
Por dentro do Google Glass 

 

 

O que você faria com um Google Glass após pagar US$ 1500? 
Scott Torborg e Star Simpson, da Catwig, resolveram abrir o 
dispositivo de Mountain View para ver dentro de suas entranhas. 

“É surpreendentemente simples”, disseram os autores após 
desmantelar o Google Glass em pequenas partes. 

“A qualidade de construção é o que você esperaria de um 
dispositivo que custa tanto quanto um laptop high-end. Tudo se 
encaixa precisamente, e tem uma sensação de solidez e ótimo 
acabamento”. 

Embora a desmontagem tenha sido um sucesso, pequenos danos 
elétricos foram notados após a sua reconstrução. 

Veja imagens do teardown do Google Glass: 

http://www.catwig.com/google-glass-teardown/
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Google lança melhorias para a 
câmera do Glass 

 

 

 

 

 

 

O Google anunciou hoje  que começou a oferecer uma 
atualização de software  para o Google Glass que traz 
melhorias em seu sistema de fotografias. 

Além de melhorias no HDR, as fotos tiradas com pouca luz 
foram melhoradas. O Glass agora também permitirá 
adicionar legendas às fotos ao descrever em voz alta. 

De acordo com o buscador, o software do Glass atualiza 
automaticamente e não há necessidade da intervenção dos 
usuários. 

https://plus.google.com/+projectglass/posts/9CdE6ysitvP
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Twitter já trabalha em aplicativo para 
o Google Glass 
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O investidor John Doerr, que ficou bilionário apostando cedo em 
empresas como Amazon, Sun e Google, disse que o Twitter está 
trabalhando em um aplicativo para trazer sua plataforma para o 
Google Glass. 

“Algumas empresas como o Twitter e Path já estão trabalhando em 
experiências para o Glass. Outras são a Evernote e The New York 
Times”, disse Doerr, durante o lançamento do Glass Coletive, uma 
iniciativa com apoio do Google Ventures. 

Segundo Dave Morin, CEO do Path, o Glass representa uma 
evolução da tecnologia  ao permitir que as pessoas 
possam continuar a obter informações importantes mas sem a 
necessidade de olhar para uma tela. 

“Um futuro de liberdade. Um futuro onde você gasta mais tempo 
focado nas pessoas e experiências, em vez de se preocupar com o 
seu dispositivo móvel. Glass traz para você as informações 
importantes, com contexto e em momentos que você mais precisa 
delas”, disse. 

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, também já demonstrou 
interesse público na plataforma do Google Glass. 

Fonte: http://googlediscovery.com/ 
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