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¿Qué é?
¿Cales son as súas avantaxes?

¿Onde se pode desfrutar desta tecnoloxía?
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Windows
Microsoft xp
Chega o novo sistema operativo de Microsoft

Coñece os detalles da revolución do ano

¿Paga a pena cambiar a Windows XP?

Número 1

http://codigocero.comRevista de Novas Tecnolóxicas de Galicia -

Aventura máxica de
Merliño: unha aventura
do coñecemento

A Palabra do Tempo:
unha serie sobre a
tradición oral, agora
dispoñible na Internet

Ángel Viña: un galego
presidirá a Internet
Society a nivel europeo
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EDITORIAL

Unidos na rede
 Recentemente celebrábamos o centenario da primeira transmisión transoceánica de morse, feita por
Marconi entre as terras de Irlanda e a costa de Terranova. Cen anos na historia non son nada, pero
neste mundo das novas tecnoloxías parece que o tempo ten outra dimensión e vai mais rápido do que
en realidade transcorre. Acaso ¿lembramos que hai dez anos se facía a primeira páxina web tal como a
coñecemos hoxe?. Parece mentira pero soamente pasaron 3.650 días e xa nos da a impresión de que a
rede sempre estivo aí.
 O noso país embarcouse desde o principio nesta aventura da Internet, e a penas rematado o primeiro
lustro dos noventa, Galicia contaba xa cun xornal na rede, un portal que por certo, pronto cumprirá seis
anos, e incluso unha radio e unha televisión pioneiras a nivel do Estado en moitos proxectos multimedia.
 Hoxe sen embargo aqueles anos dourados parece que van esmorecendo, e pouco a pouco o ritmo
acelerado das novas tecnoloxías, vainos deixando atrás e a remolque, co grave perigo de que perda-
mos unha vez máis o carro do progreso. E nesta ocasión o que non teña asento quedará atrás
definitivamente.
  O pasado 25 de xullo� Día de Galicia� nacía o portal �Codigocero.com�. A orixe daquel proxecto
estaba nun programa que un ano antes, e tal como se explica neste mesmo número, nacía nas ondas da
radio pública do país. «CódigoCero.com» arrancou coa vontade de ser un punto de encontro de
Galicia na Internet e na chamada Sociedade da Información. Desde entón o portal é visitado diariamen-
te por varios centos de amigos que están o día do que acontece neste apaixonante mundo das
tecnoloxías. O éxito do portal foi tal que co tempo, e a proposta dos internautas, demos un paso mais
e así �codigocero.com� comezou a distribuír gratuitamente pola rede un boletín diario de noticias e
unha edición especial semanal en formato .pdf .A eles están subscritos actualmente casque medio
milleiro de amigos do eido da informática, a enxeñería, a medicina, o dereito, o profesorado, o estudian-
tado, o xornalismo....etc.,etc. Ese labor, que se facía desinteresadamente, tería a súa recompensa co
galardón que a �Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia� concedía o pasado 9 de
novembro a �Código Cero� pola innovación na categoría de comunicación, o consideralo o mellor
proxecto de difusión de novas tecnolóxicas no noso país.
 Hoxe queremos dar un paso máis e nacemos como revista mensual. Traballamos neste proxecto de
arreo e coa ilusión de quen se sabe gañador anticipado. Esperamos seguir contando co apoio e a
ilusión de moitos amigos que puxeron o seu tempo neste proxecto, que espera poder contar xa desde
agora mesmo, co voso apoio e colaboración. O noso agradecemento especialmente ás empresas e
organismos que fixeron posible esta primeira cita con vos e esperamos os vosos comentarios suxestións
e críticas. Deica o próximo mes e ata entón vémonos a diario no noso portal �codigocero.com�.

CONTIDOS

1.- Portada
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28.- WinZIP
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32.- Entrevista a Ángel Viña

No mapa aparece unha relación de repetidores da Radio
Galega xunto co punto do dial no que se pode sintonizar
para escoitar o programa Código.
Tamén se pode escoitar por DAB-Radio Dixital no bloque
11 -C que corresponde ás frecuencias 219.584 a 221.120
MHz. polos centros de Santiago por Pedroso, A Coruña-
Ferrol por Bailadora, Pontevedra e Vigo por Domaio,
Pontevedra por Tomba, Ourense por seminario e Lugo polo
centro de radiocomunicacións.
Tamén por Internet no enderezo www.radiogalega.es en
Real Player, Windows MediaPlayer e MP3 (en mono e
estereo).

Escoita o programa

CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo
na Radio Galega

Tódolos sábados ás 14:30 horas
e os domingos ás 22:30 horas
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·A.D.S.L.

·R.D.S.I.

·Líneas básicas

·Centrex

·Centralitas

·Altas de teléfonos
móviles

·Canje de puntos
Movistar

·G.P.R.S.

·Todo en
informática de
empresas

·Programas de
gestión

·Páginas web

·Software

A su servicio llamando al

902.333.307

Ramón Naveiras, S.L.

La cadena de tiendas
especialistas en

telecomunicaciones
les desea Feliz Año Nuevo

Conde Pallares, 4 (LUGO) Ctra. Castilla, 84 (FERROL) Ctra. Catabois, 326 (FERROL) Conde Pallares, 4 (LUGO)

Francisco Mariño, 14 (A CORUÑA) Alcalde Lens, 33 (A CORUÑA)

Ronda Muralla, 16 (LUGO) Carlos Mtnez. Barbeito (A CORUÑA)

Ctra. Castilla, 286 (FERROL Avda. Galicia, 17 (RIBADEO) Curros Enríquez (BURELA) C. Lodeiro, 2 (VIVEIRO)
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  O operador de telefonía de capital galego «ITC» estrou  o
recentemente un servicio de atención de 24 horas, co que os
clientes poderán contactar con esta empresa de
telecomunicacións a calquera hora do día ou da noite e para
resolver dúbidas, clarexar datos de facturación ou
reclamar calquera tipo de servicio técnico.
ITC Comunicacións S.L. -empresa matriz do operador�
anunciou este servicio co obxectivo de «compensar a
fidelidade» dos seus abonados, xa que recoñeceu que, pese
á mala situación que está atravesando o sector da telefonía,
este operador mantivo o crecemento previsto e a confianza
dos clientes. Ademais, ITC instalou recentemente o que

Novas

  

http://www.itccomunicaciones.com/

Primeira axenda electrónica
galega na rede
   Ata de agora era frecuente que algúns portais da rede ofreceran a
posibilidade de gardar  nos mesmos os datos diarios e a axenda de
teléfonos máis frecuentes  utilizados polos navegantes. Esa posibilidade
é xa unha realidade no noso país gracias o portal  «Vieiros» un dos
pioneiros  da rede galega.
   Desde a véspera de nadal o sitio que dirixe Xabier Cid posibilita pro-
gramar  todalas actividades diarias, semanais ou mensuais  de calqueira
navegante, amáis de gardar os enderezos e teléfonos máis frecuentes. A
nova iniciativa de Vieiros pèrmite ademáis levar unha completa axenda
de sitios preferidos perfectamente organizados.

Xabier Cid
director de Vieiros

  A idea desta axenda nace
como unha necesidade de
evolución da rede galega
e que no caso de Vieiros
completarase pro-
ximamente coa
posibilidade de contar con
correo electrónico.
 O portal garantiza a total
confidencialidade dos da-
tos gardados e permite
amáis poder   ser consul-
tado desde calqueira
páxina web.
 A nova axenda está
nunha fase inicial e nos
próximos meses irá com-

pletándose con novas posibilidades e utilidades que a converterán nunha
ferramenta imprescindible de uso habitual para aqueles que teñan co-
nexión permanente coa rede.
   Coincidindo con este lanzamento «Vieiros» ofreceu como é xa tradicio-
nal desde 1996 un «Especial nadal» que está a ter gran acollida por parte
dos internautas galegos.
   Na edición deste ano o portal ofrece a posibilidade de enviar postais
electrónicas realizadas por debuxantes galegos e escoitar panxoliñas en
galego que poden ser amais descargadas polos internautas en fornato
Mp3. Nesta ocasión as cancións de nadal inclúen catro panxoliñas do
histórico grupo galego «Fuxan os ventos», interpretadas en 1979 e que
son dixitalizadas por primeira vez.
  No especial de nadal «Vieiros» permite ademáis coñecer os beléns que
hai en Galicia, baixar receitas con platos típicos desta época do ano.
  O especial nadal de «Vieiros» é accesible o igual que axenda desde o
enderezo electrónico do sitio http://www.vieiros.com.

24 horas de servicio para a telefonía galega

   A caixa do sur vén de sumarse a Banco Pastor e Caixa
Galicia no fornecemento de servicios financeiros en liña.
  Caixanova vén de inaugurar a súa banca �on line�, chamada
Enova, que permite a consulta e realización de operacións
bancarias a través da rede. Ademais, presentaron Sainova,
un novo servicio informativo dirixido ás pemes que ten
como obxectivo contribuír á internacionalización das
empresas. Ambos os dous servicios son de balde, pero hai
que solicitalos en calquera sucursal desta caixa.

  Caixanova sobe ao tren da rede

http://www.caixanova.es/

podería considerarse o primeiro sistema de cámaras remotas por unha pequena rede de tendas en Galicia.
Tratase da cadea «Re-100», a central das cales emprazase en Carballo (A Coruña). Neste centro operativo
instouse un sistema de pantallas a través das cales pódese controlalo que está sucedendo, en tempo real,
en calquera establecemento que ten distribuídos por toda a provincia coruñesa.

PECHE

     Guía dos Cibers e recursos de Internet en Galicia
  No noso portal  «codigocero.com» estamos a
recoller información co fin de preparar unha guía
de Cibers e de recursos relacionados con Galicia na
rede.
 Desde es ta  sección invi támosvos a  que nos
mandedes un correo electrónico solicitando a
pequena enquisa cos datos que hai que aportar para
sair na publicación e que, periodicamente, incluire-
mos tanto na edición impresa como na electrónica.
Os datos  refirense ós servicios que ofrece o ciber e
as posibilidades técnicas con que conta. Bastará
con  mandar  o  cor reo  e lec t rón ico  a

Rúa Rosalía de Castro, 8    -   Teléfono- 981 87 16 90
                         Santa Uxía de Riveira

En Riveira o seu Centro Fotográfico

«redaccion@codigocero.com». Así mismo si tedes unha páxina web podedes dala de alta no
apartado correspondente do noso portal http://codigocero.com. Por certo para estar o día
podedes  susbcr ib i rvos  g ra t í s  ás  ed ic ións  d ia r ia  ou  semana l  dos  nosos  bo le t íns .

- Revelado das súas fotos en só 1 hora no noso laboratorio QSS
- Fotos carnet en 3 minutos
- Revelado de diapositivas
- Revelado de blanco e negro
- Ampliacións
- Internegativos e duplicados
- Gravacións de video e copias de video a video
- Cámaras de fotos
- Material  fotográfico
- Prismáticos
- Marcos
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Guía Web da rede en Galicia

Barlovento

   ¿Quen non lembra as anécdotas de pelí-
culas nas que, estando na Idade Media, o
actor aparece cun reloxo, ou a principios
do século XX ó lonxe vese un camión de
transporte moderno, ou máis recentemente
unha película de romanos na que se usan
béstas inventadas na Idade Media ou
cunha das protagonistas vestindo botas
modernas?.
   Seguro que a moitos vos gustaría pasar
un momento divertido e ve-los erros de cine.
Deso vai precisamente este site que, baixo
o título de �La web de los errores de cine�,
é xa un clásico para os que lles gustan este
tipo de curiosidades. Rápida de cargar e
cunha abondosa base de datos, esta web
está, ademais, feita en Galicia, concretamen-
te no concello coruñés de Teo. A web está
recoñecida a nivel mundial e diariamente
milleiros de persoas entran nela, xa que
conta con erros de máis de dúas mil pelícu-
las. O acceso realízase a través do endere-
zo http://216.33.61.117/.
   Non queda máis que felicitar ós respon-
sables de Ciber Teo, que son os que
manteñen actualizada diariamente esta
páxina, moi recomendada para os cinéfilos.

 De cine                    

 Buscadores               

  

   Habitualmente sempre usamos un sites
fixos cando navegamos. Xa sexa polo há-
bito ou pola comodidade, resulta que as
consultas se repiten sistematicamente e
entón encontrámonos con que temos que
ir a favoritos, abri-la carpeta que busca-
mos e picar. Agara, a Asociación Galega de
Radiodifusión, que preside o prestixioso e
popular locutor Nicolás Camino, que por
certo presenta un dos programas líderes
da radio en Galicia os domingos pola mañá
na Radio Galega, ofréceno-la posibilidade
de ter a man tódolos recursos de Internet.
Trátase dunha páxina na que podedes
encontra-lo acceso inmediato a tódolos
xornais galegos ben en papel con edición
electrónica ou ben os que soamente están
na rede. Tamén o acceso a unha serie de
recursos que ofrecen ampla información de
Galicia e, o que é máis interesante, os acce-
sos e busca automáticas a 29 buscadores,
galegos, españois e internacionais, e a 7
metabuscadores. Unha xoia de páxina, que
nos axilizará as buscas. Un consello, dado

  

   Sen moverse de casa, aínda que ese non
sexa o obxectivo, xa se poden coñecer os
locais de copas máis «in» de Galicia a través
de internet. «www.Movidagalega.com» pon
o alcance de todo-los afeccionados á noite,
as rotas de copas máis recomendables de
todo o país,  pobo por pobo, vila a vila, cidade
a cidade. O enxeñeiro de telecomunicacións
Fernando Torres Vidal iniciou en 1999 esta
web.Ffaciao cando estaba a piques de rema-
tar os seus estudios. Natural de Chancelas,
no concello pontevedrés de Poio,  este mozo
ten actualmente na súa base de datos máis

 De marcha                

   
de 400 locais rexistrados de toda Galicia. Pero
o portal, visitado xa a diario por moitos
centos de persoas,  non só se limita a ser un
relatorio de establecementos. No mesmo
pódee recabar información de concertos,
gúia de festas, especiais e xa, grupos de rock.
  Desde logo é unha web moi recomendable.

que a páxina é moi voluminosa (uns 400 kbs)
é recomendable que, despois de a baixardes,
a gardedes no disco duro do ordenador, por
exemplo en Temp, e que a poñades por de-
fecto no enderezo da páxina de arranque do
navegador. Deste xeito a páxina abrirase
rapidamente, xa que a lerá directamente no
disco duro e non na rede e os iconos e bus-
cas funcionan sen problemas.
   A páxina é http://www.agara.net. Por certo,
periodicamente non dubidedes en acceder á
páxina para baixar novas versións melloradas
e con máis información. Unha boa iniciativa
a ter en conta.

 Meteo galega           
   Desde hai caseque dous anos, unha ducia
de físicos da Universidade de Santiago
dirixidos polo profesor Vicente Pérez
Muñuzuri, mantén un proxecto de investiga-
ción que ten na meteoroloxía galega o seu

Emigración Galega

   Internet é un magnífico vehículo de unión
entre as dúas Galicia, a territorial e a do exte-
rior. Esta última é tal vez pouco coñecida,
sobre todo os seus persoeiros que tanto e
tanto fixeron pola primeira. Por iso non po-
demos por menos que traer a esta sección
unha páxina que consideramos imprescindi-
ble para todos aqueles que queiran afondar
no que os nosos irmáns da diáspora fixeron
polos da Terra. Trátase da Enciclopedia da
emigración galega. O proxecto está
emprazado na páxina do sindicato naciona-
lista CIG, xa que basicamente foi
desenvolvido por un dos seus responsa-
bles, Lois Pérez Leira, un fillo de emigrantes
que desde hai anos veu publicando en di-
versos medios os perfís deses galegos,
moitos deles descoñecidos. A iniciativa é
loable e cremos que moi interesante. Unica-
mente ten o inconveniente de que a análise
das biografías se realiza dende unha pers-
pectiva ideolóxica moi concreta, que , sen
embargo, non desmerece o magnífico traballo
deste proxecto.
  Sen grandes deseños e efectos, o que se
agradece coa rapidez da carga, esta páxina é
de obrigada referencia se queredes coñecer
un pouco máis da nosa emigración, da súa
historia e dos seus feitos. Xa me contaredes.

http://www.cigmigracion.com/

   
eido principal. Desde os seus inicios o equi-
po de física non linenal da USC ofrece na
súa páxina web http://meteo.usc.es a infor-
mación máis completa do tempo no noso
país. Actualizada de luns a venres sobre as
11 horas a páxina ofrece o prognóstico a tres
días vista e máis en detalle para unha ducia
de capitais e vilas galegas. O proxecto, que
conta co aval da Consellería de Medio Am-
biente da Xunta conta con información pun-
tual de 18 estacións automáticas espalladas
por Galicia que ofrecen en tempo real os úl-
timos datos do noso tempo. Imprescindible.

 Busca

  O grupo «mAs Impacto Networks»,  vin-
culado a Radio Vigo, acaba de lanzar unha
web dirixida a adolescentes nas que estes
poden incluír as mellores fotos das mellores
festas no enderezo http://www.troula.com.
A web oferta imaxes divertidas que poden
ser puntuadas polos visitantes igual que no
seu día fixera hotornot.com. Podemos ver
fotos de rapaces, de rapazas e de festas, o
que da unha complicidade que engancha, xa
que un puntúaas fotos implica o visitante
co fin de escoller a que máis éxito ten por
parte dos usuarios.

O web sin grandes pretensiónsconta con
multitude de seccións que abarcan desde
fotos en grupo ata a elección dos máis po-
pulares que nesta web denominanse o mais
trouleiro e a máis trouleira. Desde logo unha
boa idea.
Recomendado darse unha volta por esta web
que conta xa cun bo número de visitantes,,
lástima que só esté en castelán.

 De troula                  

   Hai  pouco máis de 30 anos, o 26 de xullo
de 1971 creabase o Instituto da Lingua
Galega . Ese día nacía o que durante anos
foi o principal valedor das investigación ao
redor do galego. Tres décadas despois o
ILG segue traballando na redacción dun dic-
cionario histórico do galego, na transcrición
de textos medievais, e na publicación de
dous tomos máis do Atlas lingüístico (http:/
/www.fbarrie.org/fundacion/publicacións),
ós que corresponden ao tempo cronolóxico
e climatolóxico, e ao home (virtudes e as-
pectos físicos). O Instituto ten na rede a
súa páxina colgada baixo o enderezo http://
www.usc.es/ilgas/.

 En galego                
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Barlovento                                                                    Guía Web da rede en Galicia

   Recén estreada a nova moeda europea a
maioría da poboación sigue a ter dúbidas
sobre o uso da mesma. A nosa primeira
entidade bancaria «Caixa Galicia» publica
desde hai unhas semanas na súa web unha
serie de Euro  Preguntas para medilo grao
de axilidade e preparación práctica dos seus
clientes. A entidade financeira publica unha
serie de 40 exercicios relacionados con cál-
culos cotiás de interese. O usuario terá catro
opcións para selecciona-la resposta correc-
ta.
   Con esta iniciativa Caixa Galicia completa
o labor de formación e difusión do euro a
través de internet. A entidade mantén un
Obradoiro Euro na súa web desde hai
catro anos e ten un equipo de
Euromonitores que imparten máis de 800
conferencias, ademais do Servicio de
Asesoramento que atendeu máis de 1.000
consultas. O acceso realizase desde o
enderezo http://galegos.caixagalicia.es/

   

 O Conselleiro de Cultura, Xesús Pérez
Varela, presentou recentemente o novo  por-
tal do Xacobeo 2004. O web espera acadar
uns 50 millóns de visitas e ofrece unha nova
imaxe remodelada na que se pode consultar
33.000 páxinas, 17.000 fotografías e 400
vídeos, ademáis de abondosa información
escrita e audiovisual sobre o Camiño e os
oito itinerarios que existen. O visitante
atopará novas sobre os albergues e datos
sobre os 122 concellos polos que atravesa
o Camiño de Santiago e sobre as 32 rotas
que poden usalos pelegrinos. A web está
realizada en sete idiomas e é accesible des-
de o enderezo http://www.xacobeo.es .

   

 Xacobeo 2004   

 A Caixa co euro     

A Lareira do Hacker    
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   A web da CRTVG vén de poñer en
funcionamento un potente buscador, ac-
cesible desde a páxina de inicio, que permi-
te, con tan só incluír unha palabra,
localizala  información solicitada, entre
preto de 200.000 datos referidos a Galicia.
Deste xeito, o enderezo www.crtvg.es
convértese nunha auténtica base de datos
sobre o noso país, completa e dinámica
que, de xeito sinxelo, permite situarse no
punto desexado polo usuario.

