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Destaque de CTO: Otimização
do Platino* para dispositivos
Android*
Peach Pellen, Inovador de Software Intel®, CTO do
Black Gate Games, mostra como o Platino* Game
Engine usa Javascript e inclui suporte exclusivo
para x86, otimizando o desempenho do game na
Arquitetura Intel®.

Assista!

Explore as novidades da interação entre Intel® RealSense™ e
o Oculus Rift!
Saiba mais! ›
Descubra como integrar o Brillo* a sua placa Intel® Edison
Saiba mais! ›
Conheça a comunidade Intel® Modern Code e aprimore seus
conhecimentos sobre otimizaçao para código
Veja o vídeo! ›

Intel® VTune Amplifier

Energia e análise de desempenho
concomitantes no Android*
Com os novos recursos que a Atualização 1 do Intel® VTune™
Amplifier 2016 disponibiliza, agora é relativamente fácil obter a
captura simultânea dos dados de energia e desempenho em um
dispositivo Android* desligado da tomada.

Saiba como ›
Dispositivos para x86

Protegendo um aplicativo nativo
Android* x86 com o kit de ferramentas
Intel® Tamper Protection
O kit de ferramentas Intel® Protection Toolkit, ainda na versão
Beta, dá ênfase à conferência da integridade do código em tempo
de execução (runtime), prevenção de observação e engenharia
reversa de binários executados em dispositivos com Arquitetura
Intel®.

Leia sobre isso ›

Comunidade de desenvolvedores Windows

Intel no Microsoft Build 2016
A Intel® Software participou do Microsoft Build 2016 com demos,
palestras e reunião. Confira os destaques do evento.

Saiba mais ›
APIs do Intel® Media SDK

Ganhe rapidez no desempenho do
aplicativo de mídia com aceleração de
hardware
Aproveite ao máximo seu processamento de mídia com a adoção
de novos codecs com maior aceleração para hardware. Conheça e
teste o FFmpeg e a amostra da API Intel® Media SDK.

Comece agora ›

Intel® Modern Code

Cinco interessantes pensamentos do
estudante vencedor do Intel® Modern
Code Challenge
Mathieu Gravey, vencedor do grande prêmio do Intel® Modern
Code Challenge conversa sobre a abordagem e filosofia que usou
para otimizar o código de simulação do cérebro e ganhar o grande
prêmio, um estágio na CERN openlab.

Saiba mais ›
Otimização de Data Center

Receitas para uma rede de data center
em evolução
SDN, NFVs, nuvem e tudo virtualizado para rede? Quando estiver
pronto para SND/NFV, as orientações deste artigo mostrarão
várias receitas para a construção das funções de rede que você
precisa.

Leia sobre isso ›

Intel® System Studio para Microcontroladores

Desenvolvendo soluções IoT
interessantes para microcontroladores
Intel® Quark™
Acesse o Intel® System Studio para Microcontroladores
informações sobre o conjunto de ferramentas que visam a
construção de aplicativos IoT mais rápidos, compactos, com
melhor eficiência de energia e desempenho, com a otimização de
compiladores, criadores de perfis e depuradores.

Saiba mais ›
Intel® IoT Gateways

Conexão de Redes de Sensores e
Dispositivos à Nuvem em apenas
alguns minutos
Quer uma conectividade mais rápida com a nuvem? Faça o
download dessa solução para saber como conectar um Intel® IoT
Gateway ao serviço de nuvem IBM* Bluemix usando Python e
MQTT.

Saiba mais ›

Intel® RealSense™ SDK

Nova Câmera SR 300 com Intel®
RealSense™
A nova câmera Intel® RealSense™ SR300 já está disponível com
novos recursos e importantes melhoramentos comparados aos da
F200, tais como melhor profundidade de campo, uso reduzido de
energia, melhor qualidade do middleware e muito mais!

Saiba mais ›
Dicas Técnicas

Melhores práticas de UX para uso da
câmera periférica Intel® RealSense™
Estes seis vídeos técnicos abordam as melhores práticas para
experiência do usuário com tópicos de desenvolvimento de
aplicativos da câmera periférica Intel® RealSense™, incluindo
quadros de limite, volume da captura, zona de interação, oclusão e
muito mais.

Assista! ›

High-End PCs para games

F1* 2015 acelera com mais realismo
no PC
Com o uso de um sistema de partículas baseado em hardware de
CPU, a Codemasters acrescentou recursos visuais para
complementar o trabalho executado no F1* 2015 que melhorou
ainda mais o controle do carro.

Saiba como ›
Fidelidade aperfeiçoada em 3D

RealPerspective: Monitoramento do
movimento da cabeça com a
Tecnologia Intel® RealSense™
Descubra como esse exemplo de código utiliza a tecnologia Intel®
RealSense™ para criar uma experiência de gaming sem igual, na
qual o usuário pode movimentar a cabeça e manter a perspectiva
correta do jogo.

Leia sobre isso ›

Processadores Intel® Core de 5ª Geração

Aprenda mais sobre Native One-Copy
Texture Uploads para Chrome* OS
com Intel® Architecture
Native one-copy texture upload patches foram incorporados ao
Chromium* upstream e foram habilitados como padrão para
Chrome* OS na Arquitetura Intel.

Obtenha detalhes ›
Monetização móvel

Feito para Vender: Porque você não
deve esperar para pensar sobre sua
estratégia de monetização
Quando se trata da estratégia de monetização móvel, o quanto
antes você começar, melhor. Este artigo explica como a vantagem
de se antecipar pode ajudá-lo a tomar as decisões certas durante o
processo de desenvolvimento.

Saiba mais ›

NIVEN SINGH, INTEL

Um pequeno passo que pode ser útil para o sucesso do seu
aplicativo — Validação do mercado
Leia mais ›
COLLEEN CULBERTSON, INTEL

O que você pode fazer com o Modo Cursor do Intel®
RealSense™?
Descubra ›
VICKY CARMAN, INTEL

As “dez mais” histórias sobre o Desenvolvedor de Software
Leia agora! ›
AULIA F, INTEL

Entrevista com o desenvolvedor no Global Game Jam
Yogyakarta: Criação de um game com Intel® RealSense™
em 48 horas
Confira ›
DAVID STEWART, INTEL

Python traz a onda sonora gravitacional do observatório
LIGO
Saiba mais ›

MAIS VIDEOS

Digitalize sua face em um
modelo usando a amostra de
código do scanner facial
Intel® RealSense™
Otimização dos games
DirectX* 12 Games com
Intel® GPA

Por que a modernização do
código?

Corey Warning, inovador de
software da Intel®
Serviços de nuvem mais
rápidos, fáceis e melhores
com a Transformação da
Rede Intel

13 – 14 de abril

IDF 2016 — Shenzhen
Descubra ›
16 – 21 de abril

NAB Show — Las Vegas
Inscreva-se ›
23 – 24 de abril

Roadshow Intel® IoT — Denver
Inscreva-se já ›
17 – 19 de maio

Sapphire Now — Orlando
Saiba mais ›
24 – 26 de maio

Citrix Synergy — Las Vegas
Confira ›
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