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26/06/10 - Android, iPhone, iPad
És ben sabut iPhone té molts seguidors. També que el seu sistema tancat i
propietari on l'empresa decideix quines aplicacions podem instal·lar enfurisma a
molts consumidors exigents (per exemple la negativa al magnífic google voice).
I en aquest context Android és molt ben valorat per ser programari lliure.
Com sigui que totes els aparells ens agraden i ens resulten útils comento de
manera una mica desordenada novetats interessants d'aquestes plataformes.
D'acord a les estadístiques de la coneguda Quantcast, als Estats Units d'Amèrica el
sistema operatiu per a mòbils de google: Android és qui genera el 20% del tràfic
Internet de navegació web des de dispositius mòbils, mentre que iPhone ha
retrocedit fins a un 59% a Maig de 2010.

Això vol dir, que google Android està guanyant més i més seguidors pel que
respecta a navegar per Internet amb el telèfon mòbil.
Parlant d'aplicacions interessants:
Android:
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Shoot Me ? és una aplicació gratuita (freeware) que fa una captura de pantalla del
que veiem al telèfon quan sacsegem el dispositiu.
Swype ? un magnífic teclat virtual que fa molt difícil equivocar-se i representa una
nova manera (i molt atractiva al meu parer) d'escriure.
iPad:
Air Display ? és una aplicació que costa $9.99 que permet enviar la senyal de vídeo
del Mac a l'Ipad, de manera que es converteix en un altre monitor. No està
disponible en Català.
Aquí podeu veure un vídeo.
Dropbox ? la versió per a iPad, de manera que podràs compartir aquest disc dur
virtual a Internet amb el Pc o el Mac.
http://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
iUnarchive ? compressor descompressor de diversos formats: rar, zip...
http://itunes.apple.com/us/app/iunarchive/id368411864?mt=8

Samsung presentarà en breu un Android de 7 polzades anomenat Galaxy Tape.
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Equipa el famós processador A8, a 1,2 Ghz.
Com sabeu apple ha presentat l'iPhone 4 (que ja incorpora el Català).
El seu rival en Android és el poderós EVO 4G.
Personalment no m'agrada que els productes apple siguin un món tancat, amb
llicències abusives. Això també passa amb els ebooks de moltes empreses (cas
paradigmàtic quan van esborrar 1984 dels dispositius que l'havien comprat, i van
destruir les notes d'estudiants associades al llibre).
Crec que triomfaran els sistemes oberts, respectuosos amb els drets civils i que
facilitin la interoperativitat.
Perquè comprar un llibre electrònic amb DRM (protecció digital contra còpia bastant
emprenyador puix que no et permet dur el llibre que has comprat al dispositiu que
vulguis, entre d'altres desavantatges) si el puc tenir en PDF i em funcionarà en tots
els dispositius del món?.
Executar flash i java i instal·lar el que volguem és molt important per a molts de
nosaltres, i no ho fan els dispositius d'apple.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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