  Con este motor de busca, o internauta
poderá dispoñer, en tan só uns segundos,
dos datos solicitados, gracias a un rastreo
que este buscador fai entre as bases de
deportes, ArTVG, literatura Galega, diccio-
nario de Galego, discografía galega, gas-
tronomía, productos galegos de calidade,

A WEB DA CRTVG INCORPORA UN BUSCADOR QUE LOCALIZA
INFORMACIÓN ENTRE PRETO DE 200.000 DATOS SOBRE GALICIA

  Unha páxina ben estructurada, ben
deseñada e con contidos. Como non, tiña
que ser unha iniciativa privada a que por fin
asumira o que en principio debía ser labor
das administracións, a da promoción da co-
marca. Realizada polos veteranos de el-mue-
lle (www.el-muelle.net) unha empresa
emprazada en Boiro, a páxina da comarca do
Barbanza, que por certo tamén inclúe a co-
marca de Noia e Muros, ben a cubrir unha
necesidade perentoria. De tódolos aspectos
técnicos analizados soamente unha
pequena pega a destacar: poucos enlaces a
outros recursos. Nada, por outra banda, que
non se poda corrixir. E unha última hora
que nos chega cando pechamos edición. A
dirección do Portal Barbanzanet.org ,
acaba de presentala súa candidatura á
sexta edición dos premios  da Asociación
de usuarios de Internet en dúas das súas
categorías. Premio á  mellor web persoal de
fala Hispana para o que podedes votar no
enderezo http://www.aui.es/cgi-bin/search/
rateit.cgi?ID=100373552, e premio á  mellor
web español, podendo votar neste
enderezo http://www.aui.es/cgi-bin/search/
rateit.cgi?ID=1003735868.En  hora boa e
agora a apoiala.

    

   A Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude da Xunta é
responsable da posta en marcha dunha
páxina  web do Servicio Galego de Igualdade
 naque se dispón información para mulle-
res maltratatas.
   Dende a protección que a lei oferta, ata
unha guía contra o maltrato, pasando por
programas de axuda sicolóxica para os
homes con tendencias violentas, son os
contidos da nova web.
   Entre os servicios da páxina está a
atención xurídica gratuíta. Tamén hai un
grupo de psicólogos profesionais que
analizan cada situación de xeito individual
para aplicarlles terapias personalizadas.
Inician tamén o programa de atención
psicolóxica Abrámo-lo círculo dirixido a
tratar conductas violentas no contorno
familiar. O partal conta ademáis coa nova
Guía para a smulleres galegas.
A páxina é accesible desde o enderezo
http://www.xunta.es/auto/sgi/inicio.htm

    

 Contra o maltrato         

   

 Pola Barbanza          
  En Galicia hai moitos espacios onde per-
derse e un deles está na comarca do
Barbanza, preto do Finis-Terrae xeográfico,
onde as praias salvaxes, case desertas, de
augas cristalinas, o campo, as súas xentes,
o clima� fan desta zona un lugar ideal para
visitar e gozar. Podemos apreciar tamén da
súa variada e rica gastronomía así como

coñecer un pouco o que son as
rías de Arousa e Muros-Noia.
  Se estas paraxes vos parecen interesantes
pero non podedes desprazaros a velas
sempre podedes perdervos na Rede para
coñecer un pouco máis delas na web do
Barbanza  (barbanzanet.org)  sitio que vén
de abri-las súas portas a tódolos visitantes
que se queiran achegar a elas.

a pesca en Galicia, rede natura, carteleira de
cine, museos, concellos, transportes, restau-
rantes, aloxamentos, axendas culturais e de
emprego, Webcams, Información
meteorolóxica e outras webs que fan refe-
rencia a Galicia.
   De igual xeito, polo que respecta á infor-
mación da propia CRTVG e as súas socieda-
des, TVG e Radio Galega, tamén existe a
posibilidade de acceder a ela a través deste
buscador; desde a programación diaria da
TVG e a súa canle internacional, Galicia
TV, ata información corporativa das tres em-
presas, notas emitidas polo Servicio de Pren-
sa da CRTVG, catálogo de produccións e pro-
gramas; enderezos electrónicos, teléfonos e
fax dos distintos Servicios e Departamentos
que conforman a estructura da CRTVG e, en
definitiva, calquera información dispoñible
nesta web, e que agora o usuario poderá con-
sultar dun xeito moito máis rápido e directo,
gracias a este potente motor de busca.
   Trátase, pois, de localizar -nun só paso-
datos de preto de 200.000 páxinas, nos nove
idiomas nos que está construída a web da
CRTVG, de información referida a diversos
aspectos de Galicia, tanto no seu aspecto
xeográfico como económico, turístico, depor-
tivo, gastronómico, discográfico ou artísti-
co, entre outros

 A empresa compostelá de consultoria
tecnolóxica Dimensiona, vén de sacar un
novo traductor español-galego chamado
Traduza-G. Este novo producto, dirixido fun-
damentalmente a empresas, é o segundo que
existe en Galicia, tralo producido pola Xunta,
a Universidade de Santiago e o Instituto da
Lingua Galega.
  O Traduza-G inclúe un diccionario de 20.000
palabras raíces e corrixe 900 palabras por
segundo. É capaz de traballar sobre determi-
nados formatos de edición sen alterarlles as
aparencias. Tamén admite arquivos de html
e conserva as súas características. Pero para
saber dos detalles completos da máquina,
podedes consultalas no enderezo seguinte:
 http://www.dimensiona.com/traduza/
inftecnica.htm.
  A empresa ou o particular que desexe a
ttraducción ten que enviarlles a
Dimensiona un correo electrónico, ou, caso
de clientes con grande capacidade de tra-
ducción, a través dun sistema
monoposto.

  .
 Estas son as características á hora de tra-
ducir do programa, tendo en conta que cando
falamos dunha páxina Word (Arial), esta
páxina ten un volume medio de 290 palabras.
Os tempos medidos sobre un Pentium III a
800Mz con 128Mb de memoria son:
para un documento de cen páxinas os
seguintes:
 - Traducción dun documento de texto:30 seg.
 - Traducción de documentos Html, Asp, etc..
    45 segundos.
 -Traducción dun documento formato
   Word: 1�30 minutos
  Fiabilidade. 96%. Pasado un corrector
despois da traducción non dá atopado só 1
palabra de cada 30.

Traducción o galego     

   Con relativa frecuencia sae publicado na
prensa as actividades de certo colectivo de
afeccioandos pola informática que teñen
na entrada de sisetmas o seu máximo reto.
En Galicia non íamos ser menos, esta mesma
edición de «Código Cero» ten unha sec-
ción feita por eles, e desde hai un tempo
estos «piratas» do mundo binario conta coa
súa propia páxina web.
Así naceu o web baixo o título de A Lareira
do Hacker, que pretende ser un lugar de

encontro de hackers, de difusión do soft-
ware libre, de técnicas de seguridade e de
información xeral de informática.
   Sistemas operativos, utilidades,lexislación,
manual do hacker, recursos e enlaces son
algunhas das seccións deste portal feito en
galego.
  O seu enderezo é www.iespana.es/a-
lareira-do-hacker/index.html e agora só
queda preguntar quén lle botou un acha á
lareira.



CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo     CeroCeroCeroCeroCero

Código Código Código Código Código       Cero Cero Cero Cero Cero
0

http://codigocero.comPortal de Novas Tecnolóxicas de Galicia -

Novas diarias

Boletíns informativos:
semanais e diarios

Directorio de websTitulares do día

Prognóstico do tempo
para os vindeiros 5 días

Acceso ás novas de
días anteriores

Enquisas

Visita a

nosa web

para estar ó

día en Novas

Tecnoloxías



CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo     CeroCeroCeroCeroCero
4 9

Windows XP:
A nova eXPeriencia de Microsoft

Microsoft é a empresa líder mun-
dial nos sistemas operativos de tal
xeito que non podemos separar as
ideas de PC e Windows, do mesmo
xeito que no pasado acontecía con
MS-DOS. A compañía de Redmond
foinos facendo probar distintos
sabores das súas fiestras particu-
lares comezando como un sistema
de escritorio a xeito de programa
que culminou no Windows 3.11
para traballo en grupo. Daquela,
era preciso un sistema operativo
aparte do propio Windows para
traballar coas aplicacións
desenvolvidas para os PCs, polo
que se deu un paso máis cara
adiante: o Windows 95.
O Windows 95 foi unha revolución
que permitiu no seu día o uso dun
Windows mellorado mediante a in-
troducción da barra de Inicio, un
novo xeito de entender os escrito-
rios dos PCs que calou fondo nos
usuarios, tendo numerosas repli-
cas noutros entornos (incluíndo o
Linux entre eles). Dende este novo
punto de partida apareceron novas
versións melloradas do sistema,
que adoecía de múltiples proble-

mas de estabilidade que se mani-
festaban frecuentemente coma
fiestras azuis (temidas e odiadas
polo usuarios).
O Windows 95OSR2 incluía FAT32
(para soportar discos duros gran-
des), o Windows 98 introducíase
máis na Internet e o Windows 98
Segunda Edición culminou a
estabilidade do Windows 9x ata
seren considerado como a mellor

versión do Windows. Logo saíu a
versión máis aborrecida polos
usuarios, o Windows Millennium,
que non convenceu ós usuarios
polo que o Windows 98SE todavía
seguía a estar dispoñible nas
tendas.
Paralelamente, Microsoft ofertaba
unha solución ás empresas, que
non podían estar ó amparos dos
problemas de estabilidade do
Windows doméstico, que era unha
versión do Windows de menor
compatibilidade (funcionaba con
menos programas e periféricos)
pero moito máis robusto: falamos
do Windows NT.
O Windows NT parece que seguía
un camiño propio, cada vez máis
semellante ó Windows 9x,
chegando na súa versión 4.0 a so-
portar as DirectX (o sistema gráfi-
co deseñado para o
desenvolvemento de videoxogos)
co que se abría o camiño ás
aplicacións de ocio. Chegado a este
punto, Microsoft prometeu unha
integración total entre os seus
dous sistemas irmáns, a unificación
de Windows 9x con Windows NT.

Para iso saíu ó mercado o Windows
2000, pero resultou ser máis un
Windows NT 5.0 que outra cousa,
polo que faría faia continuar
mellorando nesa liña.
A solución definitiva de Microsoft
levantaba moitas expectativas, e
así o proxecto Whistler (que era
como se coñecía o producto na súa
fase primaria) converteuse no que
hoxe chamamos Windows XP. Así,
temos a perfecta unión entre a
versatilidade do Windows 9x e a
estabilidade do Windows NT.
Pero non todo é perfecto, claro está.
O producto é moi novo, e os exper-
tos incluso recomendan agardar a
unha segunda edición do produc-
to sen os moitos descoidos que
tivo este producto (como, por citar
un detalle anecdótico, a faia de
soporte do Force Feedback nos
mandos de xogo de Microsoft).
Pese os moitos erros que contén o
producto (ningún producto nace
perfecto) non deixa de ser unha
solución axeitada para os ordena-
dores modernos (cun procesador

de máis de 300 Mhz e un mínimo de
128 Mbytes de memoria RAM).
Tódolos equipos que se vendan
neste Nadal deberían ir acompaña-
dos do novo sistema de Microsoft
que lle saca un bo partido os orde-
nadores actuais, aproveitando as
funcións multimedia e a conexión
á Rede, quedando estreitamente
vencellado o XP á Internet.
A verdade é que o Windows XP
sen conexión a Internet estaría
medio coxo, pois moitas das novas
funcionalidades están orientadas
á Rede de Redes. Temos así o
Internet Explorer 6.0 (a nova ver-
sión do navegador de Microsoft),
que vén xunto co seu programa de
correo (o Outlook Express 6.0) e
que acompaña a outros dous pro-
ductos complementarios:
-O Windows Messenger: un pro-
grama de mensaxería instantánea
que permite estar en contacto con
amigos e familiares avisando cando
éstes estean conectados, para
poderen conversar, falar polo or-
denador, manter unha vídeo-con-
ferencia ou compartir ficheiros e
aplicacións. É unha versión amplia-
da do MSN Messenger.
-O MSN Explorer: este programa é
unha versión do navegador de
Microsoft orientada totalmente ó
portal MSN, de xeito que facilita a
navegación por el e a utilizacións
dos seus múltiples servicios. É
unha proba de que Microsoft apos-
ta forte pola Rede.
¿Qué outras novidades
aporta?
O Windows XP é máis fiable co
Windows 9x; ten un entorno gráfi-
co que o fai máis fácil de manexar
(o que mellora a productividade do
usuario); mellorou o sistema de
controladores para evitar en gran-
de medida os faios no sistema; per-
mite unha duplicidade de DLLs
(cando son versións diferentes de
distintos programas) para evitar
conflictos; permite seguridade nos
ficheiros (o sistema NTFS é moi
seguro); permite gravar CD-ROMs
sen necesidade de software adicio-

nal; soporta múltiples monitores
para un so equipo e moitas outras
funcionalidades que melloran a
eXPeriencia no sistema.
Así, hai novidades que incluso
farán co xeito de traballo sexa mo-
dificado como o Escritorio Remoto
(acceder a outro equipo dentro
dunha rede como se se estivese
sentado diante del); ficheiros e car-
petas offline (pódese marcar algún
arquivo ou carpeta de outro equi-
po para poder acceder a el aínda
que nos desconectemos do outro
ordenador); tipos de letra
ClearType (mellora a lectura nos or-
denadores portátiles); hibernación
(para prolongar a duración das ba-
terías dos ordenadores portátiles);
soporte de redes inarámicas; sis-
tema de Asistencia Remota (permi-
te ceder o control do PC a outra
persoa para solucionar problemas
no equipo sen se ter que desprazar
ata a nosa ubicación física);
cortalumes (sistema de protección
para Internet, que evita certo tipo
de ataques dende a Rede) ou unha

pasarela para a Rede (permite com-
partir a conexión á Internet entre
varios equipos dun xeito sinxelo).
Pero, ¿paga a pena
actualizarse?
Se non se dispón do equipo o sufi-
cientemente rápido non paga a

pena en absoluto, pero no caso
contrario sempre sería recomenda-
ble probar o XP antes de decidirse.
¿Por qué? Pois porque pode que
algún dos periféricos do PC non
funcionasen correctamente para
XP o que sería un desperdicio.
Tamén pode ser que algún dos pro-
gramas que precisemos para uso
diario non funcione, polo que
teriamos un grave problema á hora
de migrar a XP.
A migración a XP dende o
Windows 9x debería ser algo máis
que aconsellable nun ordenador
potente, pero dende Windows 2000
habería moito que discutir do asun-
to, pois o rendemento deste siste-
ma case sempre supera ó do
Windows XP.
¿Qué gañamos co XP fronte ó 2000?
Principalmente gañamos un siste-
ma de manexo, unha versatilidade
multimedia, unha estética... ou
sexa, que é máis cómodo cara o
usuario final. Temos un sistema bo
e complexo, cun manexo máis
sinxelo, o que sempre é de agrade-

cer. Así, o usuario doméstico esta-
rá encantado con novo sistema
operativo e o profesional
tampouco desprezará que lle fagan
a vida máis fácil, polo que a migra-
ción sería recomendada.
Iso si, hai que ter en conta que o

O XP ten un novo escritorio e un novo sistema de agrupar os programas na barra de inicio

O Panel de Control gaña manexabilidade

MSN Explorer facilita a navegación por MSN.es

O MSN Messenger pasa a
ser Windows Messenger
incluindo moitas novidades
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prezo do Windows XP tamén é moi
elevado, dependendo de se
falamos das versións domésticas
ou profesionais (que son moi
semellantes tanto en prezo como
en prestacións) polo que se reco-
menda a súa instalación sempre en
equipos novos e, nalgún caso, en

equipos vellos. Dende Windows
2000 non se recomenda moito a súa
migración porque como o paso ó
2000 xa supuxo un custo importan-
te e as diferencias entre 2000 en
XP son tan pequenas non pagaría
a pena.
¿Funcionan os xogos?
O soporte dos xogos vellos sempre
é unha incógnita, pero pode ser un
xeito de vetar usuarios, pois hai
xente que nunca montaría o siste-
ma se non lle permitise xogar cos
seus programas de ocio preferidos,
polo que o XP ten un sistema de
compatibilidade moi orixinal e efec-
tivo: consiste na emulación de an-
teriores versións dos Windows.
Cando picamos co botón dereito
do rato nun programa e imos ás
súas propiedades temos unha pes-
tana de compatibilidade que nos
deixa establecer catro modos de
compatibilidade:
-Windows 95
-Windows 98/ Windows ME
-Windows NT 4.0 (Service Pack 5)
-Windows 2000
Estes modos de compatibilidade
enganan os programas que dan
problemas identificando o sistema
sempre cunha versión anterior, evi-
tando en moitos casos os erros que
se poderían producir, por exemplo,
nos xogos, de maneira que pode-

mos empregar os programas coma
se estivesemos cunha versión vella
do sistema operativo.
Practicamente deberían ir tódolos
xogos que funcionaban nos ante-
riores Windows, pero sempre
haberá algún que non funcione
correctamente (pero estaremos

ante unha excepción). Os usuarios
están de noraboa.
Problemas do XP
O XP vén configurado dun xeito
tan amizoso e bonito que isto
mesmo pode dar problemas no uso
diario do equipo, xa que non todo
se pode configurar facilmente. Por

iso xa hai programas como as
Powertoys para Windows XP que
permiten axustar certas cousiñas
que poden chegar a fastidiar como
pode ser a maneira de se agrupar
os programas na barra de inicio, a
orde dos iconos no escritorio, a si-
tuación das carpetas especiais dos
sistema, a reproducción automáti-
ca de CDs e moitas outras cousas.
Tamén gracias as Powertoys po-
demos configurar buscadores no
Internet Explorer de xeito que
poñendo o nome do buscador e

logo a búsqueda aforramos o
traballo de visitar previamente o
buscador, o que supón un bo atallo
á hora de navegar na Rede.
O reproductor multimedia de
Windows, moi bonito el, tamén ten
moitas melloras, aceptando tanto
audio como vídeo, e permitindo lis-
tas de reproducción, presentando
efectos especiais durante a repro-
ducción musical e moitas outras
cousas, pero é tamén unha fonte
de problemas porque impide a re-
producción de moitos vídeos que
non lle gustan por estar codifica-
dos dun xeito non certificado (tal é
o caso dalgunhas películas en
DivX) o que pode ser un problema
para moitos (pero que se solucio-
na copiando o ficheiro
MPLAYER2.EXE do vello sistema
operativo e utilizándoo para os fil-
mes que dean problemas.
Cousas parecidas acontecen
cando un quere empregra visores
gráficos como o ACDSEE32, xa que
o Windows XP inclúe un visor grá-
fico propio que, aínda que cómo-
do e potente, carece das
funcionalidades que ten o outro
producto. Para  poder asociar os
ficheiros gráficos co outro visor é
preciso retocar manualmente o
rexistro de Windows, algo que se
escapa á maioría dos usuarios, polo
que se nota o control que quere
manter Microsoft sobre o produc-
to final.
Cabería indicar que durante a ins-
talación da versión norteamerica-
na pódense seleccionar máis
opcións de accesibilidade para
persoas con discapacidades que na
versión española, xa que o sistema
de reproducción de voz non ten o
módulo na lingua de Cervantes,
algo que se bota moito de menos,
por exemplo, ó reproducir libros
electrónicos, pois a función de dic-
tado non servirá absolutamente
para nada mentres non entenda o
español.

Xa postos a falar de linguas, un
dos grandes problemas que ten o
Windows e a súa amnesia con res-
pecto ó galego, pois dendo o
Windows 95 xa había verisión en
catalán, pero seguimos sen ver
unha versión na nosa lingua, e iso
que xa choveu moito dende hai 6
anos e a situación segue sen cam-
biar.
Conclusións
Sopesando as avantaxes e os
inconvintes poderiamos dicir que
o Windows XP é un bo sistema

operativo que se pode mellorar
moito, pero que, pese a todo, é moi
recomendable para o usuario, xa
que mellora a eXPeriencia de uso e
faia moito menos cos seus irmáns
pequenos (os distintos Windows

9x). Saquemos o sombreiro ante
Microsoft agardando novas
melloras que nos leven cada vez
máis preto dunha informática
dirixida á satisfacción do usuario.

