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O tym się mówi

Elektroniczny papier
Grupa przyjaciół zastanawia się,
jaki prezent kupić solenizantowi.
Ktoś proponuje: może kupimy mu
książkę...
Nie kupują, bo ktoś inny, lepiej
poinformowany, krótko uzasa−
dnia dlaczego jest to zły pomysł:
on już jedną ma...
No tak, jeśli ma już jedną książ−
kę, to po co mu druga...
Ten złośliwy dowcip już za kilka lat może
stracić swój sens. Pojawiły się oto zwiastuny
kolejnej rewolucji. Zdążyliśmy się przeko−
nać, co to jest e−mail, pomału dowiadujemy
się, co to jest e−business, e−commerce, e−
shopping, e−toys, a oto w polu widzenia poja−
wia się e−ink, e−paper i e−book, czyli elektro−
niczny atrament, elektroniczny papier i elek−
troniczna książka.
Być może rzeczywiście za pięć lat wystar−
czy w domu jedna książka. Po podłączeniu
jej specjalnym złączem do komputera, w cią−
gu kilku minut pojawią się w niej tekst i ilu−
stracje. Po odłączeniu i przeczytaniu, książka
zostanie niejako skasowana, wyczyszczona,
i w ciągu kilku minut zaprogramowana jako
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zupełnie inna pozycja. Dla osób starszych,
książka "wydrukowana" zostanie większą
czcionką, dla młodszych mniejszą...
Podobnie może być z czasopismami.
Po chwili zastanowienia można dojść do
wniosku, że wcale nie musi to być wielostro−
nicowa książka czy czasopismo...
Wystarczy jedna jedyna strona...
Oczywiście taka elektroniczna książka lub
czasopismo byłyby rodzajem ekranu czy wy−
świetlacza, wyposażonego w pamięć i układ
sterujący. Różnica w stosunku do ekranu kom−
putera polegałaby na tym, że obraz nie musi tu
być ruchomy. Załadowana treść (tekst lub
obraz) pozostawałaby na nim przez dłuższy
czas. Oczywiście nie trzeba będzie przechowy−

wać w domowym komputerze niezbędnych da−
nych − tekst i ilustracje potrzebnej książki lub
czasopisma zostaną ściągnięte przez Internet.
Kupować się więc będzie nie samą książkę, tyl−
ko jej treść − wtedy rzeczywiście wystarczy
w domu jedna książka, a nawet jedna strona.
Dopiero wtedy nie trzeba się będzie
wstydzić za przyjaciela, który ma tylko jed−
ną książkę, ani kupować mu w prezencie
drugiej.
Wizja wielokrotnie programowalnej,
elektronicznej książki (e−book) nie jest wcale
tak odległa, jak się może wydawać. Od nie−
dawna prezentowane są różnego rodzaju wy−
świetlacze, które mogłyby pełnić taką funk−
cję. Niektóre, a właściwie większość z nich,
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O tym się mówi
to klasyczne wyświetlacze oparte na ciekłych
kryształach (LCD). Nie są one zbyt atrakcyj−
ne ze względu na niewielkie wymiary wy−
świetlacza (cena wyświetlacza LCD gwał−
townie rośnie z wielkością), masę i znaczny
pobór prądu. Ostatnio za sprawą niestrudzo−
nych naukowców pojawiło się coś zupełnie
nowego. Jeden z szefów firmy E−Ink poinfor−
mował pod koniec listopada 2000 o osiągnię−
ciu przełomu w pracach nad elektronicznym
papierem (e−paper) i zademonstrował proto−
typ − patrz fotografia 1.

Kolejne wersje komputerowych pro−
gramów są numerowane w specyficzny
sposób. Sięgając do tej analogii, nie−
którzy w stosunku do wynalazku opisy−
wanego w artykule używają określenia
papier v.2.0, w odróżnieniu od znanego
od setek i tysięcy lat zwyczajnego celu−
lozowego papieru (papier v.1.5), perga−
minu (papier v.1,4) oraz papirusu (pa−
pier v.1.0).

Rys. 2 Kapsułka e−atramentu

Fot. 1 Paul Drzaic prezentuje
prototypowy elektroniczny papier

Historia tego wynalazku zaczęła się
w połowie lat dziewięćdziesiątych w MIT
(Massachusetts Institute of Technology,
czytaj em−aj−ti). Obiecujące badania nauko−
we profesora Joe Jacobsona oraz studentów
Jonathana Alberta i Barretta Comi−
skeya w dziedzinie nowego rodzaju wy−
świetlaczy dały solidne podstawy oczekiwa−
niom komercyjnego sukcesu w tej dziedzi−
nie. W 1997 powstał pierwszy prototyp,
uzyskano kilka patentów i z udziałem Russa
Wilcoxa założono firmę E−Ink, której
udziałowcami stało się też kilka potężnych
koncernów i firm, między innymi znana
Czytelnikom EdW Motorola.

