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Com o Galaxy S4, lançado
semana passada, a Samsung
espera tirar do iPhone o posto de
smartphone mais inovador
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Tela ❙ A resolução do S4 é
30% maior que a do iPhone 5
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tada em várias especificações
em relação ao antecessor. O tamanho da tela sobe de 4,8 polegadas para 5. A resolução deu
um salto, de 306 pixels por polegada (ppi) para 441 ppi (quase
30% a mais que o iPhone 5, que
tem 326 ppi).
Com130gramas,onovoapare-

o

Na câmera, o novo Galaxy S
traz a possibilidade de se filmar
ou fotografar simultaneamente
com a câmera dianteira e traseira.As medidasdasduas estãoentre as maiores do mercado: a
dianteira tem 2 MP e a traseira,
13 MP.
OGalaxy S4dá umaincremen-

Tela ❙ 5 polegadas / 441 ppi
(pixels por polegada)
Peso ❙ 130 gramas
Espessura ❙ 7,9 milímetros
Preço ❙ Entre R$ 2.399 (3G) e
R$ 2.499 (4G)

é

Processador ❙ 1,6 GHz + 1,2
GHz (3G) ou 1,9 GHz (4G)
Armazenamento ❙ 16 GB (aceita cartão microSD até 64 GB)
Sistema operacional ❙ Android
4.2.2

lho é também três gramas mais
leve que o Galaxy S3. E mais fino:
7,9 milímetros ante 8,6 milímetros do modelo mais antigo.
O processador é mais potente,
podendo ter até 1,9 GHz conforme o modelo. Com relação ao armazenamento interno, são três
versões: 16, 32 e 64 GB. No Brasil,
será vendida apenas a versão de
16 GB inicialmente. O sistema
operacional é o Android mais recente, o 4.2.2 (Jelly Bean).
O lançamento mundial do Galaxy S4, incluindo Brasil, será
no dia 26 de abril. Dois preços
para o mercado brasileiro foram anunciados: R$ 2.399 para
o modelo 3G e R$ 2.499 para a
versão 4G.

Câmera ❙ a traseira tem 13
megapixels; a dianteira, dois
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SAMSUNG GALAXY S4
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Espessura ❙ Com 7,9 mm, o
Galaxy S4 é mais fino que o S3
Teatral. Os atores no evento

tig

O mundo anda perdendo a empolgação com lançamentos de
smartphones, mas a Samsung
não quer saber dessa conversa.
O anúncio de seu Galaxy S4 passou longe do comedimento e do
foco técnico que caracterizam
esses eventos e apostou num espetáculo digno de Broadway.
Cerca de 3 mil convidados lotaram o evento, que usou atores e
cenários grandiosos para apresentar os recursos do aparelho.
A Samsung já é a maior fabricante de smartphones do mundo e o Galaxy S3, lançado há um
ano, é o modelo mais vendido.
Com isso, a empresa coreana
conseguiu roubar bastante a luz
do iPhone, visto até então como
o smartphone de referência.
Mas, como deixou claro o chefe
de TI e comunicação móvel da
empresa, JK Shin, em entrevista
ao Wall Street Journal, não basta
ter a maior fatia de mercado. A
empresa quer ser conhecida como inovadora, característica associada muito mais à sua principal concorrente.
O novo smartphone traz algumas inovações reais. Uma das
mais destacadas é o S Translator, que traduz mensagens de
texto e voz em nove línguas, incluindo português brasileiro (a
empresa considera o Brasil um
de seus principais mercados).
Outro recurso novo detecta
movimentos do rosto e do pulso
paramoveratelasemqueousuário precise encostar o dedo. Isso
permitequeseroleovisordurante a leitura ou navegação. O aparelho também pausa vídeos
quando percebe que o olhar do
usuário não está mais direcionado para a tela.

na

is.

