lata iPad często był zaniedbywany przez Apple i dostawał tylko
standardowe aktualizacje do iOS, więc mam nadzieję, że wprowadzenie
na stałe iPadOS spowoduje regularną iterację funkcji i możliwości iPada.

Przez lata iPad często był zaniedbywany przez Apple i dostawał
tylko standardowe aktualizacje do iOS, więc mam nadzieję, że
wprowadzenie na stałe iPadOS spowoduje regularną iterację
funkcji i możliwości iPada.
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Obecnie mamy już możliwość otwierania dwóch aplikacji obok siebie,
a nawet więcej, jeśli liczyć okienko „pływające” i obraz video picture-in-picture. Niestety nie jest to do końca intuicyjnie zrobione, ale lepsze
takie rozwiązanie niż żadne. Czasami lubię mieć otwarte dwie aplikacje
równolegle, aby przeglądać lub czytać coś i jednocześnie notować.

iPad to ciągle iOS, więc mój iPhone ma praktycznie to samo!
Dla mnie fakt, że iPadOS to jednak iOS, a nie macOS, to duża zaleta.
Dzięki temu na iPhonie mam dostęp praktycznie do tych samych aplikacji i danych, co na iPadzie. Wszystko zsynchronizowane w chmurze
i dostępne z obu platform. Dzięki temu, wychodząc z domu z iPhone’em
w kieszeni i iPadem w plecaku, mam przy sobie dwa bardzo szybkie
komputery podłączone na stałe do internetu.
Wiele razy zdarzało się, że wyszedłem z domu bez iPada, dostałem
wiadomość z pracy, aby coś podesłać lub skomentować, i mogłem to
bez problemu zrobić na iPhonie. Mam przecież na nim dostęp do tych
samych zasobów, co na iPadzie. Bardzo praktyczne.

Siri Shortcuts są coraz lepsze
Takich automatyzacji, jakie robię na iPadzie, już na Macu nie da się praktycznie zrobić bez dużo większej wiedzy programistycznej. Coraz więcej
aplikacji wspiera Siri Shortcuts, więc coraz bardziej automatyzuję swoją
pracę. Wspominałem już na łamach iMagazine, że mam całą automatyzację do pisania codziennego dzienniczka i planu pracy dnia dzięki odpowiednio przygotowanym skryptom współpracującym z aplikacją Bear.
Teraz, gdy widzę, że jakąś czynność powtarzam kilka razy w tygodniu, od
razu zastanawiam się, jakby ją można zautomatyzować.

Chmura wreszcie działa!
Pierwszy iPad nie miał w ogóle systemu plików, teraz wreszcie mamy
bardzo sprawnie działający iCloud, który synchronizuje dane poprawnie.
Aplikacja Files/Pliki wreszcie wspiera Dropboksa i inne chmury, więc
można wszystkimi zasobami zarządzać z jednego miejsca, co jest bardzo
praktyczne.
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Od zawsze iPad miał przewagę nad takimi komputerami jak np. Google
Chromebook: dzięki dużej ilości pamięci, możemy wiele rzeczy trzymać
na iPadzie lokalnie i dopiero potem są one synchronizowane z chmurą.
Dzięki temu możemy sprawnie pracować na iPadzie nawet przy słabym
łączu internetowym lub jego braku – wszystkie aplikacje ładują się lokalnie i są od razu gotowe do pracy.

Po iPadzie Pro wreszcie pojawiły się też Pro
aplikacje
Zajęło to trochę czasu, ale wreszcie mamy aplikacje Pro na iPada, które
niczym nie ustępują aplikacjom dostępnym na Maca. Są wręcz od nich lepsze dzięki cechom samego iPada.
Zacznijmy od wideo – jestem ostatnio pod niesamowitym wrażeniem
aplikacji Luma Fusion. Używam jej do składania wideo do mojego
nowego vloga (dostępnego po angielsku na blogu Nozbe: nozbe.com/
blog). Edycja kilku ścieżek wideo i audio jest po prostu genialnie prosta
i przyjemna, dzięki dotykowemu ekranowi iPada oraz precyzyjnemu
działaniu ołówka. To wszystko w połączeniu z superszybkim procesorem
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iPada Pro sprawia, że tworzenie filmów i wrzucanie ich na YouTube lub
Vimeo jest szybkie i nie sprawia trudności.
Coraz częściej rysuję za pomocą ołówka i to nie dlatego, że jestem uzdolnionym rysownikiem, ale ponieważ mogę szybko naszkicować mockupy
ekranów Nozbe w aplikacji Linea Sketch, aby wytłumaczyć grafikowi, co
mam na myśli. Ta appka nie dość, że ma praktyczną paletę narzędzi do
rysowania, wspiera również wiele warstw (jak na Pro aplikację do rysowania przystało).
Do pracy z kodem i tekstami używamy w Nozbe repozytoriów GitHub
i do nich jest rewelacyjna aplikacja Working Copy. Ona, w duecie z aplikacją do pisania IA Writer lub appką do kodowania Textastic, daje niesamowite możliwości pracy na iPadzie.
Ten tekst piszę w aplikacji IA Writer na iPadzie.
Następnie za pomocą Working Copy wrzucam
do naszego repozytorium marketingowego na

