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atrybut stanowiska komputerowego. 

Przez lata przeszedł wiele przemian 

- choćby stracił ogon, zyskał światełko na 

brzuchu w miejscu kulki, przybyło mu przy

cisków i funkcji. Ale ciągle to mysz, na której 

kładziemy dłoń, by sterować ekranowym 

kursorem. Są oczywiście inne rozwiąza

nia, jak trackball - manipulator kulkowy 

zwany kotem, czy touchpad - panel do

tykowy zwany też gładzikiem, występu

jący najczęściej w laptopach. 

Jednak najbardziej odmiennymi urzą

dzeniami, służącymi do komputerowej 

nawigacji, robiącymi ostatnio chyba naj

większą karierę, są tablety, w których 

elementem sterującym jest piórko. Co 

je szczególnie wyróżnia? Ergonomiczny 

sposób obsługi - powrót do naturalne

go, bo wykształconego przez wieki spo

sobu ułożenia dłoni w czasie pisania. 

Zmuszenie człowieka do powszechne

go korzystania z myszy to bardzo świeża 

rzecz, jakieś ćwierć wieku oswajamy to 

zwierzątko, ale to wcale nie znaczy, że wy

chodzi nam to na zdrowie. Posługujemy 

się myszą na pewno sprawnie, ale i coraz 

więcej, coraz dłużej. Zapatrzeni godzinami 

w komputerowy ekran, trzymamy dłoń 

w pozycji, która może powodować zmę

czenie, drętwienie albo i poważniejsze 

dolegliwości. Częsta i długotrwała praca 

z wykorzystaniem komputerowej myszy 

bywa przyczyną zespołu cieśni nadgarstka 

- stanu chorobowego, powstałego w wy

niku długotrwałego ucisku nerwu pośrod-

kowego biegnącego w kanale nadgarstka. 

To oczywiście sytuacja skrajna i nikomu jej 

nie życzę, ale uczciwie wspominam, bo 

zetknąłem się z takim przypadkiem wśród 

znajomych. Jednak jeśli zachowamy od

powiednie środki BHP (przerwy w pracy, 

gimnastyka dłoni), raczej nic złego się nie 

przydarzy. 

Chciałbym jednak poświęcić uwagę ta

bletom, bo uważam, że na to zasługują. 

Z góry uprzedzam, że jestem ich gorącym 

zwolennikiem, więc z zainteresowaniem 

przyglądam się nowościom wśród tych 

urządzeń i ich upowszechnianiu. 

CZYM JEST TABLET? 

Tablet to akcesorium komputerowe, 

służące - podobnie jak mysz - do nawi

gacji po ekranie komputera. Składa się 

z dwóch zasadniczych elementów: pod

kładki połączonej z komputerem i piór

ka, którym posługując się podobnie do 

długopisu, przemieszczamy kursor po 

ekranie, a pukając bądź przeciągając po 

podkładce, wywołujemy odpowiednią 

reakcję zależną od oprogramowania i wy

branej funkcji. Piórko może być zasilane 

za pośrednictwem przewodu (ale tego 

typu modele zniknęły już chyba z rynku), 

za pomocą umieszczonej w środku bate

rii lub korzystać z najbardziej doskonałej 

formy komunikacji, wykorzystującej fale 

elektromagnetyczne emitowane przez 

podkładkę. Oprócz tych zasadniczych ele

mentów, w komplecie dostarczana jest 

często mysz komputerowa, która może 

być wyposażona w celownik - przydatny 

przy bardzo precyzyjnych pracach, ale 

tylko do używania na powierzchni pod

kładki, oraz aerografy - umożliwiające 

uzyskanie na ekranie efektu podobne

go do natryskiwania farby w sprayu. Sama 

podkładka przybiera czasem bardzo za

awansowaną formę, stając się jednocze

śnie ekranem LCD. 

Przez wiele lat tablety były raczej przed

miotem zainteresowania - powiedzmy 
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- profesjonalistów. Ale od jakiegoś czasu 

zyskują one na popularności wśród szer

szych rzesz użytkowników - przynajmniej 

wskazuje na to oferta rynkowa. Zjawisko 

to - jak mi się wydaje - zaczęło się wraz 

z pojawianiem się na rynku kilka lat temu 

tańszych modeli. 

