
GADGET 
 

Gawai atau acang(Bahasa Inggris: gadget) adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki 

tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna yang umumnya diberikan terhadap sesuatu yang 

baru. Gawai dianggap dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan teknologi normal 

yang ada pada saat penciptaannya 

 

iPod 

 

 
Beberapa jenis iPod. Dari kiri ke kanan: iPod Shuffle, iPod Nano, iPod 

Classic, iPod Touch. iPod tersebut adalah keluarga iPod terbaru, mulai 

tahun 2010. 

Pabrikan  
Apple Inc.  

Jenis Portable Media Player (PMP) 

Prosesor Samsung ARM 

 

iPod adalah merek serangkaian perangkat pemutar media digital yang dirancang dan dijual oleh 

Apple Computer (Hewlett-Packard juga sempat menjual produk tersebut dengan nama Apple iPod + 

HP). Nama "iPod" juga dahulu merupakan nama salah satu varian pemutar media digital dalam 

rangkaian tersebut (varian ini kini disebut "iPod classic"). Sebagian besar varian iPod memberikan 

antarmuka pengguna (user interface) yang sederhana dengan menggunakan disain dalam bentuk 

roda putar (scroll wheel). iPod classic menyimpan datanya di dalam sebuah hard drive, sementara 

model lainnya menggunakan flash memory. Seperti sebagian besar perangkat pemain musik lainnya, 

iPod bisa digunakan sebagai hard drive eksternal bila disambungkan ke sebuah komputer. 

Tony Fadell pertama kali mendapat ilham untuk membuat iPod di luar perusahaan Apple Computer: 

saat itu ia mengalami kesulitan mencari dana untuk membiayai perangkat pemain musik yang ia 

ciptakan.
[rujukan?]

 Pada waktu ia menunjukkannya kepada Apple Computer, perusahaan tersebut 

menyewanya sebagai kontraktor mandiri untuk membuahkan hasil dari projek ini. Ia diberikan 

tanggung jawab untuk menggalang tim yang akan mengembangkan dua generasi pertama dari 

perangkat ini. Setelah itu perkembangan iPod yang selanjutnya dilakukan di bawah naungan 

Jonathan Ive yang merupakan kepala grup disain industri di Apple Computer. 

Sampai bulan Oktober 2004, iPod mendominasi penjualan perangkat pemain musik di Amerika 

Serikat, dengan meraih 92% dari pasaran perangkat hard drive dan lebih dari 65% dari pasaran jenis 

lainnya. iPod telah berhasil dijual dengan pesat, melebihi sepuluh juta unit dalam tiga tahun terakhir 

ini. Perangkat tersebut mempunyai pengaruh kebudayaan yang sangat besar di masyarakat bila 

dibanding dengan saat alat tersebut pertama kali diluncurkan. 

Platform silang dan riwayat peluncuran 
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iPod pertama kali diperkenalkan di dunia pada sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh Apple 

Inc. pada musim gugur hari selasa tanggal 21 Oktober 2001 yang dihadiri langsung oleh Steve Jobs 

di kantor pusat Apple Inc. di Bandley Drive, Cupertino, California
[1]

 

iPod pada awalnya hanya bisa dipakai dengan komputer Macintosh, tetapi pada tanggal 17 Juli 

2002, Apple Computer mulai menjual iPod versi Windows dengan menggunakan format hard drive 

FAT32 daripada HFS Plus. [1] Piranti lunak iTunes versi Windows diperkenalkan pada tanggal 16 

Oktober 2003 [2]; sebelumnya, pengguna Windows harus bergantung kepada piranti lunak lain 

seperti Musicmatch Jukebox, ephPod or XPlay untuk mengatur koleksi lagu di dalam iPod 

mereka.
[1]

 

Generasi terbaru dari iPod dengan dock tidak lagi membedakan antara versi Macintosh dengan 

Windows. iPod ini secara default dijual dengan hard drive-nya diformat untuk digunakan dengan 

Macintosh. Pembeli dapat merubat format tersebut supaya bisa digunakan dengan Windows. Sebuah 

iPod yang diformat HFS Plus have bisa dipakai dengan Macintosh karena Windows tidak mengenal 

format HFS Plus. Tetapi karena Macintosh bisa mengenal format FAT32, sebuah iPod yang 

diformat FAT32 bisa dipakai baik dengan Macintosh atau Windows. Tetapi HFS Plus memberikan 

sedikit lebih banyak ruang untuk menyimpan lebih banyak data, dan juga membuat iPod bisa 

dipakai sebagai boot disk untuk komputer Macintosh. 