«As fotos son fotos», ou así se poden ver dende o propio
Explorador de Windows, facilitando o seu uso

O TweakUI das Powertoys

Microsoft Sam é o sistema de
dictado que inclúe o XP

Con Windows Movie Maker podemos montar as nosas propias
películas con suma facilidade

O Reproductor multimedia amosa múltiples aspectos

A música execútase con fermosas visualizacións

Aumenta o número de xogos, funcionando éstes a
través da rede Internet

Inclúe opcións de accesibilidade como un Ampliador na
parte superior da pantalla a xeito de lupa
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A economía tradicional sálvalle as castañas o sector da  publicidade on-line

Sen ánimo
de polemizar
con Michael
Porter e
debater so-
bre vella e
nova econo-
m í a ,
permítome
empregar o
térmo de
e c o n o m í a
tradicional
p a r a

diferenciala de aquela que non usa
o canle de internet como a súa prin-
cipal vía de negocio. Para comen-
tar que é precisamente esta, a que
está descubrindo en Internet unha
vía máis de comunicación, e con-
fiando na publicidade on-line para
promover os seus productos e ser-
vicios, senón como un substituto,
como un complemento dos outros
medios como a televisión, a radio
ou a prensa escrita.
Ata pouco menos dun ano os

anunciantes �puntocom�
supoñían o 70% dos ingresos do
sector publicitario pero esta é unha
situación que esta a trocar. A
relantización que está sufrindo a
industria publicitaria on-line, ven
motivada pola desaparición de
moitas firmas de internet e os re-
cortes en marketing en outras tan-
tas, a pesar de que esto supuxo un
duro golpe para o sector, este está
sendo en boa parte compensado
pola captación de anunciantes da
vella economía.
Para elo o sector, en especial
DoubleClick e a Internet
Advertising Bureau (IAB) - Orga-
nismo de control y medición de la
publicidade on-line - están invir-
tiendo en demostra-la eficacia da
publicidade on-line xa no so como
via de marketing directo, a única
utilidade que se lle presupoñía a
publicidade on-line ata o de agora,
senón como ferramenta para a crea-
ción de marca (branding), demos-
trando que o marketing on-line

inflúe na mente do consumidor en
canto a recoñecemento,
notoriedade e recordo de marca,
chegando a incrementos do 85%
nalgunha de estas variables.
Todo estes esforzos por demostrar
a efectividade on-line, teñen o seu
orixe na caída empicada do ratio de
clic-through, o que foi usado
erroneamente ata non fai moito
tempo, como vara de medi-la
publicidade on-line. Teñamos en
conta cun �clic� supón deixar o
que estivéramos facendo e lanzar-
nos a buscar mais información so-
bre ese producto ou servicio,  esto,
inicialmente, cando os usuarios de
internet o que facían era navegar
sen destino, é dicir, divagar pola
rede de enlace en enlace sen rum-
bo fixo, tiña éxito, pero hoxe en día,
moitos xa saben o que queren, o
que buscan, o consultan, o leen, o
contratan o compran e vanse, pero
esto no implica que no vexan a
publicidade. Facendo un símil co
resto dos canles publicitarios, un

clic, é como se cando estamos no
sofá vendo o noso programa pre-
ferido e no descanso saíra un anun-
cio, deixáramos de ve-lo programa,
nos abalanzaramos sobre o teléfo-
no para chamar o anunciante e
pedirlle información, ou se vamos
pola estrada e vemos una valla e
nos detemos para solicitar mais in-
formación co móbil.
En xeral, téndese a cuestiona-la
efectividade de internet como canle
publicitario, a xente pregúntase se
despois de navegar durante un
tempo, lembran algún anuncio,
cousa que non o fan co resto dos
medios, ¿pero canta xente despois
de ler un xornal enteiro e capaz de
lembrar un anuncio?.
Todo esto provoca que a
publicidade on-line con facturar
9.000 millóns o ano pasado,
soamente representa o 1,5 % do
total da inversión publicitaria.
¿E que esta pasando o respecto
eiqui?, pois que Galicia á cola, como
desgraciadamente en moitas

Artigo de Rubén
López Ferreiro
Xerente de
GaliciaBanner

cousas, e como proba os datos
que se arroxan do ultimo estudio
da AECE, no que se sitúa a Galicia
como a comunidade autónoma no
que o porcentaxe de empresas que
teñen aceso a rede e mais pequeno,
en concreto tan so un 55% por un
72,8 de Cataluña. E no que se refire
a empresas con paxina web somos
os terceiros pola cola. Neste con-
texto é moi difícil que poidan pen-
sar na publicidade on-line, se non
coñeces un medio non podes
inverter nel, lóxicamente unha em-
presa que non dispón de conexión
a rede díficilmente podese
plantexar facer publicidade on-line.
De todas formas, espero que esto
sirva para reflexionar e collamos
exemplo dos nosos compatriotas,
e as empresas galegas comprendan
que internet xa é unha realidade, e
non un invento lúdico para os
cativos.

Webs relacionadas coa publicidade online

!

En Galicia temos dúas empresas que
se adican exclusivamente á
publicidade na Internet que son
GaliciaBanner e GaliciaClick

"

#
DoubleClick e
AdLINK son
e m p r e s a s
multinacionais
con sedes en
España que
tamén se dedi-
can a vender es-
pacio publicita-
rio na Internet

A @ECE (Asociación Española de
Comercio Electrónico) é un orga-
nismo amparado poa FECEMD que
está formado por unha agrupación
de empresas españolas que procu-
ran unificar esforzos ca finalidad e
de obter un comercio electrónico
más fiable e seguro.

#

http://www.galiciabanner.com

http://www.aece.org

http://www2.doubleclick.net/es/default.asp

http://www.adlink.es/http://www.galiciaclick.com
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Un portal galego :
cómo xurde, por qué, para qué

Xénese
U-lo.com com nace o 17-1-00 no
rexistro de Networks Solutions.A
presentación oficial foi por feita por
Dinaweb Networks e o grupo
Chévere o día 18-9-00 as 20:00 na
Porta de Mazarelos en Santiago de
Compostela, o simbolo da entrada
de Galicia na Nova Economia.
A tonica dominante nese intre era
a de xerar portais globais, o
posicionamento dos mesmos a
longuisimo plazo, creendo nun
modelo de negocio baseado no
numero de visitantes ,a xeracion de
economias de escala e altisimas
plusvalias via especulacion
financieira.
Pola contra e aproveitando as ex-
periencias tanto positiva como ne-
gativa dos grandes portais e
asemade dos portais locais, pen-
samos que o futuro serian de
portais especificos tanto funcional
coma xeograficos, de ahi i en vista
a inexistencia de un producto
semellante decidimos ocupar ise

nicho de mercado, cun portal
xeralista galego.
Descripción xeral
Buscador
U-lo.com nace co concepto de por-
tal xenerico, non de xornal dixital ,
nin unha páxina de links , nin
siquera de portal global,
esta orientado ao público obxetivo
galego intra i extra Galicia.
A base de U-lo.com e o buscador
con mais de 8.000 ursl indexadas
tanto en arbre de búsqueda coma
en buscador.
A ventaxa competitiva do busca-
dor de U-lo.com e que posue o
motor de busqueda mais potente
de internet de Galicia, e asemade
ten indexadas todas as urls
galegas, nunha primeira fase coa
obtencion dos datos , contraste e
indexacion dos mesmos, nunha
segunda fase e sendo referente no
mercado galego ca actualizacion
permanente dos mesmos.
Tamen ten implementado un axente
de busqueda intelixente que no

caso de non atopar a informacion
concreta fai unha peticion de
informacion aproximada.
O buscador fai as busquedas en
foros, listas, taboleiros, apuntes,
asi como Altavista e Yahoo.
O visitante pode asemade indexar
a sua url ,recomendarnos algunha
a fin de indexala no buscador.
Novas
Acceso a todos medios dixitais
galegos dende a home directamen-
te, consideramos absurdo xerar
contidos informativos que xa estan
suministrados polos medios asi
que optamos por dar acceso direc-
to a eles, sendo un excelente
xerador de trafico para os mesmos.
Sms
Short Message Sistem, envio de
mensaxes gratis a móbiles dende a
home.
E-mail
Envío de correos electronicos gra-
tuitos on line, pensado para os
usuarios noveles ou aqueles que
usan un ciber ou un ordenador en

calquer lugar do mundo e ou ben
non teñen ou non queren abrir
unha conta de correo.
Foros de discusion
Máis de cen foros de discusión on
line. Posibilidade de crear os pro-
pios foros.
Listas de discusion
Máis de cen listas temáticas de dis-
cusión por correo. Posibilidade de
crear as propias listas.
Taboleiros
Máis de vinte taboleiros clasifica-
dos para anuncios gratuitos ( in-
mobiliaria, traballo, amizade , mo-
tor , ...)
Axenda on line
Totalmente persoalizable.
Almanaque
Recordatorio de citas
Horarios tren
Horarios bus
Programación TV
Cinema
Feiras
Tempo
Previsións metereolóxicas.

Tráfico
Buscador sofware
Para atopar calquera programa de
Windows, Macintosh,Linux.
Música galega
Acceso as webs dos músicos
galegos. Posibilidade de descargar-
se música galega en Mp3.
¿U-lo Tv!
Televisión on line.
¿U-lo Radio!
Radio on line. Máis de cen canles
de radio.
Previews cinema
 Acceso aos previews do mundo
do cine.
Horoscopo
Calculadoras
Diferentes calculadoras para resol-
ver calquera problema matemático.
Postais
Fotografías para enviar en formato
dixital, unha boa parte delas por
fotógrafos galegos.
Enquisas
Enquisas on line.

O EQUIPO
Ramom Nogueira Vidal (rnogueira@dinaweb.com)
C.E.O. Director General
Juan Sánchez Castro (jsanchez@dinaweb.com)
Director Financiero
Ruben Bouso Cao (rbouso@dinaweb.com)
Director Técnico
Raul Marinho Ligeiro (rmarinho@dinaweb.com)
Director de Arte
Daniel González López (dgonzalez@dinaweb.com)
Director de Desarrollo de Software
Elisa Couto Gómez (ecouto@dinaweb.com)
Directora de Proxectos
Charo Lalin Rodriguez (clalin@dinaweb.com)
Directora de Sistemas Informáticos
Luis Gonzalez Alonso (lgonzalez@dinaweb.com)
Director de E-Commerce
Oscar Romero (oromero@dinaweb.com)
Director de Recursos Humanos
María Mira Reimúndez (mmira@dinaweb.com)
Directora de Administración

http://www.u-lo.com

Especiais:
Deportes
O deporte galego en Internet.
Clasificacións, quinielas...
Hackers
Entrevista ao mellor hacker de
Galicia. Seguridade en Internet.
Técnicas dos hackers.
Deseño
Se es deseñador, aquí atoparás
os recursos que precisas.

Ramón Nogueira Vidal (rnogueira@dinaweb.com) é o C.E.O. de
Dinaweb Networks (http://www.dinaweb.com), a empresa nai do
U-lo (http://www.u-lo.com).
Tamén é promotor dos Last Friday Galicia e da lista de discusión
Internet Galicia de U-lo.com; socio fundador e primeiro presiden-
te de EGANET (http://www.eganet.org).
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ADSL a banda ancha universal

Dous sistemas de alta velocidade
son protagonistas nestes meses na
loita pola chamada banda ancha, o
cable, na súa fase inicial no noso
país e de acceso limitado a gran-
des areas urbanas, e a chamada
DSL.
A importancia deste segundo sis-
tema de conexión fai que aborde-
mos en �Código Cero� esta nova
tecnoloxía que está a se-la estrela
deste principio de ano polo núme-
ro de usuarios que están a darse
de alta no mesmo. Para iso, para
clarexarnos as dúbidas, contamos
nesta edición con Gil Carlos
Bernárdez, enxeñeiro de
telecomunicacións e responsable
de marketing do territorio de Tele-
fónica en Asturias e Galicia, e amais
presidente da Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicacións
do noso país.
CÓDIGO CERO.- Agradecerlle
antes de nada o noso invitado a
súa colaboración, e que mellor
que empezar preguntando que é o
ADSL.
GIL BERNÁRDEZ.- A chamada
�Liña de abonado dixital
asimétrica� é unha tecnoloxía que
desenvolveron os operadores de
telefonía de todo o mundo para
rendabilizar a gran planta de pares
de cobre instalados. Hai que pen-
sar que soamente en España, Tele-
fónica ten máis de 20 millóns de
pares ós que hai que sumalos que
teñen as demais operadoras de te-
lefonía, e obviamente esto fai que
esa capilaridade que existe para
chegar ás casas dos abonados é
unha garantía de éxito á hora de
facerlles chegar amais de voz, da-
tos, vídeo ou productos multimedia
en xeral. Ese era o reto, e o reto foi
tecnolóxicamente resolto gracias a
esta tecnoloxía que para os que
teñan algunha curiosidade e non
saiban sobre ilo, podo dicirlles que
se basea nunha técnica de porta-
doras que permite chegar incluso
ata os 8 megabytes aproximada-
mente. En definitiva é unha
tecnoloxía moi nova, moi moderna
pensada para sacarlle o máximo
proveito o par de cobre.
CC.- ¿Para aqueles que estean un
pouco despistados, falar do par
de cobre é falar da liña telefónica
convencional?.
GB.- Efectivamente é a liña de
sempre que de repente se converte
de cincenta en raíña.
CC.-. Sempre se dicía nos últimos
anos que a solución para conse-
guir unha maior velocidade esta-
ba nas liñas RDSI.
GB- A RDSI de banda estreita, xa
que nunca se chegou a implantala
de banda ancha nesta tecnoloxía,
foi o primeiro paso que ía inheren-
te á dixitalización da rede,
entendendo como tal a
dixitalización da rede de voz n últi-
mo tramo, é dicir o tramo de

abonado,por que en realidade o
resto da rede é xa dixital desde hai
moito tempo.
A RDSI chegou tarde aínda que en
Galicia leva xa uns anos en
funcionamento. É unha solución
que aínda sirve, por que temos que

pensar que a pesar de que sempre
se dicía que a RDSI tiña como
obxectivo a Internet, en realidades
a función deste sistema é a de dar
outro tipo de servicios fundamen-
talmente de voz, como por exemplo
atender centraliñas dixitais, dar va-
rios números dentro dunha mesma
liña,  poder separar e discriminalas
chamadas, etc., etc. Ten outras
funcionalidades e posibilidades
que non é unicamente a dun acce-
so a Internet, aínda que no seu día
era o mellor que había para ter  máis
velocidade na rede.
CC.-.- Curiosamente unha das
posibilidades do ADSL é a de po-

der usa-lo teléfono
simultaneamente coa navegación
pola rede, unha posibilidade que
antes soamente permitía o RDSI.
GB.- Efectivamente o ADSL o que
permite é que sobre a liña telefóni-
ca normal e sen facerlle nada,

unicamente a ins-
talación dun filtro
separador, pódese
sobre o servicio
de voz conectar o
noso ordenador a
alta velocidade, é
un servicio
engadido.
CC.-.-¿ Quén se
pode conectar o
ADSL?
G I L
BERNÁRDEZ.- A
implantación do
ADSL supón uns
investimentos moi

elevados xa que obriga a poñer nas
centrais uns equipos �desland�
que son os que van a permitir o
funcionamento desta tecnoloxía.
Pola súa banda na casa do abona-
do ponse unicamente un filtro
separador. Esto fai que exista unha

limitación de distancia e impida que
non todolos abonados podan ter
dispoñibilidade deste servicio
ADSL. Co aumento da distancia o
servicio se deteriora o que fai que
ese límite este entre a casa do abo-
nado e a centraliña nuns 4
quilómetros para a opción básica
de 256 kbs., mentres que a distan-
cia ten que ser menor a medida que
aumenta o ancho de banda usado.
CC.-.- ¿cal é a situación de acce-
so nestes momentos en Galicia do
ADSL?
GB.- No noso país na actual situa-
ción pode usar esta tecnoloxía o
68 por cento da poboación, é dicir
toda-las zonas urbanas, as vilas,
os pobos e as súas proximidades,
en definitiva nesa área arredor das
centrais telefónicas podemos ofre-
cer esta tecnoloxía. No ano 2003
esperamos xa ter cuberto o 85 por
cento da poboación galega.
CC.- ¿Qué vantaxes ten a ADSL
fronte as conexións telefónicas
habituais?.
GB.- Son varias sen dúbida. A
primeira delas a do ancho de ban-
da que permite a ADSL ir desde os
256 kbits ata 2 megabits de baixada,
aínda que tecnicamente pódese
chegar ata os 8 megabits. Actual-
mente dada a estructura da Internet
o ancho de banda non está
garantido dado o funcionamento
en si da rede en paquetes, e polo
tanto non está orientado a calida-
des fixas.
CC.-.- Falaba vostede da
posibilidade de que o ADSL poda
chegar ata os 8 megabits o que
supón en si unha competencia
clara e alternativa o cable con-
vencional.
GB.- Efectivamente o DSL, é unha
familia de tecnoloxías nas que se
encontra o ADSL entre outras, in-
cluso podemos chegar xa os 52
megabits, o que nos permitirá
transmitir vídeo. Eso obriga
loxicamente a combinar esta
posibilidade coa fibra óptica o que
xa se fai actualmente, pois tralo par
de cobre normal está a fibra óptica,
posibilidade que xa se produce ac-

«O DSL, é unha familia de tecnoloxías nas que se encontra o ADSL entre outras» comenta
Gil Bernárdez

Neste primeiro número de “Código Cero” non podiamos pasar por alto un dos fenómenos máis salientables das últimas
semanas en España no que se refire á navegación pola rede Internet. Si ata de agora o obxectivo era lograr ter acceso á
rede, nos últimos meses produciuse un cambio radical na concepción do acceso e a evolución das novas tecnoloxías
apórtannos solucións máis rápidas. Así desde hai desde hai tempo o usuario trata de conseguir unha maior velocidade, tal
vez por que xa a inmensa  poboación interesada por Internet ten a súa conexión á rede.
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tualmente e que fai  que o 60 por
cento dos abonados galegos teñan
preto do seu fogar a fibra óptica,
se ben aínda non se está explotan-
do.
CC.-.- ¿Outro dos temas que pre-
ocupan moito é o da seguridade

de acceso  á liña ADSL?
GB.- A ADSL destaca sobre outros
sistemas de banda ancha no capí-
tulo de seguridade, e destacada por
que é un acceso dedicado, é dicir
cada usuario ten a súa conexión
independente da do resto dos abo-
nados ata a central, que é onde se
mesturan todo los sinais para
encamíñalas posteriormente por fi-
bra óptica.
CC.-.- Unha das queixas que se
producen polos abonados é que
existen certos servicios que están
limitados. ¿Cal é a situación ac-
tual no caso concreto de Telefóni-
ca?
GB.- Realmente é un punto moi in-
teresante. Primeiro hai que clarifi-
car un par de cousas. Por un lado
eu penso que no acceso a Internet
existe un antes e un despois trala
aparición da ADSL. Despois hai
que ter en conta que ADSL é un
servicio que ofrecen varias com-
pañías telefónicas amais de Tele-
fónica de España, neste caso

¿Qué é?
ADSL.- �Asymmetrical Digital
Subscriber Line�: Tecnoloxía
que permite o envío de datos
binarios ea conexión a Internet
a grande velocidade a través da
liña telefónica de par de cobre
tradicional.
RDSI.- �Integrated Services
Digital Network�:A RDSI permi-
te  o envío simultáneo  de voz e
datos a través da liña telefónica.
Consta de dúas canles dixitais
de 64 kbps.
MODEM.- Acrónimo  de
modulador/demodulador . de-
signa o aparato que converte os
sinais dixitais en analóxicos e
viceversa e permite a comunica-
ción entre dous ordenadores a
través duna liña telefónica nor-
mal ou unha liña de cable.
kbits.- Abreviatura de quiilobits
por segundo. Velocidade de
transmisión equivalente a 1.000
bits por segundo.
IP.- Internet Protocol, protocolo
de Internet.- Número composto
por 32 díxitos binarios que iden-
tifica a todo emisor ou receptor
de información en Internet.
Router.- Direccionador. Dispo-
sitivo que distribúe tráfico entre
redes. A decisión a onde envialos
datos se realiza en base á infor-
mación de nivel de rede e táboas
de direccionamento.

Webs recomendadas:

http://www.setsi.mcyt.es

http://www.sgc.mfom.es/adsl/adsl.htm

http://www.adsl4ever.com/

http://www.bandaancha.st/

sempre a través da Compañía Tele-
fónica. Entón cada unha das ope-
radoras empaqueta e configura esa
rede o seu xeito, de acordo cos seus
criterios comerciais.
No caso de Telefónica de España
o acceso véndese como un acceso

a Internet, desde ese punto de vis-
ta non se garanten calidades para
outros servicios, pero eso non  sig-
nifica que non se podan facer.
Deste xeito no ADSL o que se está
a facer é asignar unha dirección IP
fixa por abonado, logo desde ese
momento cada abonado pode facer
o que queira, non hai ningún pro-
blema, pero eso si, insisto, non se
garanten as calidades dos servi-
cios. De todo los xeitos sobre ADSL
estase a facer vídeo-conferencia,
voz sobre IP, etc.,etc. En conse-
cuencia Telefónica non limita en
ningún caso os servicios.
CC.-. Quédanos moitos temas no
tinteiro pero sen dúbida algunha
unha das que máis interesa é a do
custe de instalación, por que Te-
lefónica cobra mentres que outras
compañías por exemplo incluso
regalan o MODEM.
GB.- Paréceme unha pregunta que
convén clarificar. Penso que cando
un vai comprar zapatos pois pare-
ce que un ve o mesmo par nun co-

mercio que noutro e  os prezos son
distintos. Por exemplo eso aconte-
ce co MODEM. Hai compañías que
instalan un MODEM convencio-
nal, mentres que o de Telefónica é
un MODEM-router que permite co-
nectar amais ata catro ordenado-
res simultaneamente: É dicir hai di-
ferencias que moitas veces hai que
coñece-las e ve-las en detalle como
todo.
CC.-. Rematamos agradecendo o
noso invitado a súa contribución
para esta primeira edición de Có-
digo Cero, e facémolo
transmitíndolle unha petición
creo que masiva dos nosos lecto-
res. Aínda que non é unha deci-
sión directa de vostede pedímoslle
que transmita a Telefónica a
necesidade de que baixe o
alugueiro mensual das liñas
ADSL, o que permitirá o acceso a
un maior número de usuarios.
GB.- Agradezo a invitación a estar
presente neste primeiro número de
Código Cero, o que lle desexo os
maiores éxitos como os que está a
ter o seu irmán na rede
�codigocero.com�, e permítame re-
matar clarexando a ese respecto
que o custo do ADSL básico está
no límite da rendibilidade.
Probablemente é un problema de
macroeconomía, a medida que
creza o mercado é posible que o
custo baixe, pero agora mesmo, e
iso que temos o obxectivo de un
millón de liñas ADSL a finais do
ano 2002 instaladas en España, es-
tamos nos límites de custos, eso
explica que tódalas compañías co-
bren máis ou menos o mesmo.

