
Depois de muitos rumores e, claro, muita 
expectativa, a Apple apresentou no dia 4 de 
outubro seu novo smartphone. Mas ao con
trário do que se esperava, o novo aparelho 
foi lançado "apenas" como uma versão me
lhorada do iPhone 4, o tal iPhone 4S. O não 
surgimento de um iPhone 5, somado à saída 
de Jobs da direção da empresa (ele acabou 
falecendo no dia seguinte à apresentação), 
fizeram as ações da empresa cair 3%. Mas 
não foi por muito tempo. Elas subiram logo 
depois, pois os pedidos de pré-venda do 
novo aparelho bateram um milhão de unidades em 24 horas, quase 
o dobro do recorde batido anteriormente. Isso porque o telefone é 
bom, sim, e como diz seu próprio slogan, é o "iPhone mais impres
sionante até agora". Houve melhoras significativas na sua capaci
dade de processamento, na câmera e na antena, além de já vir com 
o padrão novo de software, o iOS 5. 

Na apresentação, porém, uma coisa a mais chamou a atenção: 
um sistema de reconhecimento de voz chamado Siri. Enquanto o 
iOS 5 pode rodar em outros aparelhos da Apple, o Siri é exclusivo 
(pelo menos por enquanto) para o 4S. Uma maneira de limitar um 
software que ainda está em versão beta, mas com um enorme po
tencial. Mas o que é o Siri exatamente e como ele funciona? 

Sua utilidade é simples: ele faz do iPhone um assistente, que pas

sa a entender a voz humana e executar ta
refas a partir da fala. Ao seu comando, ele lê 
e manda mensagens, agenda reuniões, faz 
ligações, toca músicas, lê e envia e-mails, 
busca endereços nos mapas, liga o alarme, 
informa a previsão do tempo, entre muitas 
outras coisas. 

Na verdade, o sistema não é novo e foi 
criado por uma empresa, de mesmo nome, 
que o disponibilizava como um aplicativo. 
Antes que o projeto expandisse para ou
tras plataformas, como Android ou Black-

berry, a empresa foi comprada pela Apple, em 2010. Junto com a 
empresa, a Apple levou mais de 40 anos de pesquisa sobre inte
ligência artificial que o Siri tinha nas costas. Inteligência, aliás, é 
seu grande diferencial. 

O Siri não responde apenas a perguntas padrão , pois além de 
entender tudo que você diz, ele realmente o interpreta. Não é 
preciso perguntar "Como es tá o tempo hoje?". Se preferir, pode 
naturalmente perguntá - lo se você deve ou não levar seu guarda-
chuva hoje. Ele vai entender a mensagem e buscar a previsão do 
dia. Este é apenas um exemplo, mas você pode realmente falar 
qualquer coisa. Há, inclusive, respostas curiosas para perguntas 
previstas, como "Qual a origem da vida?", por exemplo. Respos
tas mais didát icas são formuladas em in tegração com sites espe-
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cíficos, como a Wikipedia. 
Outro diferencial dele é a memória, que permite uma conversa 

mais fluida. Se você perguntar "Como está o trânsi to na rua X?", 
basta perguntar na segunda vez "e na rua Y?" que ele saberá do 
que você está falando e vai responder corretamente. Ao dizer 
"Diga à minha mulher que eu chegarei atrasado", por exemplo, ele 
enviará um SMS para a pessoa dizendo isso. 

O único inconveniente talvez seja o fato de somen
te os idiomas inglês, francês e a lemão estarem dis
poníveis nesse momento. Ou seja, mesmo quando o 
4S chegar ao Brasil (o que deve acontecer em breve), 
não poderemos dar ordens, ainda, em bom português . 
Segundo especialistas em inteligência artificial, ele 
pode demorar cinco anos para chegar ao País. Fazê-
lo aprender uma nova língua exige bastante conhe
cimento semântico e isso quer dizer, em termos de 
informática, muito estudo e muita matemática. Além 
disso, a Apple não tem histórico de conhecer nossa 
língua, ou pelo menos não tão bem quanto o Google, 
por exemplo. O Google conhece bastante nossas 
buscas e as processa relativamente bem. O sistema 
Android, que possui t ambém serviços de reconheci
mento de voz, pode evoluir nos próximos anos. Mas, 
se depender do chefe do Android no Google, ninguém 
deve falar "com" o celular, e sim usá-lo para falar com 
pessoas. O celular é apenas um meio, uma ferramenta. 
Um interessante ponto de vista. 

Outra função para o Siri, no entanto, parece estar em outro apa
relho. Há fortes rumores de que ele poderia ser usado para contro
lar uma possível ITV. Interligada aos outros aparelhos pela nuvem, 
um televisor da Apple rodaria apps e responderia, com o Siri, a 
comandos como troca de canal ou volume. Há quem diga que esse 
era o último projeto em que Jobs estava trabalhando e que já no 
ano que vem a Apple lança mais essa surpresa. Será? 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 35, p. 82-83, dez. 2011.