Pada tanggal 8 Januari 2004, Hewlett-Packard mengumumkan bahwa mereka akan melisensi iPod 

dari Apple Computer untuk menciptakan sebuah perangkat pemain musik bermerek HP yang akan 

diberi nama HPod. Esok harinya, pimpinan Hewlett-Packard Carly Fiorina mengeluarkan iPod 

berwarna biru pada pada pameran 2004 Consumer Electronics Show. Walaupun iPod biru tersebut 

tidak pernah diproduksi, model yang dipakai HP sekarang adalah sama persis dengan iPod dari 

Apple dan dijual dengan nama "Apple iPod + HP". 

iPod generasi kelima diluncurkan pada Oktober 2005 dan kemudian diperbaharui pada September 

2006. Generasi iPod kelima mempunyai fitur pemutar video sampai dengan 640 x 480 pixel dan 

mempunyai daya tahan baterai hingga 24 jam. Para pengguna dapat mengambil video, games dan 

audiobooks dari iTunes Store. 

Pada 5 September 2007, Apple meluncurkan iPod generasi keenam (kini dipanggil "iPod classic"), 

iPod nano generasi ketiga, dan varian baru bernama iPod touch. iPod touch menggunakan layar 

sentuh yang juga digunakan iPhone. 

Piranti lunak 

 

 
Sebuah iPod generasi kelima. 

iPod bisa memainkan dokumen dengan format MP3, WAV, AAC/M4A, Protected AAC, AIFF, 

Audible audiobook, dan Apple Lossless. Alat tersebut tidak bisa memainkan dokumen dengan 

format OGG Vorbis, FLAC, Windows Media Audio (WMA), atau RealAudio. Apple Computer 

mungkin tidak akan mendukung format tersebut, karena mereka dianggap sebagai saingan piranti 

lunak QuickTime yang dikembangkan Apple Computer. Piranti lunak iTunes versi Windows bisa 
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mengubah dokumen WMA menjadi AAC dengan pengecualian pada dokumen yang memiliki copy 

protection. 

Apple mendisain iPod untuk bekerja dengan piranti lunak iTunes, yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengatur koleksi musiknya di komputer dan iPod. iTunes bisa secara langsung 

menyelaraskan sebuah iPod dengan koleksi lagu tertentu atau dengan seluruh koleksi yang dimiliki 

penggunanya pada saat iPod tersebut disambung dengan sebuah komputer. 

iPod generasi pertama berfungsi khusus hanya sebagi perangkat pemain musik. Pembaharuan 

firmware selanjutnya menambahkan fungsi PDA: Perangkat tersebut kemudian bisa menyimpan 

informasi dari buku alamat dan piranti lunak iCal yang ada di dalam Macintosh yang dipakai oleh 

penggunanya. iPod juga bisa menampilkan dokumen teks walaupun tidak bisa dimanipulasi dengan 

menggunakan iPod. 

Piranti keras 

iPod menggunakan sambungan FireWire dan USB 2.0 (kecuali iPod shuffle, yang hanya 

menggunakan USB). iPod mengisi ulang baterai saat disambungkan dengan sebuah komputer. 

Perangkat ini juga bisa diisi ulang dengan menggunakan colokan listrik yang tersambung dengan 

iPod melalui kabel FireWire. Colokan listrik tersebut menggunakan kabel FireWire untuk 

menyalurkan energi listrik ke dalam iPod. (Pengisian ulang dengan kabel USB hanya tersedia untuk 

iPod di atas generasi ketiga.) 

Kritik 

Kritik yang sering diajukan oleh para pengguna iPod antara lain: 

 Daya tahan baterai yang lebih singkat/tidak sesuai dengan spesifikasi resmi dari Apple 

 Baterai yang tidak bisa diganti 

 Bass yang lemah 

 Distorsi equalizer bass 

Kegunaan 

iPod (kecuali iPod shuffle) memiliki lima tombol: 

1. Play/Pause, 

2. Menu (untuk naik satu tingkat di hirarki menu) 

3. Previous (untuk pindah ke awal lagu atau yang sebelumnya) 

4. Next (untuk pindah ke lagu yang selanjutnya) 

5. Select (tombol di tengah roda putar; untuk memilih menu atau lagu). 

Sebuah switch Hold bisa ditemukan di bagian atas dari piranti tersebut. Dengan menggeser switch 

ini sampai terlihat tanda berwarna merah membuat tombol tidak bereaksi walaupun telah ditekan 

atau disentuh. Fitur ini berfungsi untuk mencegah bila tombol secara tidak sengaja tertekan atau 

tersentuh. 

Dengan menahan tombol Menu selama dua detik bisa menyalan lampu penerang layar iPod. Bila 

tombol Play/Pause ditekan selama dua detik maka iPod tersebut akan mati. 