«Hai compañías que instalan un MODEM convencional,
mentres que o de Telefónica é un MODEM-router que permite
conectar amais ata catro ordenadores simultaneamente»

14



CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo     CeroCeroCeroCeroCero

PUNTOS NEUTROS DE INTERCAMBIO DE TRÁFICO DE INTERNET
Ata hai ben pouco, un correo elec-
trónico enviado entre usuarios ra-
dicados en Galicia e conectados a
diferentes operadoras de
telecomunicacións podía viaxar ata
Holanda ou Estados Unidos antes
de voltar a Galicia para ser entre-
gado ó seu destinatario. Isto era e,
en moitos casos continua sendo
certo ainda que estes usuarios vi-
van na mesma rúa
Para evitar situacións como esta
creánse os puntos neutros de in-
tercambio de tráfico de Internet.
Qué son os puntos neutros de
Internet
Un punto neutro de intercambio de
tráfico de Internet é unha infraes-
tructura física de rede operada por
unha única entidade co propósito
de facilita-lo intercambio de tráfico
de Internet entre operadores de
telecomunicacións. A entidade que
opera o punto neutro debe facelo
seguindo políticas que claramen-
te, non só permitan, senón que
ademais faciliten a entrada doutros
provedores de servicios de
Internet.
Qué vantaxes supoñen para
o usuario
Os puntos neutros interconectan
as redes de diversos operadores
de telecomunicacións. Son nodos
nos que conflúen redes varias para
intercambiar o tráfico da informa-
ción solicitada polos usuarios. Co
permanente incremento de
internautas e servidores de infor-
mación presentes en Internet, as
redes tenden á saturación, co
conseguinte deterioro do servicio
ó usuario. Os puntos neutros ali-
vian problemas de saturación de
rede descargando das redes
troncais o tráfico local ó permitir o
intercambio deste tráfico máis preto
do usuario.  Ó reducirse os
percorridos pola rede, redúcese
tamén a posibilidade de atoparse
cun dos múltiples embotellamentos
existentes en Internet.

Cos puntos neutros, o tráfico de
Internet entre usuarios de diferen-
tes operadores dunha mesma área
xeográfica se pode encamiñar lo-
calmente e non se ve obrigado a
percorrer centos ou miles de kiló-
metros a través de diversas redes.
Deste xeito os usuarios ven redu-
cidos os tempos de acceso a servi-
cios de Internet. Tamén, como re-
sultado da entrada en
funcionamento dos puntos neutros
redúcese o tráfico que pasa polas
redes troncais, co que se optimiza
o ancho de banda para os acce-
sos a través destas troncais. As
liñas que conforman as redes
troncais son as de maior custe de
tódalas que forman a rede de redes
e son tamén as que teñen uns an-
chos de banda máis limitados xa
que, ainda que normalmente per-
miten grandes caudales de trans-
misión, o seu uso é compartido por
un moi elevado número de usua-
rios simultáneos.
Así, os puntos neutros de inter-
cambio de tráfico constitúen unha
infraestructura de rede fundamen-
tal en calquera comunidade que se
teña imposto como obxectivo
estratéxico promover o avance da
sociedade da información. Os pun-
tos neutros acercan os contidos
ós usuarios, optimizan o uso do
caudal de transmisión das redes
troncais e en xeral melloran a
calidade e a velocidade de acceso
ós servicios da Internet.
Un punto neutro instalado en
Galicia permitiría acercar ó mundo
académico-científico ós mundos
empresarial e industrial galegos xa
que estes conviven hoxe en redes
de diferentes operadores de
telecomunicacións. Por isto, un
punto neutro é unha infraestruc-
tura absolutamente estratéxica para
o desenvolvemento do sistema
ciencia-tecnoloxía-empresa de
Galicia.

Puntos neutros de Internet
en Europa
Nos últimos tres anos, os
principais provedores de servi-
cios Internet en Europa fixeron
un importante esforzo común por
instalar puntos neutros nos que
intercambiar o seu tráfico de
Internet. Estes puntos están
espallados por todo o territorio
do continente. O seu número ven
medrando de xeito constante
dende hai uns anos xa que os
operadores os consideran un ele-
mento da maior importancia para
mellorar os servicios ó usuario.
Representan un deses, cada día
máis comúns, casos nos que tra-
dicionalmente feroces competi-
dores (como son os ISPs ou os
operadores) deciden abordar
colaboracións puntuais en bene-
ficio de tódolos usuarios de
Internet.

Puntos neutros por paises
En España existen dous puntos
neutros hoxe operativos: o
ESPANIX en Madrid e o CATNIX
en Barcelona. Ademais destes exis-
te un número importante de inicia-
tivas para instalar outros puntos
neutros pola xeografía española.
Tamén en Galicia, o Foro da
Sociedade da Información,
liderado pola Secretaría Xeral de
I+D e que entre outras entidades
aglutina ós principais operadores
presentes no territorio,  tenta im-
pulsar o nacemento dun punto
neutro en Galicia, o GALNIX
(Galician Neutral Internet Exchange
Point)

EQUIPAMENTO
En termos xerais, un punto neutro
consta, fisicamente, do seguinte
equipamento: un conmutador cen-
tral e un router por cada un dos
operadores de telecomunicación a
él conectados. O óptimo
funcionamento destes equipos é
monitorizado por unha entidade
considerada neutral que ten como
misión xestionar e dar soporte
tecnolóxico ó punto neutro.

Xestión e Soporte
Os puntos neutros están
xestionados por entidades con
capacidade e experiencia
tecnolóxica demostrada. Normal-
mente as entidades que
xestionan puntos de intercambio
de tráfico son axentes  neutrais
na batalla que os operadores li-

bran no mercado por gañarse ós
clientes/usuarios. No caso dos
puntos neutros operativos en
España: Eurociber (axente
tecnolóxico nacido no seno de

Banesto) xestiona o ESPANIX ,
no que intercambian tráfico 30
operadores de
telecomunicacións e provedores
de servicios de Internet e o
CESCA (Centre de
Supercomputació de Catalunya)
xestiona o CATNIX, no que
intercambian tráfico 14 operado-
res e provedores de s e r v i -
cios.

Equipamento presente nun punto neutro típico
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Analfabetismo tecnolóxico
Artigo de opinión por Carlos Lozano

Hai uns días un compañeiro do
traballo comentoume a súa inten-
ción de mercar unha cámara de
fotos dixital. Como sei das súas
dificultades coa tecnoloxía, que
lle levan a non ter nin sequera
ordenador na casa, pregunteille
que pensaba facer cando a
tarxeta de memoria da cámara
estivera chea....
Un coñecido, o saber das miñas
afeccións, faloume ilusionado da
próxima merca dun reproductor
de DVD para sustituir por fin o
vídeo que se lle estragara
recentemente. O home vira nuns
grandes almacéns imáxenes
dunha película en DVD, e estaba
convencido de que a calidade era
moi boa (sobre todo nunha tele-

visión grande que tiñan alí, que se
podía colgar da parede da sala: ¡im-
presionante!). Pero descoñecía que
a muller non podía gravar os capí-
tulos de �Betty La Fea� mentres ía
a buscar o rapaz o autobús do cole.
Nin falar do Dolby Digital, AC3 ou
5.1.....
O veciño de en fronte recibe
tódolos días a través do correo elec-
trónico a información que lle envía
a empresa para a que traballa. As
veces son documentos grandes e
tardan un pouco en baixar. Despois
de ver determinados anuncios de
Telefónica caeu preso dun impul-
so irrefreable de contratar unha liña
�desas tan rápidas�.
-¿Navegas moito por Internet?:
NADA.

-¿Videoconferencia?: NON.
-¿Chat?: ¿PARA QUÉ SERVE?.
-¿Baixas programas, películas, fo-
tos, cousas ilegais ou/e
vergoñentas?: ¡¡¡¡¡¡.....
-Entón ¿cánto tempo pasas conec-
tado xeralmente o día?: 10 ou 15
minutos cando máis.....
Seguro que todos coñecemos ca-
sos iguais ou parecidos, o que de-
bería levarnos a pensar un  pouco
se o mundo que vivimos os intere-
sados nas �novas tecnoloxías� ten
algo que ver co mundo real, o da
rúa. Cicais o relativamente doado
acceso as novidades tecnolóxicas
que nos ofrecen fabricantes e ex-
pertos en �marketing� leve a unha
gran maioría da xente �de a pé� a
mercar cousas, ou preocuparse de
mercalas, das que non se vai sacar
rendemento axeitado, empregar
correctamente, ou que directamen-
te non se necesitan. Ter cartos da

oportunidade a mercar, pero o
coñecemento non se merca:
apréndese.
Ben sei que esta reflexión non ten
nada de orixinal e que surxe cada
vez que aparecen novidades
sociais ou económicas de impor-
tancia, pero, aínda que cando pase
o tempo suficiente teñamos outra
perspectiva, dame a impresión que
poucas veces tense dado tal
volume de novidades en tan pouco
tempo, como nestes derradeiros
anos. E que, polo tanto, o nivel de
confusión da xente non preocupa-
da polo tema e notable.
Deixarei para outro comentario can-
to penso eu que hai de �marketing�
nesta situación, canto hai de: todo
o mundo ten TV, imos venderlles
unha 16/9; todo o mundo ten vídeo,
imos sacar algo novo: DVD; todo
o mundo ten CD na casa, imos con-
vencer o público o trasnoitado que

está iso comparado co SACD ou
o DVD-Audio.....
Tendo en conta o nivel de
descoñecemento que hai polo
mundo adiante, a pouco que
saibas algo destas novidades,
terás sona de experto. Dende este
punto de vista quería deixar a
reflexión deste artigo: cando nos
pidan consello, información, pa-
recer, ou o que sexa, non
deberiamos deixarnos levar pola
nosa febril admiración por todo
o tecnolóxicamente novo,
gardemos ben no fondo o impul-
so de recomendar o que nos
mesmos quixeramos ter (ou
temos porque queremos ou ne-
cesitamos) pero que o noso in-
terlocutor está lonxe de compren-
der, compartir ou necesitar. Aínda
que comparativamente todo é
accesible, as novidades non son
baratas....
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tracert www.caixagalicia.es
1 - - 193.144.44.12 42.883N 8.550W MEDULIO
2 1 - 193.144.44.1 -
3 1 - 193.144.32.225 -
4 2 - 10.100.100.1 -
5 3 - 130.206.204.9 - a3-0-2.eb-santiago1.red.rediris.es
6 3 - 130.206.224.17 40.408N 3.708W a0-0-5.eb-madrid00.red.rediris.es
7 3 - 130.206.224.82 - ibernet.red.rediris.es
8 4 1 213.0.251.138 - tovsl1-jtmrro1.nuria.telefonica-data.net
9 4 1 213.0.251.14 - tovsl1-aovsl1-2.nuria.telefonica-data.net
10 5 - 212.163.35.5  www.caixagalicia.es

Percorrido que realiza a información cando un usuario
da RECETGA solicita acceso ó servidor de Caixa
Galicia en Coruña. A RedIRIS intercambia tráfico con
Telefónica Data no punto neutro ESPANIX en Madrid.

tracert www.cismadera.com
1 - - 193.144.44.12 42.883N 8.550W MEDULIO
2 1 - 193.144.44.1 -
3 1 - 193.144.32.225 -
4 2 - 10.100.100.1 -
5 3 - 130.206.204.9 - a3-0-2.eb-santiago1.red.rediris.es
6 3 - 130.206.224.17 40.408N 3.708W a0-0-5.eb-madrid00.red.rediris.es
7 3 - 130.206.224.97 -
8 4 1 62.40.103.45 - rediris.es1.es.geant.net
9 4 1 62.40.96.74 - es.it1.it.geant.net
10 4 1 62.40.96.61 - it.de2.de.geant.net
11 4 1 62.40.96.133 - de2-2.de1.de.geant.net
12 4 1 62.40.103.38 - infonet-gw.de1.de.geant.net
13 5 2 195.206.64.110 Genève geneva5.ch.eqip.net
14 5 3 195.206.67.122 - unisource-34.seabone.net
15 6 3 195.22.208.23 Milano ge9-1-mil8-milb.mil.seabone.net
16 7 3 195.22.196.54 Milano retevision-13-es-mi5.seabone.net
17 8 - 62.81.4.67 Zaragoza madr-r16.red.retevision.es
18 8 - 62.81.125.17 Zaragoza vigo-r15.red.retevision.es
19 8 - 62.81.44.135 Zaragoza oren-r8.red.retevision.es
20 8 - 62.81.76.2 Zaragoza ptgalicia-ic.red.retevision.es
21 - - 0.0.0.0 - No Response
22 9 - 62.81.157.2 -
23 9 4 62.81.157.13  www.cismadera.com

Percorrido que realiza a información cando un usuario
da RECETGA solicita acceso ó servidor do CIS
Madera no Parque Tecnolóxico de Galicia en Ourense.

Percorrido que realizaría a información nas
solicitudes anteriores se estivera  operativo
o Punto Neutro de Internet en Galicia,
GALNIX.

Exemplo de trazado de ruta dende un usuario de R a
www.cismadera.com co programa VisualRoute

Exemplo de trazado de ruta dende un usuario de R a
www.caixagalicia.es co programa VisualRoute
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Artigo por cortesía do

Un exemplo no que o contido esta un pouco máis perto do usuario xa
que o intercambio de tráfico entre redes ten lugar no ESPANIX sería una
solicitude enviada polo mesmo usuario na RECETGA ó servidor de Caixa
Galicia (www.caixagalicia.es). Neste caso a información fai o seguinte
percorrido: saída da solicitude por RedIRIS que o envía o seu encamiñador
(router) no punto neutro ESPANIX en Madrid e entregallo a Telefónica
Data que leva a solicitude o servidor de destino.

Como se pode apreciar claramente, as solicitudes de usuarios galegos a
servidores en Galicia que viaxan através do punto neutro ESPANIX ven
reducido a máis da metade o numero de saltos dun router o seguinte antes
de ser entregados o servidor. Coa instalación dun Punto Neutro en Galicia
o número de saltos podería ser moito máis reducido.

Como se pode ver a solicitude viaxa da RECETGA á RedIRIS (a rede
académica e de investigación estatal) e desta á GEANT (a rede de inves-
tigación paneuropea) ata un punto neutro en Suiza do que a solicitude é
enviada a rede comercial italiana Seabone e de ahí a Retevisión que a
través da súa rede fai chegar a solicitude ó servidor do Cis Madera no
Parque Tecnolóxico de Galicia en Ourense. O servidor envía entón a
información solicitada a través do mesmo canal.

Cómo saber por onde viaxa a información
Saber por que máquinas pasa a información das webs que visitas antes
de chegar ó teu PC é sinxelo. Se desexas saber por onde viaxa a informa-
ción da túa web favorita para chegar o teu PC, todo o que tes que facer
e abrir unha ventana de comandos e emprega-lo comando tracert
(Windows) ou traceroute (Unix) seguido dun espacio e da dirección ou
o nome da máquina ou do servidor ó que desexas acceder. Ademáis da
ruta, máquina a máquina, este comando proporcionará o tempo de
resposta de cada unha das máquinas polas que se encamiña a túa
solicitude de información.
A modo de exemplo, podemos ver como viaxa hoxe unha solicitude de
información enviada dende un PC dun usuario na Rede de Ciencia e
Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) realizada ó servidor dun centro
tecnolóxico en Ourense (o Cis Madera www.cismadera.com).
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Cidade da Cultura de Galicia, un proxecto para o século XXI
A Cidade da Cultura de Galicia nace como resposta netamente galega á tendencia mundial baseada na crea-
ción de áreas ou centros de conservación, producción, exhibición, consumo cultural, comunicativo e
tecnolóxico, como é o caso do Museo Guggenheim en Bilbao ou o Edificio Kursal en San Sebastián.
Será un lugar para a convivencia pública, para o intercambio de coñecementos e para a asunción das vangardas
do deseño que provoquen o interese do cidadán e a atención internacional desde a súa propia concepción.
A Cidade da Cultura de Galicia converterase no centro máis importante no desenvolvemento e promoción da
cultura na Comunidade galega.
Os seus edificios estarán dotados das máis importantes innovacións tecnolóxicas desenvolvidas ata o mo-
mento e a posibilidade de incorporar novas tecnoloxías no futuro.

EMPRAZAMENTO
A significación de Santiago de
Compostela como centro cultural
de importancia europea e univer-
sal, como capital administrativa
e política da Comunidade Autó-
noma galega, como cidade uni-
versitaria e eixo neurálxico das
comunicacións e
telecomunicacións de Galicia,
convértena en sede excepcional
para o emprazamento da Cidade
da Cultura.
Este proxecto ocupará unha su-
perficie aproximada de 700.000
metros cadrados no denominado
Monte Gaias de Santiago de
Compostela.
O Monte Gaias está situado na
periferia de Santiago de
Compostela, nun espacio com-
prendido entre a Autopista do
Atlántico e o río Sar.
CONCURSO
A Xunta de Galicia convocou a
finais do mes de agosto de 1999
un Concurso Internacional de
ideas no que os arquitectos inte-
resados en participar no proxecto
da Cidade da Cultura de Galicia
presentaron as súas propostas.
Entre os arquitectos e estudios
españois que participaron neste
concurso figuran o Taller de Ar-
quitectura de Ricardo Bofill e os
galegos José Manuel Gallego
Jorreto e César Portela. Os res-
tantes oito participantes foron
Eisenman Arquitects; Annette
Gigo e Mike Guyer; Steven Holl;
Daniel Libeskind; Juan Navarro;
Jean Nouvel; Office for
Metropolitan Architecture; e
Perrault Projects.
O xurado estivo composto por re-
presentantes da Administración
galega e arquitectos de prestixio
galegos e internacionais.
O ganador do concurso foi o ar-
quitecto norteamericano Peter
Eisenman.
O xurado, por unanimidade,
seleccionou este proxecto �pola
súa especial orixinalidade, tanto
conceptual como plástica, así
como pola súa excepcional
sintonía co lugar onde estará
emprazada a Cidade da Cultura de
Galicia�.
DESENVOLVEMENTO
DO PROXECTO
Desde a aprobación do

anteproxecto deseñado por Peter
Eisenman, unha Comisión Técni-
ca composta por máis de 150
persoas, na que están presentes
representantes da Administración
galega, da Universidade, arqui-
tectos e técnicos nas diferentes
materias que albergará a Cidade
da Cultura, estivo traballando co
propio arquitecto co obxectivo de
concreta-lo proxecto definitivo.
Este proxecto definitivo foi pre-
sentado en Santiago polo propio
Peter Eisenman o día 21 de
decembro de 2000.