Elektronika dla Wszystkich

jasną powierzchnię. Pole elektryczne o prze−
ciwnej biegunowości przesunie pigment na
"dolną" stronę kapsułek, a wtedy patrzący
"z góry" obserwator zobaczy ciemny płyn.

Wtedy koncentro−
wano się głównie na
technologii, nazwa−
nej elektronicznym
atramentem (e−ink).
W roku 1999 firmy
E−Ink i Lucent podję−
ły współpracę w za−
kresie
stworzenia
użytecznego e−papie−
ru z wykorzystaniem
plastikowych tranzy−
storów, opracowywa−
nych właśnie w La−
boratoriach
Bella
(słynne Bell Labs to
dział badawczy kon−
cernu Lucent). Do−
piero
połączenie
elektronicznego atra−
mentu i plastikowych
tranzystorów zwia−
stuje wielki przełom.
Prawdziwie elektro−
niczny papier rzeczy−
wiście może wywo−
łać niewyobrażalną
rewolucję i spowo−
dować przemiany na
miarę
wynalazku
Gutenberga. Aby do−
cenić wagę wynalaz−
ku, warto bliżej
przyjrzeć się po−
szczególnym jego
elementom.

Należy podkreślić, że kulki się nie obracają −
pod wpływem pola elektrycznego wewnątrz
nich przemieszcza się tylko biały pigment.
Ogólną zasadę działania e−atramentu pracu−
jącego na zasadzie elektroforezy pokazuje
uproszczony przekrój z rysunku 3 (obser−
wator patrzy na granulki od górnej strony
rysunku).

Rys. 3 zasada działania e−atramentu

Wybiórcze dołączenie pola elektrycznego
do poszczególnych obszarów pozwoli uczy−
nić wybrane fragmenty powierzchni jasnymi,
inne ciemnymi − zobacz fotografia 4. Co bar−
dzo ważne, jednorazowe przyłożenie pola
elektrycznego powoduje trwałe ustawienie
pigmentu. Po zaniku pola utworzony obraz
będzie się utrzymywał dowolnie długo.
Zmiana nastąpi dopiero po ponownym dołą−
czeniu dość silnego pola elektrycznego. Fo−
tografia 5 pokazuje bardzo powiększony
fragment obrazu uzyskanego za pomocą
elektronicznego atramentu.
Fot. 4 Prototyp wykorzystujący
e−atrament

e−ink
Technologia elektronicznego atramentu ba−
zuje na warstewce mikrogranulek o średnicy
rzędu 0,1mm, zawierających w swym wnę−
trzu jasny pigment (biały proszek − biel tyta−
nową) w ciemnej cieczy − zobacz rysunek 2.
Najogólniej biorąc, e−atrament to masa za−
wierająca miliony takich mikrogramulek.
Cieniutką warstewkę tej masy można nano−
sić na niemal dowolne podłoże metodami
zbliżonymi do drukarskich. Jeśli później po−
jawi się pole elektryczne odpowiedniej bie−
gunowości, biały pigment tytanowy przesu−
nie się na "górną" stronę granulek, tworząc

Wytwarzanie obrazu na takim materiale
odbywałoby się nieco podobnie jak w kseroko−
piarkach, gdzie ładunek elektryczny z bębna
selenowego jest przenoszony na papier. W kse−
rokopiarkach kolejnym etapem jest nanoszenie
tonera i utrwalanie obrazu, w przypadku elek−
tronicznego atramentu nie jest to potrzebne, bo
barwniki są obecne na powierzchni papieru.
MEU
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Opracowanie e−atramentu to dopiero po−
łowa drogi do nowoczesnego e−papieru. Na−
noszenie obrazu przez poddawanie arkusza
wybiórczemu działaniu zewnętrznego pola
elektrycznego nie jest wygodne.
Fot. 5 Fragment uzyskanego
obrazu