Varian iPod 

 iPod Classic (Generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
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 iPod Mini (Generasi 1, 2) 

 

 iPod U2 (Generasi 1, 2, 3) 

 

 iPod Shuffle (Generasi 1, 2) 

 

 iPod Nano (Generasi 1, 2, 3) 

 

 iPod Touch 
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 iPhone 

 

Daya Tarik iPod 

iPod memiliki beberapa daya tarik sebagai sebuah pemutar media digital sebagai berikut: 

1. Fungsinya canggih 

2. Desainnya elegan 

3. Kompatibel dengan Personal Computer (walaupun tidak sejak peluncuran pertama) 

4. Terkait dengan produk/pelayanan lain 

5. Mendapat sorotan yang sangat besar
[1]

 

iPad 

 

 
An iPad showing its home screen 

Pembuat  
Foxconn (on contract)

[1][2]
 

Terkait iPhone, iPod touch (Comparison) 

Tipe Tablet media player/PC 

Dimensi 

242.8 mm (9,56 in) (h) 

189.7 mm (7,47 in) (w) 

13.4 mm (0,53 in) (d) 
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Berat 
Wi-Fi model: 680g 

Wi-Fi + 3G model: 730g 
[3]

 

Sistem 

Operasi  

iPhone OS (modified) 

3.2 (build 7B367)
[4]

 

Released April 3, 2010; 14 bulan yang lalu 

CPU  

1 GHz Apple A4
[3][5]

 

PowerVR SGX 535 GPU
[6]

 

Memori 
256 MB DRAM built into Apple A4 package (top package of PoP contains two 

128 MB die's)
[7]

 

Penyimpanan 
Flash memory 

16, 32, and 64 GB
[3]

 

Input 
Multi-touch touch screen, headset controls, proximity and ambient light sensors, 

3-axis accelerometer, magnetometer 

Layar 
1024 × 768 px (aspect ratio 4:3), 9.7 in (25 cm) diagonal, appr. 45 in

2
 

(Templat:Convert/sqin), 132 PPI, XGA, LED-backlit IPS LCD
[3]

 

Kamera  
Tidak ada 

Konektivitas 

Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1+EDR, USB 2.0/Dock connector 

Wi-Fi + 3G model also includes: A-GPS, micro-SIM slot, Quad-band GSM 850 

900 1800 1900 MHz GPRS/EDGE, Tri-band UMTS 850 1900 2100 MHz 

HSDPA 

 
 

Apple iPad 

iPad adalah sebuah produk komputer tablet buatan Apple Inc. (AI). iPad memiliki bentuk tampilan 

yang hampir serupa dengan iPod Touch dan iPhone, hanya saja ukurannya lebih besar dibandingkan 

kedua produk tersebut dan memiliki fungsi-fungsi tambahan seperti yang ada pada sistem operasi 

Mac OS X. 

Sejarah 

iPad diperkenalkan pertama kali oleh Steve Jobs, CEO (yang merupakan singkatan dari Chief 

Executive Officer) dari Apple Inc. dalam Apple Special Event yang bertempat di Yerba Buena 

Center for the Arts, San Fransisco, Amerika Serikat, pada tanggal 27 Januari 2010. Produk ini 

dirancang sebagai sebuah perangkat digital yang berada di antara telepon pintar (smartphone) dan 

komputer jinjing (laptop). Apple Inc. berencana akan mulai memasarkan iPad di Amerika Serikat 

(AS) mulai 3 april 2010, dengan kisaran harga mulai dari 499 Dolar Amerika Serikat (USD) hingga 

829 USD. Namun warga AS sudah dapat memesan produk ini mulai tanggal 12 Maret 2010 melalui 

Apple Online Store. 

Spesifikasi 

Apple sejauh ini sudah mengumumkan dua jenis model iPad. Model Wi-Fi dengan Wi-Fi 

802.11a/b/g/n dengan berat 680 gram yang akan dipasarkan 3 April 2010 dan model Wi-Fi + 3G 
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yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan jaringan HSDPA dengan berat 730 gram, yang 

akan dipasarkan pada akhir April 2010. Produk ini memiliki desain layar multi-sentuh 9.56x7.47 

inci dengan lebar layar 9.7 inci atau sekitar 25 sentimeter (cm), yang dilengkapi LED backlight 

dengan teknologi IPS (singkatan dari In-Plane Switching), resolusi 1024x768 piksel, kapasitas 

memori flash drive mulai dari kisaran 16 gigabita (Gb) hingga 64 Gb, prosesor 1 gigahertz (GHz) 

Apple A4, baterai lithium-polymer yang dapat bertahan hingga 10 jam pemakaian, mendukung 

pemutaran audio dengan format AAC, MP3, VBR, audible, apple lossless, AIFF dan WAV serta 

mendukung format video H.264 hingga 720p, .m4v, .mp4, .mov, dan MPEG-4. Selain itu juga 

terdapat Bluetooth 2.1, kompas digital, GPS, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), dock connector, built-in 

speaker, mikrofon, 3.5-mm stereo headphone jack dan menggunakan sistem operasi yang sama 

dengan sistem operasi iPhone. 