Así mesmo, o pasado día 15 de
febreiro de 2001 tivo lugar o acto
de colocación da primeira pedra
da Cidade da Cultura de Galicia,
co que se iniciaban dunha forma
oficial os traballos de construc-
ción deste proxecto. O obxectivo
é que as obras finalicen durante
o año 2004.
O último paso dado foi o acordo
adoptado polo Padroado da Fun-
dación Cidade da Cultura de
Galicia o pasado día 30 de maio a
través do que se adxudicaron as
obras de explanación e rasanteo
dos terreos nos que se emprazará

este proxecto á U.T.E. formada por
Necso Entrecanales Cubiertas,
S.A. e Construccións Paraño,
S.A., que resultou ganadora dun
concurso no que participaron 24
empresas. O importe destes
traballos ascenderá a 1.162
millóns de pesetas e o prazo de
execución é de cinco meses.
Unha vez finalicen as obras de
explanación e rasanteo,
procederase á licitación para a
construcción da galería de servi-
cios da Cidade da Cultura de
Galicia (que conectará tódolos

edificios do proxecto), a Central
Técnica do complexo (onde se
concentrarán os servicios de
auga, electricidade, climatización,
etc.) e as Torres de Hejduk ou de
Belvís.
CONTIDOS
Biblioteca-Hemeroteca
Concibida como o novo centro
do sistema bibliotecario de
Galicia, Peter Eisenman deseñou
a biblioteca para satisface-las ne-
cesidades tanto do visitante es-
porádico como de investigado-
res, ó mesmo tempo que cumpra
coas necesidades operativas de

ser o depósito legal da
Comunidade Autónoma de
Galicia.
A biblioteca constituirá a porta
de entrada á Cidade da Cultura
de Galicia e determinará a primeira
impresión dos visitantes. Este
centro contará cun depósito de
un millón de libros, que poderán
ser consultados en dúas salas de
lectura. Así mesmo, o proxecto
inclúe unha biblioteca virtual e a
sala de lectura multimedia,
ademais de aulas para seminarios
e conferencias, unha sala de lec-
tura para investigadores e un
centro de recuperación.
La hemeroteca disporá de un
centro de clasificación, arquivo
de microfilme, fondos virtuais e
almacéns, así como un centro de
consulta e salas de lectura para
público en xeral e para investiga-
dores. Este espacio arquivará, a
través das máis avanzadas
tecnoloxías de microfilmación,
dixitalización e creación de bases
de datos, os fondos documentais
das publicacións periódicas de
Galicia (xornais, boletíns, revis-
tas ou semanarios), ó tempo que
se traballará no rescate de
coleccións de prensa relaciona-
das con Galicia e, moi especial-
mente, os fondos que poden es-
tar dispersos na Galicia exterior.
Museo da Historia de Galicia
O Museo da Historia de Galicia,
ademais de conservar e celebra-
la herdanza cultural galega, in-
vestigará como esta legado
evolucionou na vida contempo-
ránea e, neste proceso, educará a
unha xeración a respectar, preser-
var e estende-la herdanza no fu-
turo. Será un �museo de museos�,
que ofrecerá un compendio de
coñecementos que sintetizarán a
historia de Galicia. Romperá o
concepto tradicional de Museo,
achegando ó espectador a se-
cuencias cronolóxicas desde a
prehistoria ata os nosos días
cunha finalidade didáctica e
participativa a través de
reproduccións tanxibles e
realidade virtual.
A característica esencial do Mu-
seo de Galicia na Cidade da Cul-
tura basearase en evitar calquera
tipo de competencia cos xa exis-
tentes. Estes centros están con-
solidados coas súas propias
coleccións e non poden nin de-
ben ser absorbidos por un novo
proxecto, que debe orienta-las
súas ambicións cara criterios de
futuro, especialmente ó tratarse
dun centro nado nunha Cidade
do século XXI.
Área de Novas Tecnoloxías
O edificio de novas tecnoloxías

estará organizado para respostar
a tres necesidades diferentes: es-
pacios moi controlados para
arquivos; espacios para a visua-
lización de información en distin-
tos tipos de soportes, áreas de
investigación e administración; e
unhas galerías que albergarán as
últimas tecnoloxías mediáticas.
Este centro establece a utilización
das últimas tecnoloxías baseadas
en ordenadores para preservar,
restaurar e acceder a estes sons
e imaxes. Tamén conterá espacios
para xogos virtuais e de vídeo e
para cines dinámicos e
convencionais. Se inclúe unha
cúpula de cine IMAX no centro
e se utilizan tecnoloxías de
proxección de 2 e 3 dimensións.
Teatro da Música
O Teatro da Música converterase
nun centro de primeira categoría
que permitirá representacións de
ópera, ballet,  musicais e
orquestras sinfónicas, así como
para congresos e reunións. Con-
tará cun auditorio para máis de
1.500 persoas, un foso para
orquestras que superen os 100
profesores, un escenario princi-
pal de máis de 600 metros
cadrados e dúas salas en ensaio.
Servicios Centrais e
Administración
O edificio de servicios centrais
e administración está deseñado
para albergar grandes reunións.
Para elo, disporá de dúas gran-
des salas de conferencias que
den servicio a toda a Cidade da
Cultura de Galicia para seminarios
e simposiums. Ademais, contará
cunha sala para banquetes con
capacidade para 300 persoas.
Bosque de Galicia
A concepción arquitectónica da
Cidade da Cultura pretende
resumi-las esencias de Galicia,
combinando a pedra das
construccións cun contorno físi-
co no que os edificios se rodeen
de zonas verdes, nas que a auga
e a vexetación definan o que é a
natureza galega. Desta forma,
crearase no contorno das
construccións o Bosque de
Galicia, que será un reflexo do
hábitat e a riqueza forestal e
vexetal galegas.
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Peter Einseinman xunto a unha maqueta do proxecto

codigocero.com

O Portal das Novas
Tecnoloxías de Galicia
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Levarase a cabo a construcción dos edificios que albergarán a Biblioteca e a Hemeroteca
de Galicia, así como a execución das Torres de Hedjuk

O padroado da Cidade da Cultura de Galicia aproba un
orzamento para o vindeiro ano de 4.140 millóns de pesetas
O Padroado da Fundación Cidade da Cultura de Galicia aprobou os orzamentos desta entidade para o ano
2002, que ascenderán a 4.140 millóns de pesetas (24,88 millóns de euros). Entre os obxectivos principais
para o ano 2002 figura a construcción dos edificios que albergarán a biblioteca e a hemeroteca, así como
a execución das torres en homenaxe a Hedjuk.
A xuntanza do Padroado da Cidade da Cultura de Galicia estivo presidida polo conselleiro de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, Jesús Pérez Varela, e contou coa presencia  do conselleiro de Economía
e Facenda, José Antonio Orza; o alcalde de Santiago, José Antonio Sánchez Bugallo; diversos directores
xerais da Xunta de Galicia; e un representante de Telefónica.
ACTUACIÓNS
Dos 4.140 millóns de pesetas de orzamento que disporá para o 2002 a Fundación Cidade da Cultura de
Galicia, un total de 4.004 millóns destinaranse a investimentos e realización de obras. En concreto, iniciaranse
os traballos de construcción dos edificios que albergarán a Biblioteca e a Hemeroteca de Galicia e
completaranse os traballos para a execución das Torres de Hedjuk.
Así mesmo, durante o vindeiro ano completarase a construcción da galería de servicios do complexo e
realizarase a central técnica. Outras actuacións abordarán  tamén a primeira fase da urbanización da Cidade
da Cultura de Galicia, que consistirá na conexión ás redes xerais dos servicios de gas, electricidade ou
auga, entre outros.

As maquetas do
proxecto amosan a
grandeza do mesmo.
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SORTEO DE 25 CORRECTORES ORTOGRÁFICOS

A corrección ortográfica é algo preciso para a presentación dun escrito en boas condicións, polo que o galego merece acadar un posto digno en tal categoría. Por elo, a Consellería
de Educación agasalla ós nosos lectores con 15 copias do corrector para o Office 2000 (2.mil) e 10 correctores Galgo. Se os queres recibir na túa casa de balde recorta este cupón da
revista (aceptamos fotocopias) e mándao a:

Código Cero Edicións
Apartado de correos 700

15703 Santiago de Compostela

Nome: _____________________________________________________________________________________________________

Enderezo: ___________________________________________________________________________________________________

Vila/Cidade: ___________________________________________    Provincia: ____________________________________________

 Código Postal: _________________________________________   Enderezo electrónico: ____________________________________

$

2.mil é o corrector ortográfico
para o Office 2000
desenvolvido recentemente
por Imaxin

O Galgo é o corrector de
galego máis coñecido ata o
momento e desenvolvido
tamén por Imaxin
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ASÍ SE FIXO:
A PALABRA NO TEMPO (en Internet)

Por Manuel Gago - Director de culturagalega.org

http://www.culturagalega.org/especiais/palabra

Sempre crin que Internet é un dos
medios máis �cálidos� que existen.
Un medio capaz de facer chegar ex-
periencias directas e
individualizadas ó internauta. Ca-
paz de espertar sentimentos de ira,
paixón ou curiosidade. Como se
che estiveran falando ó oído, entre
susurros. E o camiño para facelo é,
en boa medida, o multimedia. En
culturagalega.org, o portal de di-
vulgación cultural do Consello da
Cultura Galega, cremos que se
debe escapar do concepto habitual
da �alta cultura�, sempre tan
dependente das palabras impresas,
en favor dunha cultura máis próxi-
ma á vida mesma, chea de imaxes,
sons e movemento. Unha cultura
dos cidadáns. E os cidadáns vivi-
mos, cada vez máis, no medio dun
mar de multimedia.
Deste xeito, cando Cristina, Pilar e
Helena, da productora Nemedón
S.L. chegaron á redacción de
culturagalega.org co feixe de
vídeos da serie documental A Pa-
labra no tempo, ficamos
engaiolados coa historia. Ou
deberiamos dicir historias. A pala-
bra no tempo é unha serie docu-
mental realizada para a Televisión
de Galicia que recolle a tradición
oral galega contada directamente
polos habitantes das comarcas nas
que estas existen. Así que son
moitas historias. Un cento delas.
De mouros, tesouros, castros,
defuntos e Santas Compañas.
Abondas como para apaixoarnos
co proxecto de levalas á rede pero
tamén para presentarnos grandes
problemas de producción.
Nemedón é unha productora
cunha fonda perspectiva social, tal
e como afirman as autoras:
«queriamos levar a serie a Internet
porque é o medio de comunicación
máis avanzado e moderno que hai.
Moita xente pode acceder á serie
documental, ó noso traballo e á
memoria de Galicia». Esta filosofía
levounas a prantexarse a creación
da primeira serie documental galega
adaptada a Internet e, posiblemen-
te, senón é a primeira, do Estado.
O primeiro paso foi saber que é o
que se contaba e como se conta-
ba. Nemedón primeiro facía
�traballo de despacho�, analizando
a tradición oral nas publicacións
monográficas sobre a cuestión.
Posteriormente, acudía á zona para
comezar a coñecer ós posibles in-
formantes. «Sempre iamos á taber-
na da aldea», comentan as auto-
ras, «que é onde se sabe o que
coñece cada quen». A taberna era
o �punto de encontro� do documen-
tal. E cada un dos documentais pro-
cura ser unha antoloxía das lendas
características da comarca natural
onde se ambienta. Deste xeito,
decidiuse respectar a estructura
orixinal dos capítulos, que ós
internautas lles permitirían seguir
de forma coherente as múltiples
historias que se narran en cada un.
Por exemplo, no capítulo da Costa
da Morte os grandes temas son os

defuntos, o mar e as súas
supersticións e a Guerra Civil. O
que decidimos foi seleccionar
mostras de cada un destes gran-
des temas.
Rabuñando no vídeo
É difícil chegar ós usuarios co
multimedia. É certo que Internet vai
lenta para aqueles que están co-
nectados por modem telefónico,
pero non é o único motivo. Tamén
é importante dicir que hai tres
tecnoloxías diferentes e incompa-
tibles entre si para ver video e cada
unha coas súas vantaxes e
desvantaxes. O último motivo é, ó
meu ver, que moitas veces os
contidos audiovisuais que se emi-
ten na rede son idénticos ós que
os usuarios ven na televisión.

Outra cousa son aqueloutros que
non habería xeito de ver doutra
maneira. Decatámonos diso cando
fixemos, en colaboración co
Arquivo Sonoro de Galicia, o es-
pecial Poetas e narradores nas
súas voces, unha antoloxía de es-
critores galegos que se podía ler
na web, escoitar ó tempo que se le
en Real Audio e descargar en alta
calidade (MP3) para o ordenador
do usuario. Era unha experiencia
case máxica, un privilexio poder
escoitar a Darío Xohán Cabana
recitarche directamente. Ademais,
explicamos con moita claridade
como había que dar tódolos pasos.
E iso funcionounos. A xente
descargou os MP3. Era diferente,
era novo, era fresco.
De aí que tiveramos moito coidado
con facer o noso traballo de codifi-
cación para Internet. Os vídeos
permitíannos certas posibilidades
que os facían case ideais para a
rede. Por exemplo, hai poucos cam-
bios de planos. Os entrevistados
sempre están encadrados cun pla-
no medio e o movemento de pan-
talla é moi reducido. Iso é impor-
tante porque cada cambio de pla-
no supón un importante incremen-
to no tamaño do arquivo. De aí que
privilexiaramos o audio, a narración,
sobre o movemento na compresión
e xogáramos con determinados
efectos. Por exemplo, os nosos
vídeos están codificados a 8
fotogramas por segundo, cando un
producto televisivo é emitido a 24
fotogramas por segundo. É certo
que hai momentos nos que algún
invitado semella que está andan-
do pola Lúa, lentamente, pero o
beneficio era tan grande para os

usuarios con malas conexións que
non nos podiamos resistir a facelo.
En certo xeito, a estructura da serie
axudounos moito na selección.
Ningún dos cortes supera os tres
minutos, para non cansar ó usua-
rio que o está a utilizar. Pero o pro-
ducto orixinal permitía facer este
tipo de cortes sen que afectara ó
sentido do que se conta. Decidi-
mos contextualizar os vídeos an-
tes, en formato texto, directamente
no sitio web, para poder centrar a
experiencia multimedia no funda-
mental: a narración de lendas. O
terceiro paso foi a segmentación
do vídeo por usuarios. Damos
dous formatos distintos (Real Vi-
deo e Quicktime) para tres tipos de
conexión distintas: 28 kbs (para as

conexións do-
mésticas), co-
nexión ADSL e
Universidade.
Este último caso
é a primeira ex-
p e r i e n c i a
dunha gran ofer-
ta de vídeos es-
pecíficos para a
A u t o e s t r a d a
Galega da Infor-
mación, un
m o n s t r o
cibernético que

conecta as Universidades galegas
e outros centros a 155 megas por
segundo (por comparar, nas nosas
casas, coa tarifa plana de toda a
vida sería case imposible descar-
gar algo a máis de 56 kbytes por
segundo). Culturagalega.org, que
ten o seu sistema de distribución
no Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA), o corazón da
Autoestrada, realizou un contido
específico de altísima calidade de
reproducción para os usuarios das
universidades galegas e liñas T1.
Atmosferas e interaccións
Coido que o ambiente é tamén fun-
damental. Tivemos a sorte de po-
der reproducir sete temas da mag-
nífica banda sonora do músico Piti
Sanz, que poden ser descargados
polo usuario. Este tipo de
engadidos a un contido danlle
profundidade e sobre todo un con-
cepto fundamental: atmosfera. O
terceiro apartado da web é pura-
mente interactivo. Tiñamos o sa-
lón de actos creado pero
faltábanos o ambigú onde a xente
comentase o que ve. E o fixemos
doutro xeito: o Consello da Cultu-
ra Galega convocou un concurso
de recollida de tradición oral (na
que estades invitados/as a partici-
par) no que só se pode concursar
a través de Internet.  Calquera pode
facelo. Recoller esas lendas que
sempre lle contaron e envialas para
que sexan publicadas e vistas polo
público pouco despois de que
cheguen á nosa redacción. Ata o
31 de xaneiro é posible facelo. E o
agasallo para os cinco gañadores
é un lote de libros e CDs. Isto últi-
mo dígoo por se alguén se anima...
;-)

O equipo de gravación en lugares
dignos de plasmar en soporte dixital

Damos dous formatos distintos (Real Video e Quicktime)
para tres tipos de conexión distintas: 28 kbs (para as
conexións domésticas), conexión ADSL e Universidade.

A palabra no tempo é unha serie documental realizada para
a Televisión de Galicia que recolle a tradición oral galega
contada directamente polos habitantes das comarcas nas
que estas existen.
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Ha aparecido CanalCoruña.com
la primera revista de A Coruña en Internet

Ha tenido lugar la aparición de un
nuevo portal de Internet, ubicado
en el sitio www.canalcoruna.com ,
bajo los auspicios de la empresa
coruñesa de las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación CANALCORUÑA, S.L.
Se trata de �CanalCoruña.com�,
que tiene el carácter de revista
digital generalista, con atención
especial a la ciudad de A Coruña y
a su área circundante, pero con
vocación de audiencia en el resto
del mundo de habla hispana.
El abogado coruñés Ricardo García
Míguez, socio fundador de la em-
presa CANALCORUÑA, S.L., efec-
tuó la presentación poniendo de
manifiesto las características del
nuevo sitio, al cual, hasta que la
�ñ� funcione en Internet, habrá
que acceder en la dirección
www.canalcoruna.com
García Míguez resaltó que la crea-
ción de esta revista se auspició
desde la Fundación Porlier, de la
que es presidente. A partir de los
estudios realizados dentro del pro-
grama de esta institución cultural
�El derecho a recibir información
veraz�, a la vista de ciertas caren-
cias observadas.
Por ello, además del normal espíri-
tu empresarial y de muchas cosas
más que hay en el portal, en el cam-
po informativo, la aspiración de
�CanalCoruña.com� se traduce
en transmitir libremente informa-
ción veraz de modo ecuánime. Una
aspiración que se concreta en tres
conceptos.
El primero, la libertad. Está claro
que si todas las libertades son im-
portantes, la de expresión es aque-
lla de la que dependen las demás.
El segundo, transmitir y recibir li-
bremente información veraz, no es
solamente un derecho individual,
sino que también lo es colectivo,
pues afecta a la esencia de la de-
mocracia: la formación de la opi-
nión pública.
Y en lo tocante al tercero, la ecua-
nimidad, el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua
atribuye a dicho término dos acep-
ciones válidas para este propósi-
to: constancia de ánimo e impar-
cialidad de juicio.
En consecuencia, la postura infor-
mativa de CanalCoruña.com, se
basa en el periodismo de investi-
gación, en la publicación de los
hechos conocidos y en el someti-
miento de los mismos a las reglas
de la sana crítica.
En cuanto a los aspectos técnicos
del portal, García Míguez subrayó
la claridad de cada uno de los ac-
cesos a los contenidos, que no
están abigarrados, sino que se ase-
mejan más �siguiendo el fenóme-
no de la convergencia�, a los ac-
cesos en una pantalla de televisión
digital.
Dijo que el diseño puede llamar la
atención por su sencillez, pero que
tal circunstancia tiene un objetivo,
pues resaltó que los ordenadores
no son los únicos terminales des-

de los que se puede navegar por
Internet, por lo que
CanalCoruña.com se ha concebi-
do para obtener la mayor
funcionalidad con cualquier clase
de terminal.
Y ante el fenómeno de la conver-
gencia que se está produciendo
entre las diferentes plataformas, se
ha cuidado en especial la visuali-
zación en terminales de televisión.
El resultado es que
CanalCoruña.com se ajusta a la
definición de los terminales
televisivos.
García Míguez también puso de
relieve la velocidad de acceso a los
contenidos. De modo que algunos
ya están iniciados en la sección
denominada �Primera Plana� y al
resto se accede a través de cana-
les temáticos. Uno, dos o como
mucho tres clics, son suficientes,
para obtener la información desea-
da.

En cuanto a los propios conteni-
dos, los de CanalCoruña.com, son
de carácter generalista, lo que pro-
picia que todos pueden encontrar
asuntos de su interés.
Contenidos dotados de
interactividad
Se ha puesto especial cuidado en
dotar al portal de un nivel de
interactividad muy alto, de modo
que la participación de los propios
usuarios imprima carácter a la re-
vista. Los canales que siguen cons-
tituyen una buena muestra de ello.
�Envíenos una noticia� ofrece la
posibilidad de enviar a la revista
alguna noticia de interés general,
para su posterior publicación.
�Publique su opinión� es la posi-
bilidad de enviar opiniones para su
publicación.
�Cuéntenos su caso� ofrece la po-
sibilidad de comunicar, para su
publicación, algún problema de-
nunciable ante la opinión pública.

�Obras de los usuarios� facilita
publicar en la revista alguna obra
original. Desde esta sección se
puede realizar sin complicación al-
guna.
El �Localizador on line�, permite,
desde el portal, establecer contac-
to con otra persona que en ese
momento se halle conectada a
Internet.
�El chat coruñés�. Un rincón ideal
para charlar con cualquier persona
conectada al IRC de la revista, sin
necesidad de descargar ningún
programa. Existen tres canales:
Vida Coruñesa, Deporte Coruñés
y Amor Coruñés.
�Problemas de pareja� es el lugar
en donde los usuarios pueden pu-
blicar un caso relativo a los pro-
blemas de pareja. También cuen-
tan con la posibilidad de efectuar
una consulta sobre el problema.
�Cocina casera� contiene las rece-
tas para disfrutar de las comidas

más sabrosas y que sientan mejor,
con la posibilidad de que los usua-
rios publiquen sus propias recetas.
�Mensajes SMS gratis� ofrece la
oportunidad de ahorrar en la cuen-
ta del teléfono móvil, pues permite
enviar gratuitamente mensajes cor-
tos a cualquier móvil del país.
�Premios y Concursos� es un es-
pacio dedicado a los premios y
concursos que se llevarán a cabo
por esta revista digital.
�Universidad� resulta una venta-
na abierta al mundo universitario y
a sus inquietudes. Es un espacio
abierto, en el que también se espe-
ra una gran participación.
�Buscar en InfoCoruña� constitu-
ye la oferta de un directorio de
empresas situadas en A Coruña y
su periferia �que hayan sido pre-
viamente dadas de alta en el servi-
cio�, configurando una guía co-
mercial e industrial de la ciudad y
de su zona metropolitana.