Choć - jak twierdzi Product Manager 

z firmy KSK Dystrybucja, dystrybutora 

tabletów Wacom - tablety wciąż są wy
korzystywane głównie zarobkowo przez 
profesjonalistów, bądź też przez entuzja
stów grafiki cyfrowej czy artystów szuka
jących nowych doznań w XXI wieku. Od 
pewnego czasu faktycznie obserwujemy 
jednak wzrost zainteresowania zwykłych 
użytkowników tabletami graficznymi, a seg
ment przeznaczony dla przeciętnych kon
sumentów od kilku lat silnie się rozwinął. 
Tablety te opierają się na technologii i pa
rametrach, które jeszcze kilka lat temu były 
spotykane tylko i wyłącznie w segmencie 
tabletów profesjonalnych. 

Firma Wacom była pionierem, jeśli 

chodzi o ten rodzaj urządzeń. Powstała 

w 1983 roku w Japonii i wyspecjalizowała 

się w produkcji tabletów komputerowych, 

przykładając ogromną wagę do rozwoju 

i doskonalenia tego rodzaju akcesoriów. 

Wiodącą pozycję na rynku zapewnia jej 

doskonała, opatentowana technologia 

penabled, oparta na wykorzystaniu fal 

elektromagnetycznych, zapewniających 

komunikację między tabletem a piórkiem 

czy myszką, i pozwalająca na bezprze

wodową, bezbateryjną współpracę obu 

elementów tabletu. 

Duże zainteresowanie niewątpliwie wy
nika również ze stosunkowo przystępnych 
cen, jak na porządnej jakości sprzęt, ofe
rowany przez firmę Wacom - kontynuuje 

przedstawiciel firmy KSK Dystrybucja. 

Dołączane do tabletów konsumenckich 
oprogramowania, takie jak ArtRage czy 
Photoshop Elements są na pewno dodatko
wym magnesem, przyciągającym klientów. 
Dużą popularnością tablety cieszą się wśród 

najmłodszych użytkowników. To z myślą 
o nich firma Wacom dołącza do wybranych 
urządzeń małe aplikacje, zwane Bamboo 
Minis. Te programy dostarczają najmłod
szym wiele rozrywki oraz uczą podstaw ry
sunku, dobierania barw czy nawigowania 
przy pomocy tabletu i pióra. 

Potwierdza to także opinia Macieja 

Wilamowskiego z firmy transit.pl. Wśród 
użytkowników domowych mocno rośnie 
świadomość tego, że tablet to bardzo faj
ne rozszerzenie możliwości komputera. 
Niewątpliwie cena była tym czynnikiem, 
który pomógł mu trafić pod strzechy... 
Dlatego największa sprzedaż dotyczy linii 
Bamboo, bo jest ona tania, ale niedaleko za 
nią plasują się modele Intuos. Wspomnijmy 

przy okazji, że firma transit.pl, jako jedyna 

w Polsce (a może i w Europie) wprowa

dziła możliwość wypożyczenia i przete

stowania tabletu przed jego zakupem. 

Pomysł powstał po wielu organizowanych 
przez nas warsztatach i rozmowach z klien
tami oraz na bazie ponad W lat sprzedaży 
Wacoma. Wiemy, że tablet można dobrze 
dobrać tylko poprzez test i to najlepiej u sie
bie, na swoim sofcie i komputerze - uzupeł

nia pan Maciej. 

Na inne cechy, zachęcające do kup

na tabletów, wskazuje Marcin Kołpak, 

Product Manager marki Wacom w firmie 

Veracomp. Rzeczywiście, jako dystrybutor 
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tabletów marki Wacom, notujemy istot
ny wzrost zainteresowania tymi produk
tami. Tablety nie są jeszcze powszechnie 
wykorzystywane, ale to się zmienia, gdyż 
użytkownicy często mają chęć posiada
nia czegoś nowego, modnego i innowa
cyjnego, a czymś takim jest właśnie tablet. 
Największy popyt na ten produkt jest wśród 
członków społeczności 2.0, studentów czy 
osób zajmujących się amatorsko fotogra
fią i filmem. By tablet stał się narzędziem 
bardziej powszechnym, Wacom stworzył 
właśnie rodzinę tabletów Bamboo. Są one 
dedykowane głównie dla użytkownika 
domowego, który ceni nowinki technolo
giczne, ergonomię i wygląd. Ze względu 
na swoje właściwości i funkcjonalność po 
Bamboo sięgają też ludzie biznesu, cenią
cy w tabletach innowacyjność i wygodę 
użytkowania. 