Aplikasi 

Di dalam iPad, selain fitur umum seperti home screen, contact (kontak), kalender dan catatan 

terdapat juga sejumlah aplikasi-aplikasi seperti: 

1. Safari: merupakan penjelajah web yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai situs 

internet, seperti Google, Yahoo, Myspace, Flickr, Apple atau situs jejaring sosial seperti 

Friendster, Twitter, Facebook dan Plurk. 

2. Mail: merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat surat elektronik 

(email) dan fitur ini dapat bekerja dengan hampir semua provider terkemuka seperti Yahoo! 

Mail, Gmail, atau Windows Live Hotmail. 

3. iTunes: merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menjelajah dan mengunduh musik, 

tayangan televisi, video maupun podcasts melalui iTunes Store. Aplikasi iTunes yang ada di 

dalam iPad dapat disinkronisasikan dengan iTunes yang ada pada MacBook ataupun 

komputer yang dimiliki pengguna. 

4. iPod: merupakan aplikasi yang mampu mengorganisasi dan memutar musik, sama seperti 

yang terdapat pada produk Apple yang lain seperti iPod ataupun iPhone. 

5. Photo: sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengorganisasi dan melihat 

foto. Pengguna tidak hanya bisa melihat foto berdasarkan tanggal dan acaranya, tetapi juga 

berdasarkan wajah ataupun tempat dimana foto tersebut diambil. Pengguna juga dapat 

mengsinkronisasikan foto ke dalam iPad dari Mac atau komputer melalui iTunes ataupun 

memindahkan foto dari kamera digital ke iPad melalui iPad camera connection kit. 

6. Video: aplikasi yang digunakan untuk menonton berbagai jenis video, mulai dari film 

dengan kualitas High Definition (HD), podcast, acara TV sampai musik video dimana saja 

walau pengguna sedang berada di dalam pesawat sekalipun. 

7. App Store: digunakan untuk mengunduh aplikasi yang jumlahnya mencapai hampir 150.000. 

App Store menyediakan aplikasi untuk produk-produk buatan Apple dengan beragam 

kategori, mulai dari permainan, gaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Aplikasi yang 

terdapat di dalam App Store dapat diunduh secara gratis oleh pengguna namun ada juga 

yang dikenakan sejumlah biaya. 

8. Youtube: aplikasi ini dapat digunakan untuk memudahkan pengguna melihat berbagai 

macam jenis video yang ada dalam Youtube tanpa perlu mengakses situsnya. 

9. iBooks: sebuah aplikasi yang digunakan tidak hanya untuk membaca saja, tetapi juga 

menjelajah dan membeli buku-buku berformat digital (e-books) dari iBookstore. Aplikasi ini 

dapat diunduh di App Store secara gratis, namun sayangnya aplikasi ini baru tersedia di AS 

saja. 

10. iWork: aplikasi yang juga terdapat pada Mac, yang terdiri dari Keynote, Pages dan Numbers. 

Aplikasi ini dapat membantu pengguna membuat presentasi, dokumen, maupun spreadsheet. 

11. Maps: aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat peta dari atas dengan resolusi tinggi 

melalui pencitraan satelit. Selain melihat peta, pengguna juga bisa mencari lokasi tempat 

atau rute dari satu tempat ke tempat lain. 

Aksesori Tambahan 

Apple juga menyediakan berbagai macam aksesori tambahan yang dapat dibeli secara terpisah oleh 

pengguna untuk melengkapi Ipad. Aksesori tambahan untuk iPad tersedia mulai dari keyboard dock, 

iPad case, iPad camera connection kit, iPad dock, iPad 10W USB power adapter, iPad dock 
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connector to VGA adapter, Apple wireless keyboard, headphone, earphone hingga composite dan 

component AV cable. 

 

TABLET PC 

Tablet PC adalah laptop - atau komputer portable berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau 

teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau 

pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer. 

Istilah ini dipopulerkan oleh Microsoft pada tahun 2001, tetapi PC tablet sekarang mengacu pada 

setiap komputer pribadi yang berukuran tablet, pun jika tidak menggunakan Windows melainkan 

sistem operasi PC yang lain. Tablet dapat menggunakan papan ketik virtual dan pengenalan tulisan 

tangan untuk input teks melalui layar sentuh. 