Contenidos de edición
�Pamela�. Es el título de una nove-
la por entregas. Producto estrella,
cuya protagonista va camino de la
fama. En la novela confluyen las
ilusiones juveniles, el amor, la en-
vidia, el poder económico y políti-
co, la traición, el dolor y el gran
secreto oculto tras unas vidas adul-

tas.
�A Coruña & Editoriales� ofrece
dos secciones: las noticias de A
Coruña enriquecidas con un perio-
dismo de investigación y los artí-
culos editoriales.
En �Noticias generales� pueden
ser halladas las últimas noticias
que se han producido en España y
en el mundo, distribuidas en sec-
ciones temáticas.
�Opinión & Entrevistas� ofrece
tanto artículos de opinión como
entrevistas a personas relevantes
o de actualidad.
�Tribunales: casos reales� consti-
tuye un espejo del funcionamien-
to de la Justicia, contemplado a tra-
vés de casos que están ocurrien-
do en la realidad.
�Estilo & Moda� es un canal dedi-
cado al «glamour» y a las últimas
tendencias de la moda que se ha-
llan disponibles en la ciudad.
�Artes & Letras� contiene infor-

mación relacionada con el mundo
cultural coruñés y mundial.
�La puerta a Internet� nos ofrece
las últimas y más interesantes di-
recciones para cualquier navegan-
te de la Red.
�Cámaras en directo� es un espa-
cio que permite acceder en tiempo
real a las imágenes de cámaras de
vídeo conectadas a Internet, loca-
lizadas en A Coruña y en cualquier
otra parte del mundo.
�Internet para todos� se lo pone
fácil al usuario que está comenzan-
do con la informática y con
Internet. Allí puede encontrar una
pequeña introducción a este mun-
do y enlaces en donde descargar
las más variadas aplicaciones.

Contenidos de servicios
y de valor añadido
�Fundación Porlier� es un canal
especial que ofrece los contenidos
que dicha Fundación ha decidido
publicar en este portal para que
sean accesibles a un público más
amplio.
�Servicios jurídicos� es una sec-
ción dedicada a los servicios jurí-
dicos, que ofrece legislación y do-
cumentos legales gratuitos. Tam-
bién incluye ofertas especiales de
asesoramiento legal en todos los
campos del derecho, incluidos los
relativos a Internet. Los usuarios
pueden acceder a una consulta
gratuita de abogados.
�Anuncios gratuitos� es una sec-
ción destinada a los que ofrecen o
demandan cualquier producto o
servicio.
�MundiCoruña por Google�, ofre-
ce buscar en Internet las direccio-
nes interesadas mediante la utili-
zación de palabras o frases que
guarden relación titular o temática.
�Servicio de páginas web� pone de
relieve que si algún negocio toda-
vía no tiene presencia en Internet,
quizá sea el momento de dar el
paso, sin problemas.
Por último, pero no menos impor-
tante, hay que citar un contenido
que se puede recibir a domicilio.
Se trata de �CanalCoruña, Hoy�,
un boletín electrónico informativo
y gratuito, para los usuarios que
se suscriban, que permite conocer
de forma periódica y sencilla las
novedades de
�CanalCoruña.com�.

La página de entrada de CanalCoruña.com

El abogado coruñés Ricardo García Míguez muestra los contenidos de la nueva revista digital
de la ciudad de A Coruña

20



CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo     CeroCeroCeroCeroCero

A visión dunha XANELA diferente
Artigo de Uxío de la Iglesia

O mundo da Sociedade da Información en Galicia é un paraxe angosto onde existen moitas lagoas, densos
bosques de desinformación, unha clara falta de orientación por descoñecemento, pero no que queda lugar
para a esperanza en base a proxectos realizados con sentidiño, oasis ben deseñados e claramente enfocados
á vocación de servicio. Un deles é sen dúbida o que o equipo da Fundación Observatorio Urbano do Eixo
Atlántico desenvolveu nos últimos anos a través das súas portas de entrada para Galicia e Norte de Portugal
www.xanela.com e www.xaneladacultura.com na máis pura vertente de información e documentación cultural.

A finais de 1998 un proxecto inicia-
tiva europea RISI II (Regional
Information Society Iniciative II)
para o desenvolvemento da
Sociedade da Información na
eurorexión conformada por Galicia
e Norte de Portugal collía forza e
trazaba un camiño orientado cara
ó servicio en virtude do
planeamento deseñado por un
equipo de profesionais vinculados
coa Zona Franca de Vigo e enca-
bezado por José Ramón Ojea. Así

foi como XANELA.com tras un ano
de traballo desde a súa xestación
ve a luz en Viana do Castelo un 10
de novembro de 1999 como a
proposta máis ambiciosa de dota-
ción de servicios coa que conta o
Eixo Atlántico para convertir ós 18
concellos que forman parte deste
lobby dun instrumento na Internet
co que afrontar o cambio de milenio.
Pronto a Fundación Observatorio
Urbano do Eixo Atlántico (OUEA)
convertiría a súa plataforma na
Sociedade de Información
XANELA.com nunha conxunción
de servicios en Internet para a
cidadanía tales como un Buscador
que cataloga a producción web da
euro-rexión, unha guía de informa-
ción cidadá chamada Praza, ou
unha Eixo Guía Empresarial cun
censo de decenas de miles de em-
presas entre outros.

O diseño do portal e mailos
principais servicios son trazados
polo equipo OUEA que localiza a
profesionais dos diferentes medios
para deseñar gráficamente
entornos e contar con
desenroladores informáticos para
complementar á estructura existen-
te, que montada sobre potentes
bases de datos, cimenta o sistema
informativo.
Froito do traballo dun equipo que
desde as sedes de Vigo e Oporto

mantén e actualiza as informacións
dispoñibles en XANELA.com,
pronto o número de usuarios sus-
critos ó sistema supera o millar,
convertindo a esta páxina web na
primeira de Galicia con tal número

de residentes.
A necesidade de mellorar e ofrecer
un verdadeiro elemento

vertebrador deste marco xeográfico
a un e outro lado do Miño, tendo
como acicate o número crecente de
usuarios que xa disfrutan de co-
rreo electrónico gratuíto e
actualizacións do sistema en tempo
real, chega un reto chamado
XANELA DA CULTURA. Unha vez
máis, OUEA deseña desde cero a
estructura informativa e de
contidos do que será o producto
estrela dos dispostos ata o momen-
to desde XANELA.com. En abril de
2001, con presentacións en Santia-
go de Compostela e Oporto, nace
XANELADACULTURA.com inte-
grado dentro da principal páxina
web pero tamén dispoñible como
servicio autónomo coa súa propia
url. A golpe de rato é posible saber
todo o que ocorre na principais
cidades de Galicia e Norte de Por-
tugal nos ámbitos do Teatro, Cine,
Música, Literatura, Exposicións ou
Conferencias. Equipos alleos ó pro-
pio OUEA alimentan en réxime de
teletraballo o sistema de informa-
ción que actualmente se mantén
como o principal elemento informa-
tivo no eido cultural da Galicia ur-
bana, moi por enriba de iniciativas,
que instauradas desde Madrid,
chegan con espellos ata este lado
do Macizo Galaico.
O pasado 28 de xuño A Coruña
acolle a presentación do Concur-
so de Poesía SMS de Galicia, ini-
ciativa pioneira en España con
grande repercusión en medios de

todo o Estado que contaría cunha
chea de poetas do novo panorama
galego como espello no que mirar-
se á hora de compoñer os popula-
res mensaxes de móbil en réxime
de creación artística.
Por estes días, OUEA prepara a
remodelación de XANELA.com
para 2002 na percura de maior
usabilidade, a presentación dun
novo servicio de marcado carácter
municipal e a publicación da
primeira guía da Internet galega e
norteportuguesa onde terán cabi-
da os mellores 4.000 recursos
dispoñibles actualmente na rede,
facendo presaxiar un ano de moito
traballo onde a dotación e
potenciación dos diferentes servi-
cios cidadáns xa existentes será a
estratexia fundamental.

http://www.xaneladacultura.com

http://www.xanela.com

A Fundación Observatorio Urbano do Eixo Atlántico (OUEA) é unha
entidade sen ánimo de lucro, encamiñada á creación dun espacio
común para os cidadáns, profesionais, empresas e institucións da
Euro-rexión de Galicia - Norte de Portugal.
O Observatorio Urbano do Eixo Atlántico (OUEA) é un proxecto
cofinanciado pola Comunidade Europea, incluído no programa de
cooperación interrexional e de medidas innovadoras no eido das
aplicacións piloto plurirrexionais RISI II. Mediante o acceso á infor-
mación por áreas e ao establecemento dun ámbito de comunicación
e expresión propio, o OUEA trata, por unha banda, de favorecer o
establecemento da sociedade instruída; por outra, quere propiciar o
entendemento mutuo e a consolidación das relacións económicas e
sociais.
O OUEA permitiralle aos seus usuarios localizar toda a información
que lles poda interesar ou afectar, así como solucionar diversos asun-
tos da vida cotiá: buscar traballo ou formas de gozar do tempo de
lecer, satisfacer as súas inquedanzas ou dispoñer dun espacio onde
relacionarse. É dicir, responderá á necesidade de información sobre
ocio, arte, economía, saúde, vivenda e, en fin, sobre todo o que
resulte práctico, atraente ou necesario para os cidadáns, empresas
ou grupos sociais da nosa comunidade.
A organización dun espacio virtual propio para a Euro-rexión Galicia-
Norte de Portugal, baseado nunha plataforma de servicios comúns
aos intereses dos cidadáns, constitúe un primeiro e decisivo paso
para asentar os alicerces dunha nova sociedade, instruída e informa-
da, cunha estructura que se afianza sobre os eixos da comunicación
e do coñecemento.
O OUEA xurde nun momento en que o desenvolvemento rexional, a
aparición de novas tecnoloxías e o acceso a novos servicios de
información están producindo na nosa sociedade profundas

http://www.ouea.com

O sociólogo e xornalista, Xosé
Ramón Nóvoa, é o responsa-
ble da Área  Sociocultural do
Observatorio Urbano (OUEA)
que promove
xaneladacultura.com como
servicio vertebrador da cultu-
ra para Galicia e Norte de Por-
tugal e maila Comunidade euro-
rexional xanela.com

Portugués

Galego

A Xanela está aberta tanto a Galicia como a Portugal

¿Quén máis está detrás deste proxecto?
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El Rincón del Hacker
GUERRA CONTRA LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Por Breogán

Los abonados y los hackers se unen para ver televisión sin pagar, y todo ello pone en la cuerda floja la
supervivencia de los sistemas de las plataformas digitales Europeas.
Lo que está de moda últimamente en nuestro país, es lo de ver sin pagar los canales digitales de las distintas
plataformas de televisión por satélite, por cable y vía terrestre. Se dice que hace meses que la mayoría de los
abonados de las plataformas ha dejado de comprar eventos, sobre todo fútbol que es lo que mueve la
economía televisiva los fines de semana e incluso ya por la semana, pero si se observa que en la mayoría de
los establecimientos públicos se anuncia hasta en grandes carteles, la emisión pública de los partidos y
películas, está claro que algo falla. O que hay otro camino para ver sin comprar al operador oficial.
Lo cierto es que en cualquier tien-
da de electrónica nos pueden ven-
der toda una cantidad  de
artilugios, montados o sin montar,
por unas dos o tres mil pesetas. Se
da la circunstancia que uno de los
mayores centros de venta de es-
tos productos on-line, está en
nuestra querida Galicia, aquí entre
nosotros en un pequeña aldea de
Lugo, donde  todos los días car-
gan numerosos camiones de
mensajería que distribuyen  mate-
rial a todo Europa. Los gallegos
siempre estando por delante en la
fila. La empresa en  cuestión nos
demuestra todo lo que se puede
conseguir para abrir y cerrar nues-
tras puertas de garaje electrónicas.
Es una moda ilegal, que nadie quie-
re perderse, con la que se ahorran
unos miles de pesetas mensuales.
Se trata de piratear la señal de las
plataformas digitales  y en esta ta-
rea el vehículo de unión entre
hackers y usuarios es la gran red
de redes, INTERNET.  En ella exis-
ten múltiples páginas y foros don-
de están las soluciones a todos los
proyectos de investigación sobre
el tema, que incluso, por si alguien
se pierde en este enjambre de enla-
ces existe uno en concreto
www.ajoderse.com  donde podre-
mos encontrar actualizados todos
los sitios día a día, según van ce-
rrando unos y abriendo otros. Tal
llega a ser la difusión, que en la
guerra plataformas-hackers, hay
soluciones a los �atakes� del pro-
veedor en menos de una hora, e
incluso en tiempo real se pueden
saber las preguntas que el opera-
dor le hace a la tarjeta, para a su
vez cualquier usuario  poder
reprogramar y solucionar las
contramedidas.

Entre 300.000 y 500.000 Hogares y
negocios Españoles se han deci-
dido a apuntarse a la nueva moda
de ver sin pagar. Este fenómeno
obliga a los operadores a una gue-
rra tecnológica sin cuartel contra
los hackers, para desprogramar to-
dos estos artilugios, que permiten
ver sin pagar peaje.
Con todo esto observamos como
se muere poco a poco la gallina de
los huevos de oro, ya que cada vez
la programación es peor, los ope-
radores suben los precios de los
abonos, ya que nadie compra nada,
y además los abonados se inven-
tan lo indecible para quedarse con
los receptores cuando se dan de
baja y compran un artilugio de es-
tos para seguir viendo sin pagar
un duro, cualquier cosa pero ver
sin pagar. Por cierto la última hora
es que una de las plataformas
digitales va a proceder a cambiar
las tarjetas de los descodificadores
en el mes de febrero, se trataría de
la tan cacareada doble

encriptación. ¿Resistirá?. El si-
guiente capítulo el mes que viene.
Se llega incluso a comprar un re-
ceptor en el mercado libre (60.000
o 70.000 ptas) ponerle uno de es-

tos artilugios y no pagar ni el pa-
quete básico, pero eso si verlo todo
E incluso hay quien se inventa lo
indecible para que dándose de baja
no devolver el receptor al opera-
dor que te lo ha alquilado y por el
método anterior seguir en el carro,
parece que también cuela esto.
Para los mas  Manitas:
El decodificador digital necesita
una tarjeta que interprete las se-
ries numéricas de Ocho bits (0C-
0D-0E), que el proveedor cambia
cada mes (Subscipción), y la envía
al receptor, a través de la parabólica,
de forma cifrada, (Con una MK)
entra la tarjeta  y el receptor contra
una MK. Para desencriptar esta
información que reside en la tarje-
ta se utilizan múltiples programas
que existen en la red los
encontrareis buceando en
www.ajoderse.com.
Todo este proceso de
desencriptación lo puede realizar
una tarjeta legal o pirata, la primera
decodifica el abono al que estas
suscrito y la segunda todos los
paquetes.
Estas tarjetas (PicCard,GoldCard,
FunCard,GoldWafer etc. y sus com-
ponentes se encuentran al alcance
de cualquiera en cualquier tienda
de electrónica o en cualquier pági-
na web de las antes mencionadas.
Sólo necesitamos un programador
para poder enviarle los datos a es-
tos artilugios, datos que encontra-
mos en la red y que a través de los
programadores (Milenium,
Gostwriter, Phoenix, etc.) podemos
descargar los datos de la red y es-
tudiar estos curiosos temas de
decodificación.

Por cierto hemos de recordar que
ver la tv a través de estos artilugios
sin pagar la suscripción necesaria
del país donde existan estos dere-
chos está  perseguido por la Ley.
Estos últimos días canal Satélite
anuncia que en los primeros me-
ses del año próximo va a cambiar
todas sus tarjetas oficiales, para
que los piratas no puedan leer sus
algoritmos.
Pero también hemos leído que en
ITALIA D+ lleva haciendo experi-
mentos un par de meses con este
nuevo sistema y los hackers italia-
nos ya han conseguido abrir las
tarjetas V6, o sea que será diverti-

Estas tarjetas
(PicCard, GoldCard,
FunCard, GoldWafer,
etc.) y sus
componentes se
encuentran al
alcance de
cualquiera en
cualquier tienda de
electrónica.

Las Tarjetas
Desde simples tarjetas PicCard (ver imagen inferior) a la
reprogramación de tarjetas originales (como las 3 que se muestran
más abajo), son las opciones disponibles.

do experimentar de nuevo desde el
principio.
Aunque se prevé para un futuro
próximo la implantación de nuevos
decodificadores MHP, sistema ele-
gido para implantar en España un
único formato para todas las plata-
formas digitales satélite y terrestre

Programador Apollo

Programador Ghostwriter

http://www.ajoderse.com

y poder utilizar un único receptor
para todos los operadores de tv
digital.
Aunque en mi modesta opinión
pienso que unas tarjetas se irán
pero otras vendrán. El pirateo ha
venido para quedarse.
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ULTIMA HORA.- El pasado día 23 de diciembre
se consiguió un hito en la historia del «Crack
del sistema Nagra Digital».
Desde casi los comienzos de este «crack», las tarjetas originales de
este sistema permanecían «cerradas» ante su manipulación o lectu-
ra. Esto provocaba el uso de tarjetas Blockers para su emulación,
necesitando de la intercomunicación de éstas con dicha tarjeta origi-
nal. La consecución del «Proyecto GÉNEDES» ha conseguido que
estas tarjetas nuevamente puedan leerse..
Proyecto «GÉNEDES»:
Hace unas semanas se puso en marcha un nuevo proyecto en el
campo de investigación del sistema «Nagra Digital». Este proyecto
consistía en la búsqueda/generación de comandos EMM válidos,
que al ser enviados a una tarjeta original ROM3 actualizada, permitie-
se la «reapertura» de la misma.
Con esta reapertura se consiguen las siguientes ventajas:
1.- Obtención de la clave del decodificador (BOXKEY) contenida en
la tarjeta:
Hasta ayer solo existían métodos electrónicos que permitían la ob-
tención de esta clave leyéndola del propio aparato decodificador
(Interface JTAG, Interface SOMBRERO, etc). Ahora con un simple
programador «Phoenix» se puede obtener esta clave con la lectura
de la tarjeta.
2.- Casamiento de decodificadores sin tarjeta (Huérfanos):
La reapertura de las tarjetas originales permite la escritura sobre ellas
de datos tan importantes como BOXKEY, Nº de IRD, Nº de tarjeta,
etc.
3.- Inicialización de Tarjetas/Decodificadores:
Existen decodificadores que poseen tarjetas «vírgenes». Estas tarje-
tas no han sido activadas por ningún proveedor, por lo que hacen
que el decodificador no pueda decodificar. La reapertura permite que
sean escritos los datos necesarios para que esta decodificación sea
permitida.
4.- Activación de tarjetas:
Mediante la escritura de códigos activadores («TODO.NE3»�> Sec-
ción »MOSC»), es posible la decodificación de proveedores Nagra
Digital tanto en suscripciones como el palcos.
Como veis lo que se ha conseguido con este proyecto es dejar el
estado del crack en un punto muy importante, y animar a la investiga-
ción de este apasionante sistema.
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A aventura máxica de MerliñoA aventura máxica de MerliñoA aventura máxica de MerliñoA aventura máxica de MerliñoA aventura máxica de Merliño
En pleno nadal é onde se produ-
cen as mellores historias...sobre
todo si son de medo. Lendas que
recobran vida na calor do fogar o
lume da lareira,...ou do microondas.
Acaba de saír á rúa, da man da
Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria dentro da Di-
rección Xeral de Política Lingüísti-
ca e ca factura do Grupo de Inves-
tigación SING, unha marabilla de
historia en forma de Xogo.
Chámase �A aventura máxica de
Merliño�, e como o propio nome

indica trátase dunha aventura o
máis puro estilo da palabra.
Cando un xa pensaba que o vello
estilo de xogar co ordenador a tra-
vés do rato, interactuando con
personaxes, e debullando unha his-
toria xa estaba pasado de
moda...vou e atópome con esto
(nostalxia das vellas aventuras de
Serra con Leisure Suit Larry...  Sniff
%).
Para os que non sexan moi �du-
chos� no tema dos xogos para or-
denador, aclarar que unha aventu-
ra gráfica é unha historia
preconcibida polos guionistas, que
tes que ir descubrindo a medida
que avanzas polos distintos esce-
narios. Tes que falar cos diferen-
tes personaxes que te atopes no
teu camiño... interrógalos...
subornalos. Recoller obxectos e
usalos os uns cos outros ata des-
cubrir o final dunha historia máis
ou menos interesante (iso depen-
de de cada un dos Xogos).
Neste caso atopámonos cun guión

baseado en varias das lendas e his-
torias da Galicia na que vivimos.
Historias e lendas casque
esquecidas e que o equipo respon-
sable do xogo quixo recuperar
cunha viaxe por Galicia e os seus
puntos máis quentes
(parapsicolóxicamente falando ☺).
Ti es Merliño, o fillo de Merlín (inda
que ti non o sabes o principio da
historia), nome premonitorio do teu
futuro coma �manazas liberador de
diaños�...e como �reparador de
entortos� (se tes o valor e a

intelixencia suficiente).
De vacacións no campo ca túa avoa
liberas por erro (por meter as nari-
ces nos baúis que non se
debe...jejeje) o máis perigoso dos
seres que forman parte da historia
da maxia negra en Galicia: O Rei
Xerión.
Xerión, ca axuda da meiga Aldonza,

tratará de someter o reino de Galicia
os seus desexos...cousa que
teremos que solucionar ca axuda
do noso enxeño e dun trasno
(simpatiquísimo) chamado Cipri.
Cipri estará connosco ata o remate
da aventura proporcionándonos
axuda nos momentos delicados.