Z pewnością zainteresowanie tabletami 

ma także swoje źródło w ogólnej tenden

cji ludzi do otwierania się na nowe tech

nologie i nowe rozwiązania. Odkąd stały 

się bardziej dostępne, zarówno w sensie 

fizycznym, jak i finansowym, łatwiej się

gamy po nowości, po rzeczy oryginalne, 

intrygujące. 

Z tabletów korzystam od 16 lat. Wtedy 

trafiły na polski rynek pierwsze modele 

Wacoma w formacie A6, podłączane do 

komputera przez port com. Zarówno za

wodowo, jak i w domu nadal wykorzystuję 

modele tego formatu i uważam, że do

skonale zastępują komputerowe myszki. 

MAS (Mouse Arm Syndrome) to typowa przypadłość, kiedy część ciała, taka jak na przykład 
palce, dłoń, ręka, ramię czy barki narażone są na długotrwale powtarzającą się tą samą czyn
ność i pracę w jednej pozycji. Używanie tradycyjnej myszy komputerowej, ciągłe klikanie przez 
długi czas powoduje, że ręka i przedramię są w nienaturalnej pozycji. Może to spowodować 
ból ręki, a w konsekwencji doprowadzić nawet do urazu na skutek chronicznego przeciążenia 
organizmu. 
W ostatnich latach lekarze odnotowują rosnącą częstotliwość występowania bolesnegozespołu 
cieśni nadgarstka [ang. RSI - repetitive strain injury], który występuje u osób spędzających 
codziennie kilka godzin przed monitorem komputera. Niezależne badania kliniczne wykazują 
jednak, że tablet jest dużo bardziej ergonomicznym niż mysz narzędziem wprowadzania danych 
i użytkownicy komputerów, aby uniknąć RSI, powinni z niego korzystać jak najczęściej. 

Piórka Wacoma pozwalają trzymać dłoń w luźnym 
uścisku i pozycji eliminującej nienaturalne wykrę
cenie przedramienia - już nie trzeba napinać mięśni 
oraz ścięgien. 

Pozwalają na bardzo szybkie i dokładne 

obsługiwanie licznych aplikacji -zarów

no biurowych, jak i graficznych, a także 

programów DTP i przeglądarek interne

towych. Jedyną grupą użytkowników, 

którym nie jest w stanie sprostać tablet, 

są gracze. Obsługa większości rozbudo

wanych, pełnych akcji gier za pomocą 

Idealny dla rysowników, grafików storyboardzistów elektroniczny szkicownik. 

Używanie piórka oznacza, że mięśnie palców, dłoni 
i barku są używane równomiernie. W większości my
szy komputerowych właśnie te mięśnie są używane 
nierównomiernie i spoczywają w tej samej pozycji 
przez dłuższy czas. 

tabletu nie jest możliwa w sposób pełny 

i zadowalający lub nie jest możliwa wcale. 

Ale zawsze można mieć na podorędziu 

myszkę i wykorzystywać ją właśnie w ta

kich sytuacjach. Obecne tablety korzystają 

z portów USB, więc nie wchodzą w kon

flikt z myszą. Zresztą zdarza się nieste

ty i tak, że czasem system potrafi zgubić 

tablet - nie załaduje się sterownik, albo 

z jakiegoś innego powodu przestanie 

funkcjonować. Zdarzały mi się takie sy

tuacje, na przykład podczas przełączania 

kont użytkownika w Windows XP. Wtedy 

myszka też się przydaje. 