Piranti lunak sistem 

Microsoft Windows 

Setelah mengembangkan Windows for Pen Computing, Microsoft mengembangkan dukungan untuk 

tablet yang dapat menjalankan Windows dengan nama Tablet PC Microsoft. Menurut definisi 

Microsoft 2001, "Microsoft Tablet PC" berbasis pena dan merupakan PC x86 yang memiliki fungsi 

tulisan tangan dan pengenalan suara. Tablet PC menggunakan piranti keras yang sama seperti laptop 

biasa tetapi menambahkan dukungan untuk input pena. Untuk dukungan khusus bagi input pena, 

Microsoft merilis Windows XP Tablet PC Edition. Saat ini tidak ada versi khusus Windows Tablet 

namun dukungan dibangun untuk kedua versi Home dan Business Windows Vista dan Windows 7. 

Tablet yang menjalankan Windows mendapatkan fungsi tambahan menggunakan layar sentuh untuk 

masukan mouse, pengenalan tulisan tangan, dan dukungan gesture. Setelah Tablet PC, Microsoft 

mengumumkan inisiatif UMPC pada tahun 2006 yang membawa tablet Windows ke faktor dengan 

bentuk yang lebih kecil dan berpusat pada sentuhan. Ini diluncurkan kembali pada tahun 2010 

sebagai Slate PC, untuk mempromosikan tablet yang menjalankan Windows 7, menjelang 

peluncuran iPad Apple. Slate PC diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kemajuan perangkat 

mobile yang berasal dari keberhasilan netbook. 

Sementara banyak produsen tablet pindah ke arsitektur ARM dengan sistem operasi ringan, 

Microsoft tetap pada Windows. Meskipun Microsoft memiliki Windows CE untuk dukungan ARM 

ia telah menjaga target pasarnya untuk industri smartphone dengan Windows Mobile dan Windows 

baru berbasis Windows CE 6, Windows Phone 7. Beberapa produsen, bagaimanapun, tetap 

menunjukkan prototipe tablet berbasis Windows CE yang menjalankan kerangka biasa. 

Dengan suksesi Windows Vista, fungsi Tablet PC tidak memerlukan lagi edisi yang terpisah. 

Dukungan Tablet PC dibangun ke semua edisi Windows Vista dengan pengecualian Home Basic 

dan edisi Starter. Hal ini memperluas pengenalan tulisan tangan, koleksi tinta, dan metode input 

tambahan untuk setiap komputer yang menjalankan Vista bahkan jika perangkat input adalah 

digitizer eksternal, layar sentuh, atau bahkan mouse biasa. Vista juga mendukung fungsi multi-

sentuh dan gerak tubuh (awalnya dikembangkan untuk versi Microsoft Surface untuk Vista) dan 

sekarang digunakan oleh publik dengan merilis tablet multi-sentuh. Windows Vista juga secara 

signifikan meningkatkan fungsi pengenalan tulisan tangan dengan pengenalan personalisasi alat 

pengenalan tulisan tangan selayaknya alat belajar tulisan tangan otomatis. 

Fungsionalitas tablet tersedia di semua edisi Windows 7 kecuali edisi Starter. Ini memperkenalkan 

Matematika baru Input Panel yang mengenali ekspresi dan formula matematika tulisan tangan, serta 

terintegrasi dengan program lain. Windows 7 juga secara signifikan meningkatkan input pena dan 

handwriting recognition dengan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan mendukung lebih banyak 

bahasa, termasuk sistem penulisan Asia Timur. Kamus kustom yang dipersonalisasi membantu 

melalui kosakata khusus (seperti istilah medis dan teknis), dan prediksi teks mempercepat proses 

input untuk membuat kegiatan mencatat lebih cepat. Teknologi multi-sentuh juga tersedia pada 

beberapa PC tablet, memungkinkan interaksi yang lebih maju dengan menggunakan isyarat 
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sentuhan dengan jari-jari Anda seperti menggunakan mouse. Masalah mungkin timbul dengan 

fungsi tablet dari OS. 

Windows 7 yang memiliki kemampuan sentuhan dibangun dengan teknologi Microsoft Surface. Ini 

adalah sentuhan-sentris gerakan dan UI peningkatan yang bekerja dengan sebagian besar komputer 

sentuhan saat ini. Di antara tablet PC pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 berdasarkan pada 

sistem operasi Windows 7 adalah bModo12 dari bModo dan Samsung Galaxy.Windows memiliki 

sejarah teknologi tablet termasuk Windows XP Tablet PC Edition. Tablet PC Edition merupakan 

superset dari Windows XP Professional, fungsionalitas tablet perbedaan ini, termasuk input teks 

alternatif (Tablet PC Input Panel) dan driver dasar untuk mendukung piranti keras tablet PC 

tertentu. Persyaratan untuk menginstal Tablet PC Edition termasuk digitizer tablet atau perangkat 

touchscreen, dan tombol kontrol piranti keras termasuk tombol pintas Ctrl-Alt-Delete, tombol 

bergulir, dan setidaknya satu tombol aplikasi pengguna-dikonfigurasi. 