Co więcej, dzięki takim aplikacjom jak Ulysses czy
Scrivener, można dziś na
iPadzie napisać i wydać
książkę. W tym roku
przekonam się o tym na

Githubie. Następnie Magda z Nozbe sprawdza mi
ten tekst i dzięki zmianom na GitHub widzę jej
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Na koniec trudno nie wspomnieć o świetnych
aplikacjach do komunikacji biznesowej. Do wideokonferencji używamy Zooma, który działa bardzo
dobrze na iPadzie i bez problemu wspiera pokoje
wieloosobowe. Slack i inne aplikacje do czatowania
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funkcjonują bez zarzutu. Moje dwie appki – Nozbe i Nozbe Teams (premiera już w tym miesiącu!) także śmigają na iPadzie.
To samo dotyczy pakietów biurowych: standardowe Pages, Numbers i Keynote, a także pakiety od Google czy Microsoftu funkcjonują na iPadzie.
Każda z tych firm widzi, że nie ma wyjścia i musi wspierać iPada, bo coraz
więcej osób wymaga dostępu do swoich danych biznesowych prosto
z tego narzędzia.

Oczywiście iPad jest ciągle świetny do konsumpcji treści!
Tak jak wspomniałem wcześniej, używanie iPada w orientacji pionowej
sprzyja konsumpcji treści pisanych, czyli książek na iBooks czy na Kindle,
czy po prostu w formacie PDF (do tego fajnie można po nich bazgrać ołówkiem!). Tak samo przeglądanie stron, czytanie artykułów w aplikacji Pocket
– zdecydowanie wolę używać do tego iPada.
W orientacji poziomej wygodnie natomiast ogląda się seriale – obie platformy Netflix i Amazon Prime umożliwiają lokalne pobieranie odcinków
na iPada. To rozwiązanie niezastąpione podczas długich lotów czy przejazdów koleją lub autobusami. Wystarczy przed podróżą ściągnąć, co trzeba
i można w drodze oglądać filmy czy seriale w wysokiej rozdzielczości.

Najlepszy komputer na świecie (moim zdaniem)
Od kiedy 8 lat temu przesiadłem się na iPada i stopniowo, ale konsekwentnie zacząłem używać go jako mojego głównego komputera, nigdy nie
pożałowałem tej decyzji.
Fakt, czasami ograniczenia iPada mnie denerwowały, ale wtedy po prostu
znajdowałem inne sposoby na podejście do tematu… które czasami okazywały się nawet lepsze od początkowych. Często musiałem wychodzić
ze strefy komfortu, aby okiełznać ten komputer, ale frajda i kreatywność,
którą zapewnia mi iPad, zawsze rekompensuje wszelkie niedogodności.
Pomimo iż od ponad 13 lat rozwijam Nozbe, ciągle dużo pracuję. Szczególnie teraz, kiedy publikujemy najlepszą w historii aplikację do zarządzania
projektami dla zespołów – Nozbe Teams. To, że pracuję głównie na iPadzie,
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daje mi dodatkową satysfakcję, nierzadko ułatwia niektóre procesy
i sprawia, że praca jest dla mnie także zabawą.
Na przykład wczoraj pisałem dokumentację dla kolegów z zespołu
na Dropbox Paper, wklejałem tam szkice zrobione za pomocą ołówka
w Linea Sketch, a potem omawiałem to z grafikiem za pomocą FaceTime. Wszystko za pomocą iPada!
Zachęcam również Ciebie do spróbowania pracy iPadOnly. Kluczem jest
takie skonfigurowanie iPada, aby udawało Ci się na nim wykonać większość
Twoich zadań zawodowych. Wyjdź ze strefy komfortu i zobacz, że warto.
10 lat temu Steve Jobs usiadł w fotelu podczas prezentacji iPada i udowadniał wszystkim, że jest to komputer znacznie lepszy od laptopa czy
smartfona w wielu aspektach pracy.
Miał skubaniec rację. Jest lepszy. Dzięki, Steve!
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Życie z monitorem
z Thunderboltem 3
W zeszłym miesiącu (iMagazine 4/2019) miałem przyjemność testowania
monitora Samsung (34-calowy model CJ791 o rozdzielczości 3440 × 1440
px), wyposażonego w port Thunderbolt 3. To dało mi okazję na powrót
do jednego z moich pierwszych setupów sprzed 10 lat – wykorzystanie
MacBooka Pro jako desktopa.