Mimo że tablet jest urządzeniem więk

szym od myszki, stanowi też dobre uzu

pełnienie laptopa, z którym często się 

przemieszczamy. Płaski tablet małego 

formatu łatwo bowiem upakować w jed

nej z kieszeni torby. Abstrahując od bar

dzo profesjonalnych zastosowań, właśnie 

modele formatu A6 wydają się być bardzo 

poręczne i uniwersalne. Podczas korzysta

nia z nich, cały obszar ekranu jest dostęp

ny niemal tylko w zasięgu ruchu palców, 

dłoń może spoczywać oparta w jednym 

miejscu, a sama jej pozycja jest bardziej 
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Zabawa i nauka - tablety doskonale łączą te dwa cele. 

naturalna - taka, jaką mamy przy pisaniu 

czy rysowaniu. Posługiwanie się tabletem 

wymaga trochę wprawy, a najtrudniejsze 

jest przezwyciężenie oporu przed zmianą 

myszy na piórko. Ale jak wcześniej wspo

mniano - wielu użytkowników chętnie 

podejmuje nowe wyzwania, i po kilku 

dniach nowe narzędzie staje się nieza

stąpione. Zresztą - jak twierdzi Maciej 

Wilamowski na podstawie swych licznych 

kontaktów z klientami - nietrudno jest ich 
przekonać do zmiany sposobu obsługi kom -
putera z myszy na tablet. Wystarczy poka
zać, ile zalet ma piórko i nie przekonywać, 
by wyrzucili mysz, bo piórko ją zastąpi, co 
nie zawsze jest prawdą. Poza tym wszystko 
zależy od klienta, do którego skierowany 
jest tablet - uzupełnia Product Manager 

z KSK Dystrybucja. Użytkownicy profesjo
nalni bez problemu zamieniają myszkę na 
tablet, gdyż znają jego możliwości oraz do
kładnie wiedzą, czego chcą. Trudniej jest ze 
zwykłymi konsumentami. Przede wszystkim 
cena jest czynnikiem odstraszającym poten
cjalnego klienta, zwłaszcza porównując ją 

z ceną myszy komputerowej. Jednak gdy 
tylko klient ma możliwość przetestowania 
tabletu, wyraźnie wzrasta jego chęć zaku
pu, przynajmniej jeśli mowa o tabletach 
podstawowych. 

Na polskim rynku, oprócz tabletów 

firmy Wacom, znajdziemy także innych 

producentów, oferujących eleganckie, 

funkcjonalne i konkurencyjne cenowo 

tablety, jak Pentagram, Trust, Hanvon, 

Qomo czy Genius. Jeszcze do niedawna 
rzeczywiście dominowały wśród nabywców 
osoby, dla których tablet był nieodłącznym 
narzędziem pracy. Obecnie obserwujemy 
wzrost sprzedaży, napędzany przez „zwy
kłych" użytkowników, którzy poszukują 
czegoś bardziej elastycznego i komforto
wego niż mysz komputerowa - stwierdza 

reprezentujący firmę Genius Tomasz Wee. 

Oczywiście, nie jest to przyrost gwahowny. 
Daje się jednak zauważyć większą świado
mość kupujących - są zdecydowani, wiedzą 
czego potrzebują i po to właśnie sięgają. 
Wszystko zależy od tego, do jakiej grupy do
celowej adresowany jest produkt. W ofercie 

firmy Genius można znaleźć produkty z róż
nych segmentów, a zatem adresowane do 
odbiorców o bardzo zróżnicowanych wy
maganiach i potrzebach. Polegając jednak 
na opiniach kupujących, można śmiało 
stwierdzić, że najbardziej cenione są urzą
dzenia, które wyposażono w piórko niewy-
magające zasilania bateryjnego. Z punktu 
widzenia użytkownika jest to o tyle istotne, 
że taki tablet zawsze funkcjonuje prawidło
wo - niezależnie od stopnia naładowania 
baterii. Podobnie jest z obszarem roboczym. 
Tablety oferujące większą powierzchnię są 
kupowane zdecydowanie chętniej niż ich 
mniejsze odpowiedniki. 

Trafiającą do wyobraźni argumenta

cją są wspomniane kwestie zdrowotne 

i innowacyjność. Nie jest trudno przeko
nać użytkownika do zmiany obsługi kom
putera z myszy na tablet, a to dlatego, że 
tablet jest przede wszystkim innowacyjny 
i intuicyjny, zapewnia wygodniejszą ob
sługę i jest dokładniejszy niż myszka - ar

gumentuje Marcin Kołpak, z Veracomp. 