Linux 

Salah satu implementasi awal dari tablet Linux adalah ProGear oleh FrontPath. ProGear 

menggunakan chip Transmeta dan digitizer resistif. ProGear awalnya datang dengan versi 

Slackware Linux, tetapi kemudian bisa dibeli dengan Windows 98. Karena komputer tujuannya 

adalah IBM PC yang kompatibel, Windows 98 dapat menjalankan banyak sistem operasi yang 

berbeda. Namun, perangkat ini tidak lagi Dijual FrontPath telah menghentikan operasi. Penting 

untuk dicatat bahwa layar sentuh banyak sub-notebook komputer dapat menjalankan beberapa 

distribusi Linux dengan sedikit kustomisasi. X.org sekarang mendukung rotasi layar dan input 

melalui driver Wacom tablet, dan perangkat lunak pengenalan tulisan tangan baik dari Qtopia 

berbasis Qt dan GTK +-berbasis Internet Tablet OS menyediakan sistem yang menjanjikan bebas 

dan sumber terbuka untuk pengembangan di masa mendatang. Open source mencatat software di 

Linux termasuk aplikasi seperti Xournal (yang mendukung penjelasan file PDF), Gournal (catatan 

mengambil aplikasi berbasis Gnome), dan Jarnal berbasis Java (yang mendukung pengenalan tulisan 

tangan sebagai fungsi bawaan). Sebelum kedatangan perangkat lunak tersebut, banyak pengguna 

harus bergantung pada papan ketik pada layar dan metode input teks alternatif seperti Dasher. Ada 

program pengenalan tulisan tangan berdiri sendiri yang tersedia, CellWriter, yang mengharuskan 

pengguna untuk menulis surat secara terpisah dalam kotak. Sejumlah proyek Linux OS berbasis 

berdedikasi untuk tablet PC. Karena semua ini adalah open source, mereka tersedia secara bebas dan 

dapat dijalankan atau porting ke perangkat yang sesuai dengan desain tablet PC. Maemo (berubah 

menjadi MeeGo di tahun 2010), sebuah Debian Linux lingkungan pengguna berbasis grafik, 

dikembangkan untuk perangkat Nokia Internet Tablet (770, N800, N810 & N900). Hal ini sedang 

dalam generasi 5 (5G), dan memiliki susunan yang luas dari aplikasi yang tersedia di kedua 

repositori resmi dan didukung pengguna. Netbook Ubuntu edisi Remix, serta proyek yang 

disponsori Intel Moblin, keduanya memiliki dukungan layar sentuh diintegrasikan ke antarmuka 

pengguna mereka. Canonical telah mengisyaratkan tablet mendukung lebih baik dengan UI terpadu 

untuk Ubuntu 10.10. TabletKiosk saat ini menawarkan digitizer hibrida/perangkat sentuh 

menjalankan openSUSE Linux. Ini adalah perangkat pertama dengan fitur ini untuk mendukung 

Linux. 

Tren ukuran layar 

Seperti komputer portabel lain, ukuran yang lebih besar membawa kegunaan menjadi lebih mudah 

namun portabilitas yang lebih rendah dan kebutuhan tenaga yang lebih tinggi. Untuk komputer 

tablet saat ini, (bukan tablet PC) ukuran umum adalah 10 "(Digunakan oleh iPad) atau 7" 

(Digunakan oleh banyak tablet Android). Banyak pembuat tablet PC memiliki standar pada format 

layar lebar 12", dengan resolusi 1280x800 piksel. T5010 Fujitsu memiliki display lebih besar, 13,3", 

tapi masih berjalan pada resolusi 1280x800 pixel. 

Sejarah tablet PC 

Daftar berikut merupakan beberapa pokok penting sejarah tablet PC: 
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Sebelum tahun 1950 

1888: US Paten diberikan kepada Elisa Gray pada perangkat stylus listrik untuk menangkap tulisan 

tangan. 

1915: US Patent pada antarmuka pengguna pengenalan tulisan tangan dengan stylus. 

1942: US Patent di layar sentuh untuk masukan tulisan tangan. 

1945: Vannevar Bush mengusulkan Memek, data pengarsipan perangkat termasuk input tulisan 

tangan, dalam esai As We May Think 

1950: Tom Dimond menunjukkan tablet Styalator elektronik dengan pena untuk input komputer dan 

perangkat lunak untuk pengenalan tulisan tangan teks secara real-time. 

Awal tahun 1960-an 

RAND Tablet ditemukan. RAND Tablet lebih dikenal daripada Styalator, namun diciptakan 

kemudian. 

