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EXERCICI 9
CONSOLIDACIÓ DE CONEIXEMENTS
Amb els vostres coneixements adquirits fins ara, no haurieu de tenir cap problema en
reproduïr el text següent tal i com està (notícia extreta de www.elperiodico.cat del dia 24 de
setembre de 2008)
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Google repta l'iPhone
El primer telèfon de la companyia és tàctil, amb teclat i de plataforma oberta a tots els
desenvolupadors. Surt als EUA el 22 d'octubre i a Espanya el tindrà Telefónica el 2009
El primer telèfon de Google ja té nom, cara, data i preu. Es diu G1, és del fabricant taiwanès
HTC, té teclat i pantalla tàctil, es llança als Estats Units el 22 d'octubre i és 20 dòlars més
barat que l'iPhone (179 dòlars, és a dir, uns 121,50 euros), amb un pla de subscripció de dos
anys per a clients de l'operadora T-Mobile, que, de moment, té l'exclusiva del terminal.
El primer producte de la plataforma Android --impulsada com a codi obert per
Google-- arribarà a la Gran Bretanya al novembre i a la resta de les seves filials a
Europa, incloent-hi Alemanya, Àustria, la República Txeca i els Països Baixos el
primer trimestre del 2009. A Espanya el tindrà Telefónica a principis de l'any
que ve. L'operadora forma part, juntament amb Vodafone i altres companyies, de
l'Open Handset Alliance, que desenvolupa el software que va dins del telèfon i
que incorporaran altres fabricants com LG, Motorola i Samsung.

Obert a mitges
"És el primer producte pensat per a la internet
mòbil oberta, a la qual qualsevol programador pot
contribuir", van proclamar ahir Cole Brodman,
director de tecnologia de T-Mobile, la principal
competidora en el mercat nord-americà d'AT&T --que
té el contracte en exclusiva amb Apple--, i Andy Rubin,
responsable

de

la

plataforma

a

Google,

en

videoconferència a tot el món. No obstant, aquesta
obertura del software no es tradueix en l'estratègia
comercial del terminal, que, en principi, es vendrà
només a través d'operadora.
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El terminal de Google que ahir van avalar els seus fundadors, Larry Page i Sergey Brin, entre
frases elogioses --i amb patins i les sempiternes samarretes grises-- és, en aparença, un atac
frontal a l'iPhone. Com el terminal d'Apple, té pantalla tàctil, acceleròmetre, gira la pantalla
segons la posició i passa els menús amb el dit, a més de disposar de GPS, bluetooth, wi-fi i
miniaplicacions (widgets). Però, a canvi, hi afegeix un marc tipus zoom com el dels telèfons
de Nokia, la càmera és de 3,2 megapíxels (un més que Apple) i és més gruixut.

Per dins, el software també està menys depurat.
Andy Rubin es va emparar ahir en una frase política
--"ho deixem perquè ho explotin els nostres socis
(third parties)"-- per justificar que el telèfon no
tingui, per exemple, un programa que sincronitzi les
dades amb l'ordinador o amb els sistemes Exchange
de Microsoft, que utilitzen la majoria de servidors
de correu corporatius.
El que sí que mostra perfectament el nou terminal
són els programes de Google. Hi ha accessos
directes a Gmail, Youtube i al del seu soci Yahoo
Flickr, així com a les aplicacions d'oficina de la
companyia, a un navegador propi --"és un
desenvolupament paral.lel al de Chrome a partir
del mateix nucli de Webkit", va manifestar ahir
Rubin--, a correu "com el de l'iPhone", al programa
de missatgeria instantània Google Talk i a Google
Maps, amb una espectacular vista dels carrers que
va girant segons com es mogui l'usuari i que permet
localitzar al mapa una adreça a partir de la llibreta de
contactes o del resultat que ofereixi el buscador.

A més, hi ha diverses aplicacions basades en
geolocalització, que són les que poden tenir més
interès des del punt de vista publicitari, que és on
Google té realment el seu negoci. Android permetrà
que molts d'aquests programes on line funcionin
també desconnectats i sincronitzin posteriorment,
tot i que aquest punt no va ser explicat ahir en la
presentació.
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Article extret de http://e-global.es/b2b-blog/2008/09/23/g1-android-de-google-vs-iphone-3gde-apple-comparativa-segun-manual-de-ventas-de-t-mobile/

G1 Android de Google, tiene algunos puntos en común con el iPhone, pocos pero los tiene, y TMobile se ha empeñado en encontrarlos y mostrarlos como herramienta de marketing en las relaciones
de venta uno-a-uno, en las tiendas oficiales de este operador en Estados Unidos. En la Guía Oficial de
Productos y Servicios T-Mobile (ver enlace en: ) realiza una comparativa entre G1 Android de
Google, iPhone y Instinct que distribuye Sprint. Aquí abajo verás la comparación entre G1 e iPhone,
no incluy Instinct porque no se vende en España. El documento confirma que G1 carece de Bluetooth
estéreo, captura de video y soporte para Microsoft Exchange.

G1

iPHONE

Acceso a redes de alta velocidad (3G HSDPA)

si

si

Navegador GPS

si

si

Conectividad WiFi

si

si

Pantalla tàctil

si

si

Teclado QWERTY

si

no

Trackball

si

no

Microsoft Exchange e-Mail

si

no

Marketplace de aplicaciones

si

si

Navegador de internet

si

si

Correo electrónico personal

si

si

Memoria

8GB

16GB

Cámara de fotos

3Mpx

2Mpx

Captura de video

no

no

Reproductor de música

si

si

Bluetooth

si

si

Cluetooth estéreo

no

no

Aplicación Youtube

si

si

Personalización de la pàgina principal

si

si

Calendario

si

si

Contactos

si

si
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