Aby zwielokrotnić atrakcyjność wynalaz−
ku, trzeba było opracować jakiś prosty spo−
sób sterowania jasnością poszczególnych
punktów arkusza, by na drodze elektronicz−
nej można było zmieniać treść strony. Inaczej
mówiąc, chodzi o skonstruowanie nowego
typu wyświetlacza. Generalna idea jest oczy−
wista: zamiast wykorzystywać zewnętrzne
źródło pola elektrycznego, pole takie trzeba
wytworzyć "na miejscu". Uzyska się to,
umieszczając aktywne mikrokapsułki między
elektrodami, do których będzie przykładane
napięcie o odpowiedniej biegunowości i war−
tości. Generalną ideę można zobaczyć na
uproszczonym przekroju, pokazanym na ry−
sunku 6. Z jednej strony warstewki czynnej
zostaje nałożona przezroczysta warstwa
przewodząca, tworząca jedną elektrodę,
wspólną dla wszystkich mikrokapsułek.

Rys. 6 Koncepcja e−papieru

Z drugiej strony, od podłoża, zostają wytwo−
rzone małe elektrody punktowe, które po−
zwalają sterować stanem poszczególnych mi−
krokapsułek. Podanie odpowiednich napięć
na poszczególne małe elektrody zmienia ko−
lor poszczególnych punktów. Choć ogólna
idea jest prosta, praktyczne wykonanie sieci
elektrod i układów sterujących wcale nie jest
łatwe. Sytuacja jest tu podobna, jak w matry−
cowych wyświetlaczach ciekłokrystalicz−
nych (LCD), gdzie do skutecznego sterowa−
nia pracą każdego punktu ekranu potrzebny
jest przynajmniej jeden tranzystor. W przy−
padku ekranów LCD sprawa jest prostsza,
ponieważ podłoże jest wykonane ze szkła
i na powierzchni tego szkła można wykonać
tranzystory krzemowe (np. z krzemu amor−
ficznego). Z e−papierem jest inaczej. Z zało−
żenia podłoże powinno być elastyczne. Choć
podłożem nie musi być papier celulozowy,
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wytworzenie krze−
mowych tranzysto−
rów sterujących
poszczególnymi
punktami takiego
wyświetlacza na
jakimkolwiek ela−
stycznym tworzy−
wie sztucznym jest
niezmiernie trud−
ne, wręcz niereal−
ne.
Tymczasem
Fot. 7a
bez tranzystorów
sterowanie wyświetlaczem jest wręcz nie−
możliwe. I właśnie tu rozwiązaniem okazały
się "drukowane, plastikowe tranzystory",
opracowane w Bell Labs.

Fot. 7b

Myślący plastik?
Naukowcy znają wiele różnych materiałów
półprzewodnikowych, które teoretycznie
mogłyby być wykorzystane do produkcji
tranzystorów. Choć może się to wydać dziw−
ne, nadają się do tego także niektóre tworzy−
wa sztuczne. Półprzewodniki takie oparte są
na węglu, a nie na krzemie czy germanie.
Badania nad polimerami i polimerowymi
tranzystorami prowadzone są od dość dawna.
Możliwe jest wytworzenie plastikowych pół−
przewodników typu N i typu P. Wielką prze−
szkodą na drodze do wykorzystania pierw−
szych plastikowych półprzewodników oka−
zała się bardzo mała ruchliwość nośników
(elektronów lub dziur). Ruchliwość ta jest
znikoma nie tylko w porównaniu z klasycz−
nymi tranzystorami z krystalicznego krzemu.
Jest też dużo gorsza, niż w najgorszych tran−
zystorach z krzemu amorficznego.
Problem polega więc głównie na znalezie−
niu czy raczej wytworzeniu tworzywa
sztucznego, charakteryzującego się ruchli−
wością nośników, porównywalną przynaj−
mniej z tranzystorami z krzemu amorficzne−
go (wytwarzanymi na podłożu szklanym).
Intensywne badania i eksperymenty
w Bell Labs doprowadziły do wykonania
użytecznych plastikowych tranzystorów już
ponad rok temu. Krzemowe tranzystory pro−
dukuje się w komorach próżniowych z wyko−