●

ar

FEED
APLICATIVO PARA iOS

de
st
e

TWITTER TERÁ SERVIÇO DE MÚSICA

Matéria
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Editor é acusado de
ajudar Anonymous
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O editor de mídias sociais da
Reuters, Matthew Keys, de 26
anos, foi acusado de ter cooperado com o grupo hacker Anonymous em um ataque ao site do
jornal Los Angeles Times, em
2011. Keys teria cedido acesso
(login e senha) dos servidores
da Tribune Company, sua antiga empregadora e dona do jornal, a Hector Xavier Monsegur,
o “Sabu”, hacker conhecido por
liderar as ações do LulzSec, coletivo associado ao Anonymous.
Monsegur, preso pela FBI em
2012, colabora com as investigações da polícia americana desde
então. O único dano ao jornal
foi a alteração de uma página,
que passou a conter palavras
ofensivas. Keys disse ter visto a
acusação apenas pelo Twitter e
afirmou que passa “bem”.
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Dropbox agora
em português

Michael Van Riper,
gerente global do programa de
relacionamento com
desenvolvedores do Google
Qual é o produto do
Google que mais recebe
projetos de aplicativos?
É o Android, seguido de perto
pelo Chrome. Os
desenvolvedores gostam de
estar na vanguarda e a
vanguarda nesse momento
são as plataformas móveis.

1
O Dropbox trouxe uma comitiva para o Brasil com a missão
de dar uma notícia: agora falaremos português. O serviço de
armazenamento também espera, a partir da experiência local, levar sugestões de melhorias para a matriz nos EUA.
Mas, segundo a empresa, não
há planos de criar escritório
no Brasil, nem de permitir pagamentos em moeda nacional.

O Google usa encontros
com desenvolvedores
para contratar?
Sim, é um modo de encontrar
pessoas realmente boas. E é
difícil manter uma boa rede de
organizadores de encontros
porque acabamos pegando os
melhores.
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78%
O Twitter deve lançar o aplicativo Twitter Music até o final deste mês para o sistema iOS, de
acordo com o site CNET, que teve contato com fontes próximas
ao assunto.
O novo app será baseado no
serviço para descobrir música
We Are Hunted, comprado pelo
Twitter no ano passado.
O Twiter Music usará, por
exemplo, a base de seguidores
dos usuários para personalizar a
indicação de músicas e artistas.
Oconteúdoestarádisponívelpa-

ra streaming inicialmente no
Soundcloud.
De acordo com o site, o Twitter Music contará com quatro
abas:Sugestão (conteúdobaseadoemquemvocê eseus seguidores seguem), #NowPlaying
(comas cançõesque usuáriosestão ouvindo utilizando a hashtag), Popular e Emergentes.
Através do aplicativo também
será possível seguir automaticamente a conta oficial do artista
no Twitter.
Comanovidade,aempresaen-

tra no cada vez mais concorrido
mercado de streaming musical
(quejácontacomDeezereSpotify, entre outros), além de se armar para competir com a tag de
música presente no novo feed
do Facebook e o futuro serviço
de música do Google.
Poucas horas após a divulgação da notícia pela CNET, o site
do We Are Hunted saiu do ar
sem qualquer explicação.
Aindanão ligada aofuturo serviço, a conta @TwitterMusic já
tem 2 milhões de seguidores.

foi o aumento nas vendas de
smartphones no Brasil entre
2011 e 2012

5,5

milhões

de tablets devem ser comprados em 2013, um aumento de
quase 90% em relação a 2012

300

mil

desktops a menos devem ser
vendidos em 2013. Os dados
são da IDC

Animados. Em vídeo, bonecos Lego ganham vida e fazem show
Com um aplicativo sequenciador MIDI para iPad e um Arduino
Uno, o italiano Giuseppe Acito colocou bonecos Lego para tocar
bateria eletrônica, xilofone e até brincar em um Nintendo DS. A
apresentação da Toa Mata Band foi registrada em vídeo e está
disponível no site oficial do projeto www.opificiosonico.com
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Link, p. L3.