Warto też zaznaczyć, że tablet do obsługi 
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komputera w miejsce myszki jest zalecany 
przez lekarzy ze względu na wspomniany 
już tak zwany RSI, czyli zespół cieśni nad
garstka, będący konsekwencją codzien
nego i kilkugodzinnego używania myszki 
komputerowej. Niezależne badania kli
niczne pokazały, że tablet graficzny jest 
bardziej ergonomiczny niż mysz i pozwala 
uniknąć RSI. 

Wynikami takich badań podpiera się 

zresztą sam producent, firma Wacom. 

Trzymiesięczna próba kliniczna, zatytu

łowana „Zapobieganie zespołowi cieśni 

nadgarstka przez zmianę narzędzi pra

cy", przeprowadzona pod kierunkiem 

prof. Hardo Sorgatz, fizjologa klinicznego 

Politechniki w Darmstadt w Niemczech, 

objęła 60 osób. Każda z nich miała śred

nio 10-letnie doświadczenie w pracy 

z myszką komputerową i nie miała żad

nych doświadczeń w pracy z tabletem. 

W warunkach oddających rzeczywiste, 

przeprowadzono serię testów, porównu

jących wydajność i wpływ tabletu oraz 

myszki na mięśnie. W sumie, badane oso

by wykonały trzy kompletne zestawy 

różnych ćwiczeń, obejmujących klika

nie (kliknięcie w ikonę pojawiającą się 

na monitorze), przeciąganie ikon oraz 

rysowanie - pojawiającą się na monito

rze czerwoną linię należało skopiować 

z jak największą dokładnością, stosując 

stałą siłę nacisku. Każde zadanie należa

ło wykonać sześć razy. Podczas ćwiczeń 

mierzono szybkość i dokładność ich wy

konania, a także ich wpływ na mięśnie. 

Przed rozpoczęciem zadań, wykonywano 

elektromiograficzny zapis podstawowe

go poziomu aktywności mięśni ramienia, 

Rodzina tabletów Bamboo - dobra, nie tylko na początek. 

leżącego płasko na biurku. Po wykona

niu trzech zestawów ćwiczeń, zapisy

wano spoczynkowe EMG - rozluźnione 

ramię leżące na biurku / pióro lub mysz 

trzymana w dłoni. Rezultaty wykazują, 

że tablet jest znacznie bardziej ergo

nomiczny niż mysz, a uczestnicy badań 

przekonali się, że „nieznany" tablet wy

magał podczas obsługi mniej wysiłku niż 

„znana" mysz. Wykazane dzięki badaniu 

znaczne zmniejszenie napięcia mięśni 

podczas stosowania tabletu piórkowego 

jest podstawą do zalecania użytkowni

kom zmiany myszy komputerowej na ta

blet - niezależnie od tego, czy występują 

u nich objawy zespołu cieśni nadgarstka, 

czy też nie. 

Zminimalizowanie tabletu odbywa się często pewnym kosztem - tutaj przełożył się on na 5 metrów kabli. 
Sprawdźmy to, zanim kupimy model reklamowany jako supermobilny. 

PRZEZNACZENIE 

O tym, do czego ogólnie mogą służyć 

tablety, już wspomniałem. Warto jednak 

bliżej przyjrzeć się ich zastosowaniom. 

Samo określenie tych urządzeń „tabletami 

graficznymi" mówi o ich przeznaczeniu. 

Wszelkie formy tworzenia i edycji prac 

graficznych na komputerze są doskona

łym polem do zastosowania tabletów. 

Rysowanie odręczne, retusz zdjęć, edy

cja grafiki wektorowej, na przykład w pro

gramach CAD - t o podstawowe obszary, 

w których naturalny chwyt piórka oraz 

specyfika jego działania są niezastąpione. 

Przedstawiciel firmy KSK Dystrybucja do

kładniej charakteryzuje grupy odbiorców. 