rzystaniem kosztownych metod takich jak li−
tografia, trawienie i nanoszenie warstw.
Nowo opracowane plastikowe tranzystory
wytwarzane są za pomocą precyzyjnych
stempli gumowych metodą podobną nieco do
sitodruku. Na razie plastikowe tranzystory są
wielokrotnie większe od swych krzemowych
rywali. Pamięć z nich zbudowana będzie
mieć pojemność rzędu kilobajtów, a nie me−
gabajtów. Także szybkość przełączania jest
mała i trzeba ją wyrażać w kilohercach, a nie
megahercach. Nie są to wiec elementy, mo−
gące wyprzeć tranzystory krzemowe. Nie
chodzi tu jednak o zastąpienie krzemowych
półprzewodników, tylko ich uzupełnienie
i wyjście poza granice, stawiane dziś przez
podobną technologię wykorzystującą krzem
amorficzny na szkle. Tym samym droga do
plastikowych komputerów, a potem do tytu−
łowego "myślącego plastiku" jest jeszcze
bardzo daleka.
Jedną z najważniejszych zalet takich tran−
zystorów jest stosunkowo prosty proces pro−
dukcyjny, podobny do sitodruku. Drugą klu−
czową cechą jest elastyczność i możliwość
wytwarzania tranzystorowych struktur na
podobnym, elastycznym podłożu.
Plastikowe tranzystory i układy scalone
znajdą szerokie zastosowanie w nowych
generacjach kart kredytowych, zabawek,
biletów, przepustek, etykiet informacyj−
nych, wyświetlaczy i innych urządzeń.
Możliwości są niemal nieograniczone,
a istotną zaletą będzie niski koszt wytwa−
rzania, wynikający z prostej "gumowej"
technologii produkcji.

e−papier
Właśnie drukowane plastikowe tranzystory
w połączeniu z e−atramentem otwierają dro−
gę do stworzenia e−papieru, czyli mówiąc
inaczej, zupełnie nowych wyświetlaczy.
Pierwsze, niebiesko−białe arkusze e−papie−
ru, z serii zwanej Immedia, firma E−Ink za−
prezentowała prawie dwa lata temu. Wiele
uwagi poświęcono wyświetlaczom, wyko−
rzystanym w sieci sklepów jako zdalnie ak−
tualizowane plansze informacyjne − patrz
fotografie 8...11.
Ostatnio Paul Drzaic z firmy E−Ink zapre−
zentował nowy elastyczny wyświetlacz, po−

Fot. 8
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Na marginesie
należy wspomnieć, że opisywana tu techno−
logia tytanowego białego pigmentu i ciem−
nej cieczy w mikrokapsułkach nie jest jedy−
ną, przygotowywaną do komercyjnego wy−
korzystania. Już 20 lat temu Nicholas K.
Sheridon przedstawił decydentom znanej
firmy Xerox pomysł elektronicznego ryso−
wania obrazów. Swą ideę nazwał Gyricon.
Uzyskał nawet patent.

Dwadzieścia lat temu w centrum zaintere−
sowania były inne nowości i idea Nicka She−
ridona nie zyskała zainteresowa−
nia dyrektorów Xeroxa, którzy
koncentrowali się na drukowa−
niu, a nie wyświetlaniu. Twórca
nie zainteresował in−
nych firm swoim po−
mysłem i został on
odłożony na półkę.
Xerox powrócił do
tej idei po piętnastu latach. Dziś
trwają
intensywne
prace
w ośrodku badawczym PARC
(Palo Alto Research Center),
a twórca Gyricona może zapre−
zentować pierwsze arkusze
z elektronicznym atramentem,
których działanie jest podobne, jak opisanych
arkuszy firmy E−Ink. Podjęto współpracę ze
znanym koncernem chemicznym 3M. Kilka
szczegółów można zobaczyć na fotografiach.

Elektronika dla Wszystkich

Tu również podstawą są
maleńkie kulki o średnicy
0,03...0,1mm, zabarwione
z jednej strony na kolor bia−
ły, z drugiej na czarny. Choć
szczegóły produkcyjne są
okryte tajemnicą, wiadomo,
że kulki są naładowane
elektrycznie. Są one roz−
mieszczone w przezroczy−
stej, miękkiej gumie siliko−
nowej, nasączonej dodatko−
wo olejem. Dzięki temu
każda kuleczka może się
swobodnie obracać pod
wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
Przy dużym napięciu kuleczka pod wpły−
wem znacznej siły pola elektrycznego blo−
kuje się przed osiągnięciem stanu "białego"
czy "czarnego", co
umożliwia uzyskanie
stopni
szarości
i w dalszej perspekty−
wie daje widoki na
uzyskanie wyświetla−
czy pełnokolorowych. Po odłączeniu zasila−
nia (zaniku pola elektrycznego), obraz pozo−
staje niezmieniony. Treść obrazu może być
zmieniana miliony razy, a rozdzielczość
stworzonych modeli sięga 220 punktów na
cal, co jest wartością bardzo dobrą.