Akhir 1960-an 

Alan Kay dari Xerox PARC mengusulkan sebuah komputer notebook, dapat menggunakan input 

pena, yang disebut Dynabook: namun perangkat ini tidak pernah dibangun atau diimplementasikan 

dengan input pena. 

1966: Dalam serial televisi fiksi ilmiah Star Trek, awak kapal membawa, papan penjepit elektronik 

besar berbentuk baji, dioperasikan melalui penggunaan stylus. 

1982: Pencept dari Waltham, Massachusetts memasarkan terminal komputer untuk tujuan yang 

umum (general-purpose) menggunakan tablet dan pengenalan tulisan tangan, bukan papan ketik dan 

mouse. Sistem Cadre memasarkan terminal point-of-sale Inforite yang menggunakan pengenalan 

tulisan tangan dan sebuah tablet dan pena elektronik kecil. 

1985: Pencept dan CIC sama-sama menawarkan komputer PC untuk pasar konsumen menggunakan 

tablet dan pengenalan tulisan tangan, bukan keyboard dan mouse. Sistem operasi adalah MS-DOS. 

1989: Komputer portabel komersial pertama yang tersedia dalam tipe tablet adalah GRiDPad dari 

GRID Systems dirilis pada bulan September. The GridPad diproduksi oleh Samsung, dimodifikasi 

dari PenMaster Samsung yang tidak pernah berhasil mencapai distribusi komersial. Sistem 

operasinya didasarkan pada MS-DOS. Wang Laboratories memperkenalkan Freestyle. Freestyle 

adalah sebuah aplikasi yang akan melakukan screen capture dari aplikasi MS-DOS, dan 

membiarkan pengguna menambahkan penjelasan suara dan tulisan tangan. Freestyle adalah 

pendahulu canggih yang kemudian dicatat sebagai aplikasi untuk sistem seperti PC Tablet. Sistem 

operasinya adalah MS-DOS Dalam kemitraan dengan Fujitsu, Poqet Computer Corporation 

mengumumkan kedatangan PC Poqet. 

Tahun 1990-an 

1991: Pentop momentum ini dirilis. GO Corporation mengumumkan sistem operasi khusus, yang 

disebut PenPoint OS, menampilkan kontrol dari desktop sistem operasi melalui isyarat bentuk 

tulisan tangan. NCR merilis komputer pena model 3125 yang menjalankan MS-DOS, OS atau Pen 

Penpoint Windows. Apple Newton memasuki perkembangannya, walaupun akhirnya menjadi 

sebuah PDA, konsep aslinya mirip piranti keras dari sebuah PC Tablet. 

1992: GO Corporation mengirimkan OS PenPoint untuk ketersediaan yang umum dan IBM 

mengumumkan komputer pena IBM 2125 (model IBM pertama bernama "ThinkPad") pada bulan 



April. Microsoft merilis Windows for Pen Computing sebagai respon untuk OS PenPoint oleh GO 

Corporation. 

1993: Fujitsu merilis PC tablet Poqet pena pertama yang menggunakan LAN nirkabel terintegrasi. 

Apple Computer mengumumkan Newton PDA, juga dikenal sebagai MessagePad Apple, yang 

meliputi pengenalan tulisan tangan dengan stylus. IBM merilis ThinkPad, komputer portabel tablet 

komersial pertama dari IBM yang tersedia untuk pasar konsumen. AT & T memperkenalkan EO 

Personal Communicator menggabungkan PenPoint dengan komunikasi nirkabel. BellSouth merilis 

IBM Simon Personal Communicator, sebuah ponsel analog menggunakan tampilan dan layar 

sentuh. Ponsel ini tidak mendukung fitur pengenalan tulisan tangan, tapi pengguna dapat menulis 

pesan dan mengirimnya sebagai faks pada jaringan ponsel analog, termasuk fitur PDA dan Email. 

1999: "QBE" pena komputer diciptakan oleh Aqcess Technologies memenangkan Best Show 

COMDEX. 

Tahun 2000-an 

2000: PaceBlade mengembangkan perangkat pertama yang memenuhi standar Microsoft Tablet PC 

dan menerima penghargaan piranti keras terbaik di VAR Visi 2000. Pena komputer "QBE Vivo" 

yang dibuat oleh Aqcess Technology mendapatkan Best of Show COMDEX. 

2001: Bill Gates dari Microsoft menunjukkan prototipe publik pertama dari sebuah PC Tablet 

(didefinisikan oleh Microsoft sebagai pena-komputer memungkinkan sesuai dengan spesifikasi 

piranti keras yang dibuat oleh Microsoft dan menjalankan salinan lisensi dari sistem operasi 

"Windows XP Tablet PC Edition") di COMDEX. 