Tablety profesjonalne są wykorzystywa
ne w wielu dziedzinach. Przede wszystkim 
znaleźć je można w studiach fotograficz
nych czy agencjach reklamowych, gdzie 
wyparły tradycyjne myszki komputerowe. 
Przeprowadzenie skomplikowanych zazna
czeń elementów retuszowanych wymaga 
niezwykłej precyzji, której brakuje stan
dardowej myszy, a którą zapewnia praca 
zużyciem tabletu i pióra. Długie godziny spę
dzone nad projektami z użyciem tabletów 
zapewniają znacznie wyższy komfort pracy. 
Zwróćmy jeszcze uwagę na szybkość pracy 
z tabletem, dzięki czemu możemy zrobić 
znacznie więcej (niż podczas pracy z myszą) 
w tym samym czasie. Kolejnym segmentem są 
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pro
jektanci 

2D oraz 3D. Praca 
na tabletach jest dla nich 

czymś naturalnym. Nieważne czy tablet 
jest wykorzystywany przez architekta, który 
wprowadza zmiany w projekcie czy projek
tanta części indywidualnych wielorakiego 
wykorzystania. Tablety są również cenione 
przez projektantów samochodów, moto
cykli, łodzi... Główne cechy, dzięki którym 
projektanci tak polubili pracę z tabletami, 
to właśnie przede wszystkim szybkość dzia
łania. Wykorzystując tablet można dany 
projekt ukończyć kilkakrotnie szybciej, niż 
przy użyciu standardowej myszy czy deski 
kreślarskiej. 

Kolejnym aspektem jest bardzo czułe na 
nacisk pióro, dzięki któremu nawet najdeli
katniejsze ruchy są wychwytywane i prze
noszone na projekt. Praca z tabletem jest 
tak intuicyjna, jak praca z ołówkiem i kart
ką papieru. Poza tym, nowoczesne opro
gramowania w pełni wykorzystują funkcje 
tabletu. Przykładowo, jeśli artysta chce po
ciągnąć grubszą kreskę, to nie musi zmie
niać grubości pędzla przy pomocy suwaka, 
lecz wystarczy, że naciśnie mocniej piórem 
na tablet. 

I właśnie w segmencie tabletów pro

fesjonalnych najlepiej sprzedaje się 

lntuos4 M, a jeśli chodzi o tablety LCD, 

niewątpliwymi faworyta 

mi są Cintiq 21UX oraz 

jego mniejszy „brat" 

- Cintiq12WX. Należą 

one do najbardziej za

awansowanych model i 

Wacoma. Jak dodaje Marcin 

Kołpak z Veracomp - w dużym 
stopniu zostały one zaprojektowane 
w oparciu o sugestie użytkowników 
z całego świata. lntuos4 jest przezna 
czony dla osób zajmujących się profe
sjonalnie grafiką, ilustrowaniem, edycją 
foto-wideo, tworzeniem animacji 3D, pro
jektowaniem, wzornictwem przemysło
wym, pracą w aplikacjach CAD/ 
CAM. Tablety te wyróżnia 

wysoka rozdzielczość 5080 
dpi, 8 programowalnych 
przycisków ExpressKeys 

z wyświetlaczem OLED (w mo
delach tabletu M, L i XL), nowa końców

ka Wacom Tip Sensor, reagująca na 2048 
poziomów nacisku, współpraca z MacOS 
X, design odpowiedni dla prawo- lub le
woręcznych, unikalne ID każdego piórka, 
a także możliwość wyboru dodatkowego 
oprogramowania po rejestracji produk
tu. Natomiast Cintiq 21UX, także prze

znaczony dla profesjonalnych grafików, 

projektantów i fotografów, umożliwia 

bezpośrednią pracę na ekranie tabletu, 

przez co zapewnia dużą precyzję i swo

bodę. Tablety te zbudowane są w opar

ciu o 21-calowy ekran LCD, po którym 

rysujemy. Testując kiedyś ten tablet, na

zwałem go cyfrową sztalugą - jest po

kaźnych rozmiarów, możemy go ustawić 

pod pewnym kątem, a w czasie pracy, 

bezpośrednio pod rysikiem piórka prze

suwanego po powierzchni tabletu po

wstaje obraz, szkic, rysunek, postępuje 

retusz. Wrażenie jest bardzo realistyczne 

i przede wszystkim do takich właśnie za

stosowań - związanych z bezpośrednim, 

odręcznym rysowaniem, malowaniem 

lub edytowaniem obrazu przeznaczone 

jest to urządzenie. 