Tamén conta cunha poderosa e
sorprendente �propiedade
trásnica� que consiste en poder ir
dun sitio a outro como unha bala:
a Ubicuidade Instantánea.
Os debuxos son dunha factura im-
pecable, e deixarán cun sorriso nos
beizos e un bo sabor de boca os
xogadores que se atrevan con esta
aventura que si algo ten de espe-
cial e o marcadísimo carácter
galego da historia. Continuos
chiscas o redor da cultura, as
xentes e os sitios da nosa

comunidade farán saltar
gargalladas os máis serios (a con-
versa coa Santa Compaña non ten
desperdicio ningún).
Conta ademais, o programa, cunha
opción en forma de Software cha-
mada �Aquelarre� ca poderedes

transformar a historia como
queirades. Poderedes crear as
vosas propias (e infinitas) histo-
rias a partires dos fondos e os
personaxes da aventura de Merliño
pero usándoos cando ti queiras e
cos textos que se che antollen en
cada momento.
�A aventura máxica de Merliño� é
un xogo para nenos de catro ou

cinco anos ata doce ou catorce
anos (eu teño vinteoito e paseino
de marabilla). Ven cos textos
integramente en galego e cunha
música orixinal introductoria de
cada un dos diferentes sete episo-
dios que se desenvolven en San

Andrés de Teixido, Ribeira,
Ourense, A Coruña e Mondoñedo.
Os responsables deste programa
de marcado sabor galego son Xosé
Luís Martínez Orge, Diego
Fernández Goberna e David ramos
Valcarcel, que traballan dentro do
Grupo de Investigación SING da
Universidade de Vigo.
En resume: un xogo ideal para

nenos, en galego e co que
poderedes aprender algo sobre o
que se fai en Galicia a nivel de soft-
ware de entretemento (ademais de
seren unha recompilación de lendas
do máis interesante)

SORTEO DE 25 XOGOS DO MERLIÑO

¿Queres pasar un bo rato xogando co Merliño? ¿Desexar recibir o xogo na túa casa de balde? Pois recorta este cupón da revista (aceptamos fotocopias) e mándao a:

Código Cero Edicións
Apartado de correos 700

15703 Santiago de Compostela

Nome: _____________________________________________________________________________________________________

Enderezo: ___________________________________________________________________________________________________

Vila/Cidade: ___________________________________________    Provincia: ____________________________________________

 Código Postal: _________________________________________   Enderezo electrónico: ____________________________________

A aventura máxica de
Merliño é un xogo para
nenos de catro ou cinco
anos ata doce ou catorce
anos (eu teño vinteoito e
paseino de marabilla).
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Os comentarios dos seguintes xogos
son obra de Sevi Martínez
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COMANDOS 2
pas (enormes e detalladísimos) con
misións diferentes.
Dende as augas do pacífico en mi-
sión de rescate en Birmania, ata a
auténtica ponte do río Kwai. Den-
de as xeadas augas do ártico, pa-
sando pola guarida dos submari-
nos U-Boot, ata as inmediacións
da Torre Eiffel en París. Todo elo
para tratar de facer o maior dano
posible as forzas do eixo en todo o
mundo.
Para lograr este obxectivos contas
con oito personaxes: Jack O´hara
(boina verde), Rene Duchamp (es-
pía), Thomas Hancock (artificieiro),
James Blackwood (marine), Samuel
Brooklyn (conductor), Francis T.
Woolridge (francotirador),
Natascha Nikochevsky (espía
rusa) e Paul Toledo (ladrón).
Ademais podes utilizar a dúas
mascotas que son novidade nesta
edición do Commandos como son
o Bull-Terrier Whyskey (especiali-
zado no transporte de obxectos en-
tre personaxes), e a rata Spike (ami-
ga de Paul e especialista en dis-
traer coas súa piruetas).
O xogo en xeral é unha auténtica
marabilla, destacando o contido
gráfico onde os rapaces de Pyro
botaron o resto e deixaron claro
que controla ambientando a Se-
gunda Guerra Munial. Os escena-
rios son practicamente reais e po-
des percorrelos reconcos con
liberdade (incluso boa parte de ac-
ción desenrolase en interior de pa-
sadizos e edificios). A recreación
dos vehículos, dos uniformes dos
distintos personaxes e inimigos, os
elementos naturais, os paxaros, as
quenllas...son todos un espectácu-
lo visual continuo.

�O mellor xogo da historia�,...
Se comézase así este análise que
lle facemos hoxe ó novo
lanzamento de Pyro Studios e
Eidos interactive, o máis proba-
ble é que che asalte a mente
aquelo de �Isto xa o oín eu an-
tes...� e ata pode que si me
coñeces en persoa digas �eso xa
cho oín antes...�. E é verdade.
En canto sae un xogo o mercado
novedoso, diferente e está feito
por algunha das máis grandes
compañías de entretemento para
P.C., os analistas sempre tende-
mos o mesmo...Só que, curiosa-
mente, o xogo do que falamos
non ten ningunha destas tres ca-
racterísticas entre as súas propie-
dades.
E a segunda parte dun xogo que
xa existía e que trataba do mesmo,
e ademais está feito e
desenvolvido completamente en
España...e aínda así repito: Este
é o mellor xogo da historia para
PC.
Saíran probablemente outros,
pero xa será despois desta
marabilla en forma de xogo.
Chámase Commandos 2, e
practicamente que acaba de saír
ó mercado (nunha boa época) es-
pañol e mundial. Se coñeces a
primeira parte pouco teño que
contarte o redor do guión e a for-
ma de xogar. Se non é así, dicir
que estamos diante dun xogo de
estratexia en tempo real
ambientado na segunda guerra
mundial. Ti como xogador
manexas a unha serie de
personaxes (concretamente oito
e dúas mascotas) cos que tes que
desprazarte por unha serie de ma-

O son non queda atrás cunha
banda sonora riquísima en mati-
ces e que ademais vai variando a
medida que avanzas nas misións
e cambias de escenario. Ademais
as voces dos distintos
personaxes son coñecidísimos e
forman parte da personalidade de
cada un deles (traballo impeca-
ble da cantidade de bos
dobradores que temos neste
país).
A xogabilidade está avalada polo
sistema do Commandos (na súa
primeira versión) con lixeiras di-
ferencias en determinados co-
mandos ou en iconos...pero polo
demais deixaron a parte funda-
mental como estaba (estaba per-
fecta).
Por último dicir
que o prezo non
o podemos con-
firmar posto que
a t o p a m o s
variacións den-
de as 7000 pese-
tas ata as 5000,
polo que depen-
derá do apurado
que andes de
cartos ou de
tempo para bus-
car.
Para máis infor-
mación diríxete a
páxina de
P r o e i n ,
www.proein.com, onde tes
cumpridas novidades desta com-
pañía e o análise en profundidade
d o
Commandos
2.

«Este é o mellor xogo da
historia para PC»

Jack O´hara (boina verde), Rene Duchamp (espía), Thomas
Hancock (artificieiro), James Blackwood (marine), Samuel
Brooklyn (conductor), Francis T. Woolridge (francotirador),
Natascha Nikochevsky (espía rusa) e Paul Toledo (ladrón)

Portada do xogo
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DESPERADOS

Fai algún tempo que falamos
nesta sección dun dos mellores
xogos, e o digo sen titubear, da
historia do entretemento para
P.C. Chamábase Commandos era
da factoría Pyros e Eidos
interactive, o que nos toca de
cerca. Converteuse moi rápido
nun dos xogos máis vendidos non
so nese ano, 1998, senón nos
anos seguintes nas diferentes
edicións, e na esperadísima am-
pliación de misións con nome de
�mas allá del deber�.
A piques xa de recibir e por

suposto analizar o Commandos
2,...temos que falar, longo e tendi-
do, dun xogo que por alusións o
anterior, merece ser investigado
con lupa...por adiantado:é unha
bomba, e se chama: Desperados
Wanted dead or alive.
Así mesmo, Desperados, é o nome
co que os encargados de
Infogrames decidiron titular a nova
marabilla en estratexia en tempo
real. �Commandos en formato
western�, anunciaban os respon-
sables de prensa na presentación
mundial...e creédeme, falaban en

serio.
E digo que falaban en serio porque
dende o primeiro momento na im-
presión que percibimos, tanto a
nivel gráfico como de presenta-
ción, todo soa a commandos...e esto,
lonxe de ser un defecto, é unha
auténtica marabilla en forma de
película de vaqueiros.
Literalmente: pasamos da segun-
da guerra mundial o far west, pa-
samos de manexar a un grupo de
personaxes heteroxéneo vincula-
dos ca resistencia en Europa a in-
vasión nazi...a levar as rendas dun
grupo de semi-foraxidos que tra-
taran de rebater unha acusación
de asasinato...e así entramos no
guión.
John Cooper, vaqueiro honrado e
honesto, é acusado (inxustamente)
dun asasinato...Cooper,
cazarecompensas acostumado a
medirse cos peor calaña do deser-
to, ten que enfrontarse a lei por
culpa do malo: Diabro.
A compañía de ferrocarrís
Twinnings and Co. Railroad
Company, farta dos asaltos os
trens da súa propiedade, recorre
os servicios de John Cooper para
librarse da ruína. O noso heroe,
ca lei pisándolle-los talóns, e cun
inimigo o que desenmascarar e de-
rrotar, vai enfrontarse a 25
misións cada unha máis difícil.
Pero non será só: o artificieiro
Sam Williams, o ex-doutor Doc
Macoy, a belísima Kate O´Hara, o

duro mexicano
Iñigo Sánchez,
e a rapidísima
oriental Mia
Jung, estarán
con el nesta
travesía pola
xustiza e a
seguridade nas
novas terras do
Oeste.
 O xogo, en can-
to a
manexabilidade
e
practicamente
idéntico o
Commandos,
polo que se o tes
fresco non
t e r á s
problemas,...a
nivel gráfico,
ten un traballo
alucinante de
recompilación
de escenarios e
obxectos da
é p o c a . . . e
falando de son, que dicir que non
nos leve as vidas de Clint Eastwood
ou Gary Cooper.
Por último, e para os amantes
deste tipo de xogos, dos que hai
poucos pero verdadeiras xoias,
dicir que pasaron xa tres anos por
riba do summun na materia (o
commandos), polo que as sorpre-
sas na xogabilidade podente deixar

literalmente pegado o teu
equipo...estás avisado
forasteiro.
Prepara as 6490 pesetas, por-
que é o pasaporte a un mundo
por descubrir da man de
Spellbound e Infogrames, un
mundo onde a pistola e o látego
son o diccionario que entenden
os bandidos como Diabro.

Imaxes do xogo

A triloxía de Dragon´s LairA triloxía de Dragon´s LairA triloxía de Dragon´s LairA triloxía de Dragon´s LairA triloxía de Dragon´s Lair
Neste apartado de Código cero
dedicado os xogos, temos falado
xa dunha das compañías mais im-
portantes da actualidade neste
campo, que non é outra que Fx
Interactive.
Pois hoxe temos que falar nece-
sariamente deles outra vez, non
só porque comparten andanza
con este Código dende os seus
inicios, senón porque acaba de
anotarse un tanto co seu último
lanzamento o mercado.
Se tes entre 27 e 35 anos, prepa-
ra metálico ou tarxeta, porque
desta vez non se che pode esca-
pa- lo soño de poder xogar ata
caer rendido ó xogo que fixo as
delicias de tódolos nenos e ra-
paces fai casque vinte anos.
Xa temos no mercado a triloxía
Dragon´s Lair por Don Bluth e
Fx Interactive.
Remontándonos un pouco no
tempo imos o ano 1983:
Na Salas de máquinas (que así
era como se chamaban), capea-
ban programas que hoxe en día
provocarían un pouco de risa
pola súa sinxeleza e a súa

precariedade gráfica.
Era o momento do

p r i m e i r o
S u p e r m a r i o

(con Luigi
e as súas

cañarías), a batalla de Midway
1945, ou por exemplo un que non
estaba tan mal como era o Ghost &
Goblins (o dos zombis)...
...Ata que un aparello parecido os
soportes anteriores, decorado cun
soldado medieval e un dragón de
debuxos animados, entrou de cheo
nas vidas dos adictos os
videoxogos.
Chamábase Dragóns Lair e atraía
poderosamente a atención nun
primeiro momento pola suavidade
dos seus gráficos (auténticos
debuxos animados), a calidade do
son e a maxia que exercían os
personaxes en todo o mundo...

E cando digo todo o mundo falo
con datos: 10.000 máquinas recrea-
tivas co Dragons invadiron o mer-
cado só en Norteamérica. No seu
primeiro mes de lanzamento
xogáronse 45 millóns de partidas a
unha media de 1.500.000 partidas o
día e cunha progresión xeométrica
en todo o globo terráqueo.
Un programa de televisión en hora
punta na cadea ABC, un xogo de
cartas propio, camisetas e ata uns
prismáticos. Salas de xogos aba-
rrotadas con colas de infarto para
poder meter o peso que nos levara
o mundo dos debuxos de Don
Bluth, e á guarida do dragón.
Nacido no ano 1937 e formado na

Disney como asistente de anima-
ción, o debuxante Don Bluth, xunto
co visionario programador Rick
Dyer, é o verdadeiro artífice do fe-
nómeno Dragon´s Lair. A
personalidade propia e diferencia-
da dos seus personaxes de
debuxos animados podédela con-
trastar con outros productos seus
como a recente película Titan A.E.
ou o éxito cinematográfico
Anastasia.
Ben, a historia é moito máis ampla
e podédela coñecer na páxina web
Fxinteractive.com na que ademais
tedes a oportunidade de visiona-
lo tráiler ou o Making off, xunto as
novidades da compañía FX.
Despois do éxito inicial, dúas se-
cuelas saíron a luz ca virtude de
non desvirtuar para nada o espíri-
tu do primeiro Dragon´s Lair, e con
novas aventuras de Dafne, Dirk,
Ace, Borf ou Mordrock...que ¿quen
son todos estes?...
Estes son os protagonistas da
triloxía Dragons Lair que están no
mercado ó prezo de 2.995 pesetas
os tres o que o fai realmente im-
prescindible, e alcanzable tendo en
conta os prezos de mercado.
Comentar que si lembras con rela-
tiva claridade como era o
videoxogo en máquina recreativa,
que saibas que é EXACTAMEN-
TE igual o orixinal, tanto na músi-

ca, coma na
xogabilidade como no
transcorrer do
guión.....e si o que te
preocupa é que nun-
ca pasaches da
primeira pantalla por
que era demasiado di-
fícil, non te preocupes,
tes un modo guiado
que vai de marabilla
para cando quedes
atrancado.
Dragon´s lair un, dous
e Space Ace...os
xogos recomendados
agora e sempre en có-
digo cero (na radio
galega)

Don Bluth

Don Bluth traballando no deseño das
personaxes do xogo

Dragon’s Lair, Dragon’s Lair II
e Space Ace compoñen a
triloxía editada por FX
Interactive que tanto éxito tivo
nos salóns recreativos nos
anos 80.
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SERIOUS SAMSERIOUS SAMSERIOUS SAMSERIOUS SAMSERIOUS SAM
Dentro dos xogos
para ordenador
existentes hoxe en
día...incluso den-

tro dos xogos analizados nesta
sección...existe unha familia ben
definida que conta cun número
de seguidores extraordinario,
con foros, páxinas e clubs de
fans incluídos. Esta familia está
formada polos fanáticos da ac-
ción en primeira persoa, adictos
a escenarios caóticos onde os

amigos non existen e nos que
todo o que se move é mellor que
non pase polo punto de
mira...todos eles legos do DOOM
e agora adictos o novo xogo de
Croetam distribuído por
Proein...Serious Sam.
Pois sé, adictos os rocket
launchers de peto e as recorta-
das de recarga rápida...hai algo
máis no universo cibernético que
non sexa Quake ou Half Life (e
non sabedes o que me gusta a

min este último). Un novo xogo
acaba de aterrar nos PCs de me-
dio mundo e ven directamente de
Croacia...chámase Serious Sam...e
é a nova marabilla de Shot em up
que estabas agardando.
ID Software puxo no seu día a
primeira pedra e despois cada un
foi polo seu lado...pero estaredes
comigo en afirmar que as
imaxinacións parecen ir
certamente paralelas en cada un
dos fillos do DOOM e do QUAKE

1. Mundos esnaquizados polo mal
uso das novas tecnoloxías,
alieníxenas mutantes medio má-
quinas, teletransporte,...
Serious Sam aposta neste caso
por algo novo no seu argumento
(inda que coincidades comigo que
o argumento neste tipo de xogos
sexa o de menos,...pero serve para
ambientar i eso si que é importan-
te). Neste caso tes que transpor-
tarte no tempo a época dos
exipcios e alí loitar cos

extraterrestres que campan sen
saber o que se lles ven enriba.
Contas cun arsenal, e aquí
voltamos o de sempre, composto
polo coitelo, a pistola, a recortada,
o lanzamísiles e ata dez armas que
non son un prodixio de
orixinalidade pero que polo menos
fanse moi familiares no seu uso.
Un dos puntos fortes do xogo
aparte do engane que non ten nada
que ver co do Half e Quake e que
lonxe de quedar atrás e
practicamente igual en calidade,
digo que un dos puntos fortes é o
ácido sentido do humor do noso
protagonista afeccionado a asubiar
sintonías familiares en situacións
complicadas (Indiana Jones, can-
tando baixo a choiva etc),... vamos
un machote.
Conta o Serious Sam con trece
niveis  de un total de corenta anun-
ciados o que fai máis que probable
a aparición dunha segunda parte e
probablemente de novos mapas e
personaxes en internet.
Unha das cousas máis curiosas do
xogo, e que non vía dende fai
tempo e noutro tipo de xogos
(coma os de coches) é que podes
xogar con dous personaxes no
mesmo ordenador a pantalla
partida...e dicir, cunha soa máqui-
na podes darte de puños co veciño
sen necesidade de modems e re-
des locais...estraño pero útil.
Conta ademais cas diferentes mo-
dalidades de xogo por internet e
rede local e cun modo cooperati-
vo co que poder acabar cos
marcianos entre varios colegas.
Como resume dicir que nos
atopamos cunha seria alternativa

os shot em ups tradicionais que
levan tempo no mercado, cun
engine rápido e preciso (menos en
terceira persoa...pero esa non é
maneira de xogar), cun son exce-
lente e inquietante, e ó prezo de
6495 pesetas.
Chámase Serious Sam é de Proein
e está feito na Europa Dos Balcáns
para que o goces ti na túa
casa...desfeitas a domicilio.

