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As incríveis tecnologias
do futuro digital

rocessadores de oito núcleos! Aplica-

tivos inteligentes baseados em nave-

gação! Conexões wireless de alta ve-

locidade em todos os lugares! Robôs pes-

soais! Você pode até achar a "perspectiva

de futuro" deste artigo exagerada, mas lem-

bre-se: o que importa não é a tecnologia,

mas sim a maneira como esses aparatos di-

gitais realmente mudam nossas vidas. Con-

fira algumas "inovações" que podem chegar

a qualquer momento.

Anúncios no comando - Você acha aqueles

pop-ups incômodos? Ainda não viu nada!
Graças à nova tecnologia Hyperactive Y

Chromosome, da Microsoft, o seu navega-

dor será capaz de controlar completamente

sua máquina, não importa o quanto você

tente superá-lo. Quer calar aquela propagan-

da com som alto? Nem pense nisso - ela do-

minará seu controle de volume! Acha que

será capaz de pular aquele comercial de dois
minutos? Não, até que consiga responder a

um questionário provando que já o assisti-

u. Não é simplesmente fantástico?

Os PCs de amanhã serão
infinitamente melhores - ou
pelo menos mais exóticos...

Renovando as interfaces - Por que se inco-
modar e perder tempo com as interfaces

cheias de truques da Microsoft, já que a em-

presa deve mudá-las com o próximo lança-

mento? Graças aos processadores com múl-

tiplos núcleos e novos mecanismos gráficos,

as interfaces poderão ser alteradas em ple-

no uso a cada quinze minutos. Você vai tra-

balhar com menus, ícones ou reconheci-

mento de voz? Sim, sim e sim, dependendo

dos resultados de uma técnica astuta de mu-

dança aleatória projetada para manter você

adivinhando. Vai ser demais!

Fogos todo dia - Novas tecnologias de ba-

teria? Ao seu dispor para transformar o no-

tebook num milagre multifuncional! O anti-

go desperdício de energia do portátil será

utilizado para cozinhar. Modernas técnicas

criarão fogos de artifício da faísca da bate-

ria em intervalos aleatórios. Muitas dessas

funcionalidades já estão disponíveis em vá-

rios notebooks!

iPods de alta definição - Graças à patentea-

da SVT (tecnologia de virtualização de te-

la), será possível assistir a filmes armaze-

nados em dispositivos portáteis com alta de-

finição 3D numa tela virtual de 100 polega-

das em qualquer lugar. Bastará entrar na sua

Storage Área Network de muitos terabytes e

ir direto ao capacete de vídeo 3D. E a tec-

nologia revolucionária de transparência di-

nâmica de tela permitirá ainda que você as-
sista enquanto dirige. Isso sim é que é vidal

Chamadas mais rápidas - Com tanta largu-

ra de banda disponível, por que escutar o

seu interlocutor por muito tempo? Algorit-

mos de compressão especial acelerarão as

falas em ambas as extremidades. Os céti-

cos podem fazer piadinhas com a bagunça

gerada, mas especialistas dizem que será

possível terminar conversas usando a me-

tade do tempo...

Processamento neural de palavras - Quem
tem tempo para teclar? Conforme nossas

máquinas se alimentem de imensurável po-

der, apenas pense na palavra e ela aparece-

rá na sua tela. Só que o computador esta-

rá no controle. Umas 500 palavras por mi-

nuto e com capacidade de editar nosso pen-

samento! Que fantástico aumento de produ-

tividade teremos!
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