Ważną kwestią jest jednak właściwy do

bór modelu tabletu. Większy wcale nie 

znaczy lepszy. Duża powierzchnia zmusza 

do wykonywania dłuższych ru

chów całą 

ręką. Więc jeśli nie potrzebujemy ogrom

nej precyzji, związanej z jak najmniejszą 

skalą przenoszenia ruchów wykonywa

nych na tablecie na ekran, nie pracujemy 

nad dużymi powierzchniowo projekta

mi, nie przesadzajmy z wielkością tabletu. 

Zwłaszcza, że z rozmiarem związana jest 

także cena urządzenia. 

Asortyment tabletów jest całkiem spory 

-f irmy mają w ofercie po kilka/kilkanaście 

modeli, różniących się głównie rozmiarem 

i proporcjami - są więc i modele w forma

cie panoramicznym. 

MOŻLIWOŚCI 

Przeznaczenie tabletów, a więc i gru

pa ich odbiorców wynikają oczywiście 

z możliwości i funkcji, jakie oferują. O nie

których już wspomniano, wiele z nich 

występuje powszechnie, a niektóre są 

specyficzne dla konkretnych modeli. 

Większość tabletów 

obsłu

gujemy 

patrząc na ekran 

monitora czy laptopa, ale są 

i takie - i o nich też już napomknęliśmy, 

które zawierają w sobie wyświetlacz, czy

li ekran LCD. Niektóre są przeznaczone 

dla grafików, projektantów i rysowników, 

a niektóre mogą odgrywać również rolę 

panelu prezentacyjnego. Urządzenia 

tego drugiego typu przeznaczone są 

przede wszystkim do użytku w sa

lach konferencyjnych i centrach 

treningowych, ułatwiając pro

wadzenie interaktywnych, 

dynamicznych prezentacji 

Tablet - panel prezentacyjny. 
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TRENDY 

i wykładów. Dysponując dwoma złącza

mi, na przykład VGA, umożliwiają przyłą

czenie innego urządzenia wyjściowego, 

jak monitor czy projektor. Dzięki te

mu prowadzący wykład nie musi //£, 
odwracać się tyłem do sali, aby 

wskazywać konkretne elemen

t y wyświetlanej prezentacji. 

Nawigując piórkiem po ekra

nie można także odręcznie na

nosić dopiski i wzbogacać graficznie 

przedstawiane dane - oczywiście przy 

wykorzystaniu odpowiedniego oprogra

mowania. Tablety z ekranem, przezna

czone do zastosowań graficznych, muszą 

sprostać niemałym wymaganiom, co wy

nika z połączenia panelu LCD z senso

rem odbierającym manipulacje piórkiem. 

Zatem po pierwsze dobrej jakości musi 

być sam obraz, po drugie matrycę LCD 

trzeba było odpowiednio zabezpieczyć, 

aby bezpiecznie - bez obawy o jej uszko

dzenie można było na niej pracować, 

kłaść rękę, dociskać, rysować. Wiązało 

się to z pokryciem jej wytrzymałą, sztyw

ną powierzchnią, przeciwodblaskową 

i na tyle cienką, aby zminimalizować 

zjawisko paralaksy, wynikające z tego, 

iż patrząc pod pewnym kątem zauwa

żymy, że punkt styku końcówki piórka 

z powierzchnią tabletu widzimy w nieco 

innym miejscu niż kursor reprezentują

cy ten punkt na ekranie. Rozwiązaniem 

problemu jest odpowiednia kalibracja 

tabletu na początku pracy, dzięki któ

rej sterownik urządzenia uwzględnia 

zmianę położenia piórka (jego odsu

wanie od centrum tabletu) i koryguje 

wyświetlanie kursora, aby wrażenie ry

sowania było jak najbardziej realistyczne. 

W zastosowaniach graficznych niezmier

nie ważną cechą jest rozdzielczość 

1 

C O D 

A .fr zl ;7 MU 
Odczyt kąta nachylenia piórka w przypadku niektó
rych narzędzi graficznych umożliwia zmianę kształtu 
końcówki, a co za tym idzie sposób nanoszenia farby 
na wirtualne podłoże. 

urządzenia, czyli dokładność ryso

wania (nawet do 5080 Ipi), częstotliwość 

próbkowania, czyli sczytywania położe

nia piórka (dochodząca do 220 próbek 

na sekundę) oraz wrażliwość na nacisk 

(rozróżnianie jak największej liczby po

ziomów, nawet 2048), dzięki czemu pre

cyzyjnie i płynnie możemy dobierać na 

przykład grubość linii. 