U

FELIETONY

267

Umówmy się, że wygodniej jest mieć jeden komputer niż dwa, szczególnie
jeśli zależy nam na sensownej wymianie danych pomiędzy nimi. Nie trzeba
martwić się o synchronizację, uaktualnienia i pokrewne tematy. Kiedyś
tak żyłem, wyposażony jedynie w 17-calowego MacBooka Pro i zewnętrzny
monitor. Codziennie, kilkakrotnie, podłączałem i odłączałem go od całego
zestawu. Monitor, dysk na USB, tablet Wacom na USB, dysk na FireWire
i zasilanie – to razem pięć kabli, które musiałem wetknąć do lub wyciągnąć
z portów MacBooka. Ta czynność bardzo szybko mi się znudziła i kończyło
się na tym, że jeśli musiałem odłączyć komputer, żeby coś zrobić, to wolałem tego po prostu nie robić. Niby tylko pięć kabli, a uciążliwość ogromna.
Samsung CJ791 umożliwił mi sprawdzenie podobnego setupu, ale dekadę
później. 13-calowy MacBook Pro oczywiście nie nadaje się specjalnie do
grania w wymagające tytuły, ale nadaje się do wszystkiego innego, co na
nim robię. Monitor postawiłem na biurku, podłączyłem do niego mechaniczną klawiaturę (ostatnio mam nowe klawiaturowe hobby) i myszkę,
a MacBooka Pro podpiąłem jednym kablem. Aby niepotrzebnie nie zabierał mi przestrzeni na biurku, stawiałem go w Twelve South BookArc,
który służy mi dzielnie od prawie dwóch lat. Procedura zdecydowanie się
uprościła, bo włożenie MacBooka Pro do BookArca to ułamek sekundy,
a potem wystarczy podłączyć jeden kabel Thunderbolt 3, aby całość się
spięła. Zapewnia on też ładowanie, ładowarkę możemy więc od razu
wrzucić do torby, aby jej przypadkiem nie zapomnieć w podróży. Teraz nie
korzystam z większej liczby akcesoriów, ale fakt, że do mojej dyspozycji
pozostał drugi port Thunderbolt 3 (do którego teoretycznie mógłbym podłączyć huba, podobnie jak do portów USB zresztą), uspokajał mnie, bo jeśli

Procedura zdecydowanie się uprościła, bo włożenie MacBooka
Pro do BookArca to ułamek sekundy, a potem wystarczy podłączyć jeden kabel Thunderbolt 3, aby całość się spięła. Zapewnia
on też ładowanie, ładowarkę możemy więc od razu wrzucić do
torby, aby jej przypadkiem nie zapomnieć w podróży.
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w przyszłości miałbym większe wymagania, to nie musiałbym kombinować
z podpinaniem akcesoriów bezpośrednio do komputera.
W swoim życiu korzystałem z laptopów wyposażonych w ekrany małe
i duże. Od 11” do 17”. Monitory zewnętrzne miały z kolei od 13” do 42”. Tak,
wiem. Na 13-calowym ekranie zrobię wszystko, co na monitorze 34-calowym, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak samo nad morze dojedziecie maluchem, jak klasą S, ale różnica w komforcie będzie diametralna.
Analogicznie jest w przypadku pracy na małym i dużym ekranie – wykonam te sama zadania, ale ze skrajnie różnym poziomem komfortu. No
i fakt, że komputer podpinam do wszystkich swoich podzespołów jednym
kablem, który również go ładuje, jest nieoceniony. W przyszłości zakładam,
że ta czynność stanie się bezprzewodowa, ale tymczasem nie znam lepszego rozwiązania niż monitor z portem Thunderbolt 3.
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