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01/05/10 - Productes similars a iPad
M'emprenya d'apple que decideixen per tu, no només decideixen sinó que no et
deixen decidir.
Això es pot veure amb l'obligació de passar per la seva apple store per a instal·lar
qualsevol aplicació, i la impossibilitat d'instal·lar programes que no hi són des d'una
clau USB per exemple.
Aquest codi tancat m'emprenya.

També anul·lava per a mi qualsevol interès el fet que els seus productes no
estiguessin en Català.Si bé hi ha un rumor de fonts força fiables que apunten que la
versió 4 del firmware de l'iPhone inclourà el Català.
Jo no l'he pogut confirmar.
El que sí que he pogut comprovar és que diverses aplicacions de desenvolupadors
independents i directament d'apple per a mac os x, a la seva web, sí que estan
apareixent en Català.
Per fet d'aquesta manca de llibertat no m'agrada apple i sí m'agraden els Pc
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compatibles i el programari lliure.
Per això m'han semblat molt interessants aquests productes:
HP Slate

Fixeu-vos com remarquen al vídeo que se li pot connectar coses estàndard com un
cable USB o una tarja de memòria SSD (la típica de les càmeres), ambdues
funcionalitats de les que no disposa per se l'ipad.
He llegit algunes notícies en la línia que HP podria abandonar o reorientar aquest
projecte puix que l'equipaven amb windows 7, i consumeix massa recursos.
Dell Streak tablets
De 7? i 10?.

La gràcia dels equips de Dell es que van equipats amb Android. Com Android fa
referència, de manera ambigua, a diversos conceptes, no n'estic segur de si es
refereix al Linux de google, al sistema operatiu de google que treballa contra el
núvol o el sistema operatiu (Linux) pensat per a mòbils.
Personalment penso que si és l'Android Linux, amb flexibilitat total, és un gran
encert.
El fet que siguin pc's i no circuits propietaris com en el cas dels iPad també permet
compatibilitat amb tota mena de maquinari.
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Adam de Notion Ink

Adam és el resultat de la feina de cinc enginyers indis de menys de 25 anys.A la
Índia el Times de l'Índia l'anomena iPad killer (assassí de l'Ipad) per les seves
prestacions i baix preu.
Per exemple, si la bateria de l'iPad dura 10 hores, la d'Adam 24 hores, i està
preparat per a llegir amb el sol incidint-hi.
Però el millor de tot és que funciona 100% amb programari lliure i la plataforma
d'aplicacions és de lliure accés per als desenvolupadors de tot el món.
Sens dubte un gran encert.
Com podeu veure a la foto té una càmera (3 megapixels) que sembla perfecte per
a vídeo conferència i disposa d'una resolució de 1024×600.
No és un xip Pc sinó un dual-core ARM Cortex A9 (Nvidia Tegra 2) a 1 Ghz, el fet
que conta amb suport per a Android, Ubunty i Chromium fa el producte interessant.
Actualització:
Joo Joo
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Joo Joo és l'únic tablet d'aquestes característiques que incorpora un processador
Intel Atom, així que en teoria se li pot instal·lar un windows 7 o un Ubuntu.Incorpora
una càmera per a fer vídeo conferència.
Anàlisi d'engadget (anglès, traducció al Català)
Aquest vídeo mostra la interfície d'usuari i l'ús i fa molt bona fila.

Us pot interessar:
Bloc del Punt de Germà Capdevila: L'iPad dels pobres
jkontherun about HP Slate
Engadget: Dell's 7-inch and 10-inch Streak tablets leaked!
Techtree.com: Why is Notion Ink's Adam an iPad Killer?
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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