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Hybrydowy notatnik rewolucją dla studentów
Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń wyposażonych w zaawansowane systemy
rozpoznawania pisma. Można znaleźć je zarówno w smartfonach, tabletach, jak
i komputerach hybrydowych. Wykorzystując cyfrowy rysik, można łatwo zdigitalizować
odręczne notatki oraz rysunki. Hybrydowy notatnik RoWrite idzie o krok dalej. Przechwyci
zapiski wykonane za pomocą zwykłego pióra na papierze i automatycznie przeniesie je do
chmury danych, tworząc ich cyfrową, edytowalną kopię.
– RoWrite wykorzystuje technologię opartą na czujnikach. Jeden z nich śledzi ruch, który pozwala na
rejestrowanie pozycji pióra, inny czujnik rejestruje siłę nacisku. Na podstawie tych dwóch źródeł
danych, możemy odtworzyć w naszej aplikacji to, co napisałeś. Osoby, które lubią pismo odręczne,

lecz są zmuszone do poruszania się w cyfrowym świecie, nie muszą rezygnować z pisania na
papierze. Użytkownicy mogą zarejestrować cyfrowy obraz tego, co napisali lub narysowali,
i np. przesłać go e-mailem – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje William Strand z firmy
Royole.
Urządzenie opracowane przez Royole w przeciwieństwie do tabletów nie korzysta z wyświetlacza.
Użytkownik prowadzi notatki w zwykłym, papierowym notatniku, a cyfrowa kopia tworzona jest
automatycznie i w czasie rzeczywistym np. na tablecie. Sprzęt komunikuje się z aplikacją mobilną
dostępną na urządzenia z iOS-em oraz Androidem i automatycznie zapisuje notatki w jednej
z czterech najpopularniejszych usług przechowywania danych w chmurze: Google Drive, Dropbox,
Evernote lub OneNote.
Za płynne przechwytywanie położenia oraz siły nacisku pióra odpowiada system inteligentnych
czujników, przypominający rozwiązania znane z klasycznych tabletów graficznych. RoWrite
wyposażono również w algorytm rozpoznawania obrazu, który może automatycznie przetworzyć
odręczne pismo na w pełni edytowalny plik tekstowy. Sprzęt pozwala pracować z dowolnym
rodzajem papieru, dzięki czemu można dopasować jego grubość i fakturę do naszych preferencji.
Na podobnej zasadzie działają notatniki Wacom Bamboo Spark, które również umożliwiają
digitalizowanie analogowych notatek. Firma reMarkable z kolei opracowała tablet wykorzystujący
energooszczędny panel E-Ink, który sprawdzi się zarówno w roli notatnika, jak i czytnika e-Booków.
Z kolei projektanci Lenovo poszli o krok dalej i skonstruowali nietypową hybrydę Yoga Book C930,
w której w miejscu klawiatury zamontowano pełnowymiarowy panel E-ink. Użytkownik może
wyświetlić na nim klawiaturę i wykorzystywać C930 w roli laptopa, albo obrócić go o 360 stopni
i zamienić w cyfrowy notatnik.
RoWrite oferuje kilka technologii oraz rozwiązań, których nie znajdziemy ani w urządzeniach
z ekranem e-ink, ani w wielu hybrydowych notatnikach. Pióro służące do sporządzania notatek na
papierze korzysta z tanich wkładów typu D1, które można kupić za kilka złotych. Mimo to rysik
będzie w stanie przechwycić aż 2 048 poziomów nacisku.
– Urządzenie może być wykorzystywane przez przedsiębiorców na spotkaniach czy konferencjach,
a także przez studentów na zajęciach z np. matematyki. Trudno jest robić notatki zawierające
równania kwadratowe korzystając z klawiatury, a tu można robić notatki i zachować je dla siebie.
Artysta z kolei może wykonać szkice, zapisać je na RoWrite i otrzymać cyfrowy obraz swojej
pracy. Ma również możliwość nagrania dziesięciosekundowego filmu rejestrującego etapy pracy
artystycznej, który można później odtworzyć – tłumaczy ekspert.
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