2003: PaceBlade menerima penghargaan "Innovation des Jahres 2002/2003" untuk PC Tablet 

PaceBook dari PC Magazine Professionell di Cebit Fingerworks mengembangkan teknologi 

sentuhan dan gerakan sentuhan yang kemudian digunakan di iPhone Apple. 

2006: Samsung memperkenalkan Samsung Q1 UMPC. Windows Vista dirilis untuk ketersediaan 

umum. Vista termasuk fungsi Tablet PC edisi khusus dari Windows XP. Di Disney Channel 

Original Movie, Read It and Weep, Jamie menggunakan Tablet PC untuk jurnalnya. 

2007: Axiotron memperkenalkan Modbook, komputer (dan hanya) tablet pertama berdasarkan 

piranti keras Mac dan Mac OS X di Macworld. 

2008: Pada bulan April 2008, sebagai bagian dari kasus pengadilan federal yang lebih besar, fitur 

gerak tubuh sistem operasi dan piranti keras Windows/Tablet PC ditemukan melanggar paten oleh 

GO Corp tentang user interface untuk sistem operasi komputer pena. Akuisisi teknologi Microsoft 

adalah subyek dari tuntutan hukum yang terpisah. HP merilis tablet Multi-Touch kedua: HP 

TouchSmart seri tx2. 

2009: Asus mengumumkan sebuah netbook tablet, EEE PC T91 dan T91MT, yang terakhir yang 

dilengkapi dengan layar multi-sentuh. Always Innovating mengumumkan netbook tablet baru 

dengan CPU ARM. Motion Computing meluncurkan J3400. 

2010: MobileDemand meluncurkan T7000 xTablet Rugged Tablet PC yang menjalankan OS 

Windows dan fitur lengkap meliputi papan ketik numerik yang terintegrasi, barcode scanner, credit 

card reader, dll Apple memperkenalkan iPad, menjalankan Apple iOS. Sistem Quaduro 

memperkenalkan 10 "QuadPad 3G Plus, 900 gram Microsoft Windows berbasis 3G tablet PC 

dengan 8 jam masa pakai baterai. Samsung memperkenalkan Galaxy Tab, menjalankan Google 

Android. bModo meluncurkan bModo12 yang menjalankan Windows 7 OS dan fitur termasuk TFT-

LCD 11,6", 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth ® 2.1, USB 2.0, slot SDHC, slot kartu SIM yang tidak 

terkunci, konektor miniHDMI, OMTP Jack, webcam, mic, dll Neofonie melepaskan WeTab, tablet 

PC untuk menulis berbasis MeeGo, menampilkan layar multi-sentuh 11,6 inci pada resolusi 1366 × 

768 piksel. Dixons Retail plc memperkenalkan Vega Advent, tablet PC 10" yang menjalankan 

Android 2.2, memiliki chipset Tegra NVIDIA 1 GHz, RAM dan ROM 512 Mb, kamera 1,3 MP, 

WiFi dengan konektivitas b/g, Bluetooth 2.1, slot kartu micro SD , USB port dan daya tahan baterai 



hingga 16 jam untuk pemutaran audio dan 6,5 jam untuk video 1080p. Dell Inspiron mengumumkan 

Netbook flip Duo Layar dan Tablet PC hibrida HP merilis Slate 500, yang menjalankan versi penuh 

Windows 7 

2011: Motorola mengumumkan Xoom Tablet, tablet 10 inci yang didukung oleh versi Android 3.0 

yang akan datang, yaitu Honeycomb Asus EEE mengumumkan memo pad (tablet 7 inci), EEE Slate 

EP121 (tablet Windows 7), EEE Pad Transformer (tablet 10 inch dengan Android) dan EEE Pad 

Slider (tablet 10 inch dengan layar geser atas, keyboard QWERTY) [semua tablet menggunakan 

tampilan IPS] Dell menampilkan yang tablet Streak 7 dan mengatakan itu bekerja pada Streak 10 

inci 10 Apple mengumumkan 2 iPad 

Gambar 

 

Gambar sebuah Tablet PC dengan layar yang bisa "menoleh" 

 

Sebuah Tablet PC : Kiri adalah gambar dalam posisi "keyboard di bawah layar di atas". Kanan 

adalah gambar sebuah Tablet PC dalam posisi "menoleh". 

 

Seseorang browsing menggunakan stylus sebagai pengganti mouse pada tablet PC 



 

 

Seseorang menulis note pada layar Tablet PC menggunakan Stylus sebagai pengganti pulpen pada 

kertas biasa. 

 

Tablet PC dalam posisi tertidur dan memutar dengan stylus di atasnya (yang berwujud mirip pena) 

 