Rzadziej spotykaną cechą jest zdol

ność odczytywania kąta nachylenia piór

ka w stosunku do powierzchni, co z kolei 

w niektórych programach, szczególnie 

malarskich, wpływa na sposób rozbry

zgu farby, czy „kształt" śladu malowa

nej linii. 

W celu ułatwienia obsługi, a przede 

wszystkim przyspieszenia pracy, tablety 

zaopatruje się w pola funkcyjne i przy

ciski, którym możemy przypisać odpo

wiednie funkcje czy skróty klawiaturowe. 

Paski czy kółka dotykowe, które występu

ją w niektórych modelach, umożliwiają 

przewijanie ekranu lub płynną zmianę 

powiększenia. Dzięki wykorzystaniu tych 

usprawnień, w trakcie intensywnej pra

cy nie trzeba odrywać dłoni od tabletu 

w celu wywołania jakiegoś narzędzia czy 

palety. 

Samo piórko także jest w pewnym za

kresie konfigurowalne. Oczywiście głów

ne działanie polega na przesuwaniu go 

po powierzchni tabletu i pukaniu w nią -

co odpowiada funkcjonalności myszy. Ale 

z boku piórka dostępne są na ogół przy

ciski, którym również możemy przypisać 

pewne, wygodne dla nas działanie. W nie

których modelach drugi koniec piórka 

jest zaokrąglony i przypomina gumkę, 

i właśnie taką rolę może pełnić w progra

mach graficznych. Jest to dość wygodne, 

bo łatwiej wykonywać grubą, obłą koń

cówką zamaszyste ruchy, nie eksploatu

jąc przesadnie powierzchni tabletu. A ta 

po jakimś 

czasie może 

ulec zużyciu, po

dobnie jak końcówki 

piórka, których kilka sztuk 

dostajemy zwykle w komple

cie na wymianę. Wspomniałem już 

o piórkach pełniących funkcję aerografu 

i myszkach z celownikiem do specjali

stycznych zastosowań. Komfort pracy, 

zwłaszcza przy większych tabletach 

z LCD, podnosi możliwość ustawienia 

ich pod odpowiednim kątem, a nawet 

obracania. 

Dla tych, którzy walczą z pląta

niną kabli, znajdą się także modele 

bezprzewodowe. 

KILKA RAD 

Na koniec kilka porad, które powinny 

pomóc przy zakupie. Przede wszystkim 

zastanówmy się, do czego będzie

my wykorzystywać tablet najczęściej. 

Dobierzmy pod t y m kątem wielkość. 

Czy potrzebna nam będzie duża ilość 

pól funkcyjnych? Ile mamy miejsca na na

szym stanowisku pracy? Czy zmieści się 

tam tablet panoramiczny i czy zostanie 

miejsce na klawiaturę? Warto też przyj

rzeć się powierzchni tabletu. Niektóre 

z nich pokryte są trwałym tworzywem 

na stałe, inne przykryte są cienką, ru

chomą folią. Jej odstawanie czy fałdowa

nie może później przeszkadzać w pracy. 

Wypróbujmy też śliskość powierzchni. 

Opór, jaki stawia przy przesuwaniu piór

ka bardzo wpływa na naszą wygodę. 

Weźmy też pod uwagę, że po tablecie 

będziemy przesuwać również dłoń. 

Na szczęście mamy w czym wybierać 

- jest kilka firm i kilkadziesiąt modeli na 

rynku. A jeśli jeszcze skorzystamy z moż

liwości przetestowania tabletu w domu, 

powinniśmy dokonać właściwego wybo

ru. Warto także zachęcić do korzystania 

z tabletów dzieci. Może to być dla nich 

doskonała zabawa i pomoc w rozwoju 

artystycznych talentów, a opanowanie 

sprawnego posługiwania się tabletem 

może potem procentować w przyszło

ści, bo już teraz znajduje on zastosowanie 

w wielu dziedzinach. 
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