Na arkuszu takiego "gumowego papie−
ru" można pisać pisakiem, podłączonym do
źródła napięcia. Z użyciem specjalnych
urządzeń, podobnych do drukarek, można
kasować stary i nanosić nowy obraz. Taki
papier wielokrotnego użytku mógłby być
czyszczony i zapisywany tysiące razy.
Urządzenia "drukujące" mogłyby być małe,
przy czym wcale nie musiałyby być podob−
ne do drukarki. Za pomocą specjalnej
różdżki, przesuwanej po powierzchni moż−
na nie tylko przenosić na arkusz obraz
z komputera, ale też odczytywać go na
podobieństwo ręcznego skanera. Taka
różdżka pełniłaby więc jednocześnie rolę
drukarki, kserokopiarki, faksu i skanera.

Gyricon może
być wykorzystany
do budowy wielko−
formatowych tablic
i znaków. Niemniej
nadal jest to jednak
tylko elektroniczny
atrament i nie moż−
na mówić o praw−
dziwym wyświetla−
czu, sterowanym
bezpośrednio przez komputer.
Tym samym opracowanie Xeroxa, choć
bardzo interesujące, jest znacznie opóźnione
i pozostaje w tyle za e−papierem stworzonym
przez firmy E−Ink i Lucent. Wygląda na to, że
Xerox zmarnował wielką szansę,
która pojawiła się przed dwudziestu
laty. Inna decyzja w sprawie idei
Gyricona mogłaby zmienić oblicze
techniki już dziesięć lat temu.
W grudniu 2000 poinformow−
wano o utworzeniu firmy Gyricon
Media Inc., która ma się zajmować
zastosowaniami opisanego papieru
wielokrotnego użytku.
Obecnie tak−
że inne firmy
oraz ośrodki ba−
dawcze prowa−
dzą prace nad e−
atramentami i e−papierem. Należą
do nich IBM, Mitsubishi i Philips oraz licz−
ne uniwersytety.
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kazany na fotografii 1. Zademonstrowany
prototyp jest e−atramentowym wyświetla−
czem z aktywną matrycą plastikowych tran−
zystorów drukowanych na plastikowym
podłożu za pomocą precyzyjnych gumo−
wych stempli. Jak widać, rozdzielczość pre−
zentowanego arkusza e−papieru jest śmie−
sznie mała. Wyświetlacz jest wprawdzie
dość duży, zawiera jednak tylko kilkaset
punktów. Nie ma się jednak z czego śmiać −
być może jest to historyczne zdjęcie, zwia−
stujące nową epokę w dziejach cywilizacji.
Twórcy wyświetlacza, firmy E−Ink oraz Lu−
cent, stwierdzili, że jest to kamień milowy
na drodze do użytecznych i tanich papiero−
podobnych wyświetlaczy.

Fot. 9

Rzeczywiście, nowe wyświetlacze mają
bardzo istotne zalety. Są bardzo lekkie, cien−
kie i elastyczne. Grubość nie przekracza
1mm, co jest to ogromnym krokiem naprzód
w stosunku do wyświetlaczy LCD, które są
wielokrotnie grubsze i cięższe.
Fot. 10

E−papier w spoczynku nie pobiera prądu.
Niewielka ilość energii potrzebna jest jedy−
nie podczas zmiany wyświetlanej treści.
Oznacza to oczywiście znikome zużycie
energii. Wytworzony obraz będzie się utrzy−
mywał długi czas. Pozostanie niezmieniony
także po wyłączeniu zasilania. Oznacza to, że
taki wyświetlacz nie musi być zasilany cią−
gle, a tylko w czasie, gdy następuje zmiana
zawartości strony.
Uzyskiwany kontrast (10:1) jest nawet
lepszy, niż w przypadku klasycznego druku
na papierze (8:1). W przeciwieństwie do
większości wyświetlaczy LCD, e−papier nie
wymaga podświetlania i jest bardzo dobrze
czytelny zarówno w silnym, jak i słabym
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świetle. Kąt widzenia jest bardzo szeroki, ta−
ki jak zwykłego papieru.
Nie jest problemem uzyskanie dużych
i bardzo dużych napisów oraz znaków.
Uzyskanie wysokiej rozdzielczości, zde−
cydowanie lepszej, niż najlepszych dzisiej−
szych monitorów CRT i LCD, jest jedynie
kwestią czasu. Warunkuje je postęp w pro−
dukcji plastikowych tranzystorów, które są
niezbędne do sterowania już nie tysiącami,
a milionami punktów.
Jak na razie wyświetlacze e−papierowe są
monochromatyczne, jedynie dwustanowe.
Uzyskanie stopni szarości i kolorów też jest
jedynie kwestią czasu. W procesie drukarskim
również nie ma stopni szarości. Są tylko czte−
ry kolory podstawowe: cyjan, magenta, żółty
i czarny. Paletę kolorów i stopni szarości uzy−
skuje się dzięki rastrowaniu i wskutek niedo−
skonałości oka. Kto ma silną lupę, niech obej−
rzy dowolną ilustrację w tym czasopiśmie.
Przekona się, że obraz w rzeczywistości skła−
da się z wielkiej liczby kropek w kolorach
podstawowych. Najprawdopodobniej tak bę−
dzie też z e−papierem. Wzrost rozdzielczości
umożliwi uzyskanie palety kolorów. Być mo−
że wykorzystany zostanie inny sposób.
Nie znaczy to, że e−papier od razu będzie
wykorzystany w monitorach komputerowych
czy telewizorach. Na razie szybkość zmianą
barwy poszczególnych punktów jest żałośnie
mała (ok. pół sekundy) w porównaniu z wyma−
ganą w telewizji częstotliwścią powtarzania
pełnych obrazów równą 25Hz. E−papier dobrze
nadaje się natomiast na wyświetlacze "stałe":
znaki drogowe, plansze reklamowe i informa−
cyjne, także bardzo duże, stojące przy drogach
i autostradach, tablice informacyjne
w autobusach, a w przyszłości na e−
książki, e−czasopisma, itp.
O ile perspektywy radykalnego
zwiększenia rozdzielczości są dobre,
większych nadziei na radykalne
zwiększenie szybkości jak na razie
brak. Choć kto wie... Pierwsze lapto−
py też miały kiepskie, bardzo powol−
ne ekrany LCD...
Pomimo wspomnianych ograni−
czeń, perspektywy otwierające się
przed e−papierem są ogromne. Wiel−
ką zaletą e−papierowych znaków
i tablic informacyjnych, umieszczo−
nych w sklepach, przy drogach, itp.,
jest możliwość łatwej i stosunkowo
szybkiej zmiany wyświetlanej in−
formacji. Przykładowo, wykorzy−
stując Internet, treść tablic reklamo−
wych można zmieniać jednocześnie
w całym kraju.
E−papierowe mapy pozwoliłyby
zachować orientację w dowolnym za−
kątku świata, a w razie potrzeby mo−
głyby być aktualizowane drogą sate−
liarną, co miałoby ogromne znaczenie
Fot.
w zastosowaniach wojskowych.

Microsoft już przed niemal dwoma laty
zapowiadał szybki całkowity upadek techni−
ki drukarskiej oraz dominację e−książek już
w roku 2008. Gdyby rzeczywiście sprawdzi−
ły się ówczesne szumne zapowiedzi, jedna
książka byłaby całą biblioteką − pamięć stała
o terabajtowej pojemności zawierałaby
treść... czterech milionów książek. A pamięć
RAM pozwoliłaby załadować dowolne treści
z Internetu, zapewne drogą bezprzewodową.
Choć na razie (i na szczęście) postęp nie
jest tak szybki, naprawdę nie wiadomo, co
przyniosą najbliższe lata. Może się okazać, że
e−papier rzeczywiście przebojem zdobędzie
rynek i ze względów ekonomicznych wyprze
niemal całkowicie tradycyjne książki i czaso−
pisma. Może się jednak okazać, jak to już by−
wało kilkakrotnie, że technicznie dojrzały pro−
dukt nie znajdzie spodziewanej rzeszy zwo−
lenników. W tym wypadku w grę wchodzą
wyjątkowo silne przyzwyczajenia i wcale nie
jest pewne, że producenci nowego wynalazku
przekonają większość społeczeństwa, że do
szczęścia potrzeba im jeszcze tylko e−papieru.
Wszyscy będziemy z ciekawością obser−
wować, jak potoczą się losy e−książek i e−
czasopism. Czy już niedługo Elektronika dla
Wszystkich będzie rozsyłana do prenumera−
torów i kiosków w postaci e−maili?
W najbliższych kilku latach nam to nie
grozi. Na razie zachęcam do zajrzenia na
stronę internetową EdW (www.edw.com.pl)
i do zakupu kolejnych, drukowanych wydań
naszego wspólnego czasopisma.
Piotr Górecki
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