27

SORTEO DE XOGOS E APLICACIÓNS

3 xogos que arrasaron nos salóns recreativos, un traductor inglés-español ou un programa de retoque fotográfico poden ser teus con só recortar este cupón da revista
(aceptamos fotocopias) e mándalo a:

Código Cero Edicións
Apartado de correos 700

15703 Santiago de Compostela

Nome: _________________________________________________________________________________________________________________________

Enderezo: _______________________________________________________________________________________________________________________

Vila/Cidade: _______________________________________________________    Provincia: ____________________________________________________

 Código Postal: ____________________________________________________   Enderezo electrónico: ____________________________________________

$

2 Picture It! Photo Studio de
Microsoft poden ser teus

FX Interactiva quere agasallar ós
nosos lectores con 5 Triloxías de
Dragon’s Lair e 5 Power
Translator Inglés-Español
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Internet práctico: Aforrando tempo e espacio con Winzip
O aforro de tempo e espacio en Internet no disco duro é importante, por iso os arquivos soen comprimirse coa
finalidade de que circulen fluidamente pola rede ou que se transmitan en menos tempo por correo electrónico,
incluso facendo posible o fraccionar un arquivo voluminoso en varios discos.
Aínda que inicialmente non se plantease usa-lo programa WinZip vaise encontrar en multitude de ocasións
con arquivos de extensión .zip e para utilizalos necesitará recurrir o mencionado programa.
Si activa en Internet un buscador como Google e busca a palabra WinZip (nome do programa que permite
comprimir e descomprimir) a primeira páxina que aparece é �WinZip Home Page� (páxina principal de WinZip)
e si accede a ela se lle permite descargalo (download) arquivo do programa, actualmente na versión 8.1
Ou ben o descarga da forma tradicional ou ben utiliza un programa de descarga máis rápido por exemplo
�Download Accelerator Plus� actualmente na versión 5.0 (coñecido como DAP) que establece conexións
simultáneas e fracciona en varias partes o ficheiro a descargar; pode consegui-lo gratis en http://
www.speedbit.com
Outro programa para efectuar descargas é �WS_FTP Pro� consíguese gratis en http://www.ftpplanet.com

O ficheiro winzip81.exe que descargamos está dentro da carpeta que lle indicamos no momento da descarga e
agora o instalaremos no noso ordenador executándoo.

Na pantalla que aparece facemos clic en �Setup�, �OK�,  �Next >�, �Yes�, �Next >�, activamo-la opción �Start
with WinZip classic� e clic en �Next >�, �Next >�, �Next >�, �Finish�, �Close� e pechamo-la fiestra que
aparece.
Comprimir un ficheiro
Sitúese no �Explorador de Windows� e faga clic co botón dereito do rato sobre o arquivo a comprimir, faga clic
sobre �Winzip� e clic sobre �Add to ficheiro.zip�, clic no botón �I Agree� e xa está comprimido, obtendo un
ficheiro co mesmo nome pero extensión .zip

Comprimir un ficheiro en varios discos
Sitúese no �Explorador de Windows�, seleccione do disco duro un arquivo voluminoso a comprimir e faga clic
co botón dereito do rato sobre él, faga clic sobre �Winzip� e clic sobre �Add to Zip file...�, clic no botón �I
Agree� e cubra a seguinte pantalla como sigue e clic no botón �Add�
A casilla �Erase any existing...� serve para borrar contidos previos do disquete. Siguense os pasos indicados
ata o final e obtense un ficheiro co nome que lle temos asignado e extensión .zip fraccionado en tantos discos
como se necesiten.

Escribimo-lo nome desexado do
arquivo, este arquivo comprimido
crearase automáticamente no disque-
te.

Automatic: o programa pide outro
disquete cando o primeiro esté cheo.
Automatic + Wipe First Disk
Prompt: igual que Automatic, pre-
guntando si queremos borra-lo
contido previo do disquete.
No Spanning: Si non cabe todo no
primeiro disquete, visualiza unha
mensaxe de error (disco cheo), e non
pide más disquetes.

'

'

Outros compresores
Aínda que o WinZIP sexa o programa de compresión de ficheiros
máis popular hai que suliñar que o Windows XP ten un sistema
propio para traballar cos ficheiros ZIP sen necesidade de programa
algún. Además, tamén existen outros formatos de compresión de
ficheiros que requieren outros programas:
WinRAR

WinAce Archiver
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Descomprimir un ficheiro .zip
Faga clic co botón dereito do rato sobre o ficheiro .zip, faga clic sobre
�Winzip� e clic sobre calquera das tres primeiras opcións que aparecen
según queira descomprimi-lo nunha carpeta específica ou na carpeta
actual.
Crear un executable .exe que se
auto_descomprima
Primeiro crearemos un .zip. Faga clic co botón dereito do rato sobre o
ficheiro .zip, faga clic sobre �Winzip� e clic sobre �Create Self-Extractor
(.Exe)�, clic en �Aceptar�, Clic en �Ok�, clic en �Sí�, clic en �Aceptar�,
clic en �Unzip�, clic en �Aceptar� e �Close�.
O ficheiro xenerado pode executarse nun ordenador aínda que éste non
teña programa WinZip instalado; ocupando un pouco máis de espacio
que o .zip

Auto_Descomprimir un executable .exe
Execute o ficheiro .exe e clic en �Aceptar�, Clic en �Unzip�, clic en �Acep-
tar� e �Close�.

Descomprimi-lo mesmo .zip de varios disquetes
Faga clic co botón dereito do rato sobre o ficheiro .zip do disquete, faga
clic sobre �Winzip� e clic sobre �Extract to...�, clic no botón �I Agree� e
escriba o nome que desee para a carpeta de destiño, solicitarase a inser-
ción do último disquete do xogo e logo irá solicitando de un en un
comezando polo primeiro.
Comprimir varios ficheiros
Sitúese no �Explorador de Windows� e seleccione varios ficheiros a
comprimir, faga clic co botón dereito do rato sobre calquera dos ficheiros
seleccionados, faga clic sobre �Winzip� e clic sobre �Add to Zip file...�,
clic no botón �I Agree� e escriba o nome que desexe para o ficheiro .zip
e xa estará comprimido.



CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo     CeroCeroCeroCeroCero

Portalprovincial.com - El comercio local por Internet
La utopía comercial del mercado local

Basado en la centralización comercial local y definido territorialmente por provincias el portal de comercio
electrónico  pretende aglutinar la mayoría de PYMEs ofreciéndo al empresariado importantes ventajas
frente a sus posibles competidores de Internet.
Según  sus desarrolladores: (-Que un negocio disponga  de versión  virtual ya no es suficiente, los valores
añadidos que otorga pertenecer a la comunidad de vendedores de portalprovincial.com, es lo que posiciona
su negocio verdaderamente en Internet) .
El registro y uso del portal comercial es gratuito y  tanto vendedores como usuarios disponen de paneles
de control desde los cuales pueden gestionar perfectamente todos los productos y servicios  puestos a la
venta. Poner a la venta artículos de segunda mano, ofrecer empleo, iniciar concursos, mostrar ofertas
puntuales, etc... son algunas de las funciones que se pueden utilizar directamente desde el panel de
control del portal comercial.
El portal dispone también de unos kits de comercio electrónico, ( Tienda virtual, inmobiliaria, etc...) por
valor de  50.000 pesetas  totalmente configurables que proporcionan 2 puntos de venta en 1, por un lado
esta la imagen empresarial en la tienda o negocio, y por otro la venta paralela de todos sus productos y
servicios en el portal comercial de la provincia para la venta local.
Asi mismo el empresario dispondrá en un futuro de tantos puntos de venta como portales provinciales se
activen.

Si la unión hace la fuerza este
caso no es  menos, un ejemplo
matemático expuesto es el si-
guiente:
Provincia de Pontevedra
20 empresas x 100 productos
cada una = 2.000 productos en
venta directa desde el portal pro-
vincial.
100 empresas x 100 productos
= 10.000 productos en venta
desde el portal de Pontevedra,
posicionándolo  en primera línea
de ventas a la hora de buscar
productos o servicios en la pro-
vincia de Pontevedra, lo que be-
neficia directamente a los ven-
dedores que utilizan los servicios
del portal comercial, proporcio-
nándoles una importante venta-
ja frente a sus competidores no
afiliados al mismo.

La maximización de productos y servicios locales proporciona un punto de referencia al internauta para
buscar lo que necesita y una seguridad en sus compras por internet muy elevada, consiguiendo de esta
manera un mayor número de posibilidades de negocio para los vendedores usuarios del  portal.
Otro rasgo a comentar es que cada empresa vendedora del portal puede escoger individualmente las
formas de cobro:
Reserva en local, transferencia bancaria, contrareembolso,  tarjeta de crédito , etc... según sus capacidades
y necesidades.
En el portal pueden participar todo tipo de empresas en sus distintos apartados:
Tiendas comerciales, inmobiliarias, agencias de viaje, academias, servicios profesionales, y un gran etc...
de empresas más, y lo más importante de todo es que todos estos servicios de comercio electrónico son
totalmente gratuitos. El primer paso hacia la standarización del comercio en internet está dado, solo queda
esperar la acogida del público empresarial. Si ha llegado hasta aquí ¿por que no visitar el portal y probar
sus servicios?,a título personal ; Se lo recomiendo.

Francisco A T Vilas

http://www.portalprovincial.com

O Libro Branco Galego
Artigo de Xosé O´ Castro

Reza o dito de que quen ten un bo libro, ten un tesouro, ou mesmo que ten un amigo.
Non vou dicir eu o contrario, a lectura dun bo libro fainos máis libres, máis informados, créanos novas
ilusións e introdúcenos no mundo da sapiencia ou o que o mesmo �culturízanos�.
Pois ben, este non e o caso, falo do Libro Branco Das Sociedades da Información Galegas.
O libro (escrito en castelán) e coma unha prantilla feita a nivel nacional, feito de costas a Sociedade Galega
e sen contar coa participación e colaboración das distintas partes da sociedade: empresas,institucións,
asociacións e cidadáns.
 As propias actuacións da Xunta e organismos vinculados nin sequera aparecen mencionados.
Por exemplo, en catalunya isto mesmo fíxose contando coa participación de preto de 200 expertos en
varios anos e na Unión Europea temos tódolos cidadáns acceso a expor as nosas queixas e louvanzas. En
Galicia ademais de non ter estas posibilidades, encima o acceso  estaba cheo de atrancos.
Se sodes profanos nisto da rede e vos atopades no camiño termos cama. TIC,  ISOC, ETSE,  Last-Friday,
ou mesmo CESGA�, tranquilos non son operacións militares do tío Sam nin novos viruses, somos os
cidadáns activos, que existimos aínda que non se nos mencione, non somos virtuais tampouco , somos
REAIS.
Haber si a estas alturas o Cabalo Branco de Santiago, en de vez de ser cabalo e unha Besta Parda que esta
na Etiopía.

«Mexan por nos e temos que dicir que chove» - Castelao
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NUEVAS TECNOGIAS:
¿LA REVOLUCION PENDIENTE?
En el siglo pasado se produjeron en el mundo situaciones políticas e
industriales que se acuñaron con el término de revolución dado que
cambiaron la vida y el futuro de muchísimas personas. También a finales
de siglo se acuñó un término que abrió muchas expectativas, las nuevas
tecnologías, que en sí mismo no significa nada si no ponemos los  me-
dios para que se convierta en una realidad, si no difundimos sus exce-
lencias y empujamos para que se convierta en una herramienta de utiliza-
ción cotidiana. De nada servirá que unos pocos privilegiados conozca-
mos y presumamos en las tertulias de nuestro entorno acerca de nuestro
conocimiento en nuevas tecnologías si éstas no dan cobijo a las pro-
puestas para las que fueron diseñadas tales como formación estés don-
de estés e información para todo el mundo: �conectividad total� o �al-
dea global�.
¿Serán las nuevas tecnologías la revolución pendiente?, podría ser, si
conseguimos que  lleguen no sólo al primer mundo, sino a donde más
necesitan la formación, información o conectividad, allí donde viven
como hace 500, 1000 ó 3000 años, donde no se conoce ni la imprenta
como medio de transmisión de conocimientos, ni el vapor como fuerza
motriz, ni por supuesto la electricidad que nos alumbra y nos da calor, ni
el telégrafo o el teléfono que permite comunicarnos salvando las distan-
cias. En esos lugares que aunque nosotros vemos en televisión no sa-
ben ni remotamente que es todo esto, sí que tenemos que hacer que
lleguen si queremos que eso de lo que tanto hablamos, se convierta en
realidad y no sirvan simplemente para que la Sra. �x� pueda presumir de
que su nevera hace la compra, que su lavadora responde a una orden
enviada desde su móvil, el mismo móvil que la sitúa en un plano de la
planta de unos grandes almacenes en la que se encuentran sus amigas,
o que incluso a través de su televisor, mientras esta viendo uno de esos
programas que recaudan dinero para una buena causa, se conecta a
Internet y da orden a su banco para que le envíe un donativo a esa
�pobre gente� que va medio desnuda, o que su marido desde el coche
va encendiendo la calefacción a la temperatura ideal o cualquiera de los
aparatos de su casa que están centralizados en un ordenador portátil
tamaño bolsillo.
Si conseguimos que las nuevas tecnologías sirvan para que en el se-
gundo o tercer mundo se conecten con la realidad que vivimos
cotidianamente en el primer mundo, sí podremos presumir de haber con-
seguido la revolución pendiente, sino... seguiremos sólo unos pocos
presumiendo de ser los que más sabemos de NUEVAS TECNOLO-
GIAS.

Carlos Ballesteros

LAS TELECOMUNICACIONES
O NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por Marinela
¿Quién no ha oído hablar de ellas hoy en día?; acaso a parte de las
especulaciones de cómo quedará el �organigrama� del Gobierno galle-
go; ¿si don Manuel creará alguna nueva Consellería etc., etc.?; ¿se habla
de alguna otra cosa en GALICIA?, ¡pues no!.
Se dice, se comenta, yo casi puedo confirmar, eso sí, después de asegu-
rarme casi al cien por cien; y remarco lo de casi, pues aparte de la
conversación que pude escuchar  yo sentada enfrente de unos Señores
de estas empresas de NUEVAS TECNOLOGIAS y mi taza de café; pude
enterarme de lo que allí se hablaba.
Una vez los de �enfrente� terminaron sus cafés y algo más qué saborean
en esas REUNIONES de negocios, que por cierto no solo se celebran en
grandes y lujosos despachos equipados con lo más avanzado en lo que
se refiere ¡SISTEMAS INTELIGENTES!!, decía que sola ya mi café termi-
nado, me concentro en mi taza dónde solo quedan ya los (posos) y
girando lentamente mi taza veo perfilándose el futuro de una de nuestras
empresas. Sigo atentamente mirando y veo ya con claridad el nombre de
INTELSIS (SISTEMAS INTELIGENTES), bien pues así de clarito
INTELSIS pasando a manos de uno de estos nuevos OPERADORES,
este también gallego; R, si INTELSIS pasará a manos de R, con el bene-
plácito de todos.
Miren Uds. por dónde al día siguiente en las páginas de economía de
todos los periódicos se podía leer EL OPERADOR GALLEGO R, obtiene
un préstamo del BEI (Banco Europeo de Inversiones) de 228 MILLONES
DE EUROS, para que nadie tenga que sacar de calculadora pues no
cabrían tantos ceros igual a 38.000 millones de nuestras tan queridas
pesetas AMEN!, Casi nada, eso si con el aval y respaldo de 18 entidades
financieras, entre ellas Caixanova (como Directora de la misma).y conti-
nuando con lo que dicen los periódicos R dice que la Xunta ahorrará
900.000 Euros, si esta le adjudica sus Comunicaciones. Esto me trae a la
cabeza el nombre de RETEGAL, sí REDES DE TELECOMUNICACIO-
NES GALEGAS, RETEGAL, S.A.,  la Red de Comunicación de la Xunta
de Galicia,  bien pues para los más desmemoriados y refrescaros las
neuronas, que yo me voy a tomar otro café y a ver que me cuentan los
POSOS, sobre el futuro de RETEGAL,S.A.



CódigoCódigoCódigoCódigoCódigo     CeroCeroCeroCeroCero

EDICIONES VIRTUALIBRO COMERCIALIZA “E-BOOKS” EN
CASTELLANO POR INTERNET

Las obras digitales, disponibles en la página web de la editorial
(http://www.virtualibro.com), abarcan todo tipo de géneros literarios

Ediciones VirtuaLibro es una edi-
torial gallega pionera en la publi-
cación de libros electrónicos en
lengua hispana a través de
Internet, a través de su página Web
�www.virtualibro.com�.
El fenómeno del �ebook� es ya una
verdadera revolución en los Esta-
dos Unidos. De todos es conoci-
do el éxito de la edición electrónica
�Riding de Bullet� de Stephen
King, del cual se vendieron 400.000
ejemplares en 24 horas a través de
la Red. En un reciente estudio ame-
ricano se afirma que, dentro de 10
años ni más ni menos que el 75%
de las publicaciones estarán en
formato electrónico.
Ediciones VirtuaLibro quiere con-
tribuir a que la lengua hispana, en
auténtica fase de expansión en el
mundo, esté también presente en
esta revolución mediante la promo-
ción de libros electrónicos en nues-
tra lengua. Como afirma Maite
González, su Directora de Redac-
ción, �estamos dando los primeros
pasos para divulgar y fomentar el

uso del castellano en este nuevo
medio. No queremos que la enor-
me calidad de nuestros autores y
la riqueza de nuestra lengua se
queden únicamente en las estan-
terías. Queremos que también flu-
yan vivas por la Red.�
El formato utilizado para la edición
electrónica es el casi universal PDF,
legible con los programas gratui-
tos Acrobat y eBook Reader. Sin
embargo, en breve también se edi-
tarán libros digitales para leer en
agendas electrónicas de tipo Palm
y en el reciente software de lectura
Microsoft Reader.
�En nuestra editorial,� afirma Maite
González, �pretendemos abarcar
los más importantes estándares de
publicación electrónica existentes,
a fin de que cualquier lector pueda
acceder a nuestras obras, con in-
dependencia del medio que utilice,
ya sea un ordenador, un lector de
�ebooks� o una agenda electróni-
ca. El objetivo final es divulgar al
máximo esta nueva forma de acce-
der a la lectura.�

Actualmente, se pueden encontrar
todo tipo de obras en la Web de
Ediciones VirtuaLibro
(www.virtualibro.com): desde no-
vela histórica hasta poesía, pasan-
do por ensayos de filosofía y reli-
gión, libros de texto, cuento fan-
tástico, novela policíaca e, inclu-
so, relatos de aventuras con una
pizca de denuncia social.
Estas obras se pueden adquirir por
Internet de una forma totalmente
segura. Su coste es, aproximada-
mente, una cuarta parte del precio
de un libro tradicional en papel.
Este proyecto comenzó a gestarse
en 1999 y, a partir de comienzos del
2000, está operativa la página Web
que comenzó a vender el segundo
trimestre de 2001. Desde entonces,
miles de usuarios han descargado
las obras y decenas de autores se
han interesado por este nuevo
concepto editorial, lo cual pronos-
tica un auge del libro electrónico
para los próximos años en nuestra
lengua.

http://www.virtualibro.com

Alguna de las obras publicadas por esta editorial ya
constituye auténticos super-ventas en lo que al formato
electrónico se refiere

Un completo grupo de autores tanto nóveles como experimentados
publican sus obras con la editorial digital coruñesa.

La web de
Virtualibro
t a m b i é n
incluye una
s e c c i ó n
sobre el libro
electrónico

en la que se explica lo que
es, cómo se lee e incluso una
introducción a su historia y a
su futuro.

OTRAS EDITORIALES ELECTRÓNICAS

http://www.elaleph.com http://www.libronauta.comhttp://www.veintinueve.com
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LIBROS
Atlas de Galicia

    O noso país conta desde este mes co primeiro �Atlas de Galicia� que
foi realizado integramente por un grupo de científicos das tres universi-
dades galegas. Editado pola Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral
de Planificación Comarcal, este atlas é o primeiro que incorpora a
tecnoloxía dixital de representación cartográfica, e a diferencia dos rea-
lizados ata de agora foi integramente feito no noso país.

   Na elaboración deste primeiro tomo do Atlas de Galicia interviron
medio cento de persoas durante cinco anos. Realizado cun riguroso
contido científico abrangue aspectos como a cartografía,atoponimia,o
releve, o medio ambiente, os ecosistemas, a flora, a vexetación e a
fauna entre outros moitos aspectos. O atlas de Galicia adoptou un deseño
metodolóxico novedoso na súa realización, xa que utilizou as máis mo-
dernas tendencias dos atlas temáticos recentes, así o explicaba no acto

Introducción a Internet

    Hai uns anos nacía o grupo Xanelas. Integrado por profesionais relacio-
nados co mundo da informática e do ensino aquela media ducia de persoas
embarcáronse na tarefa de editar en galego anuais relacionados con pro-
grama embarcáronse na tarefa de editar en galego anuais relacionados con
programas habituais de uso na ofimática. Co apoio da Universidade de San-
tiago e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xanelas

Edita:Secretaría Xeral de Planificación Comarcal
Xunta de Galicia
Galicia, 2001
P.V.P.  90 euros

Autores: J.M.Villarno Anid  e
                Emililiano Gómez Vázuqez
Edita:    Tórculo Edicións
                Universidade de Santiago
Galicia,  2001

La Galaxia InternetAutor:Manuel Castells
Editorial :Plaza&Janés
Barcelona, 2001
     O sociólogo e profesor da Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Manuel Castells, afonda na análise
da sociedade da información no seu último libro, �La Galaxia Internet� , no que reflexiona sobre os
efectos da rede na vida cotidiá e na esfera empresarial. Coñecido mundialmente pola súa triloxía �La era
de la información: economía, sociedad y cultura (1996-2000)�, un ensaio traducido xa a 18 idiomas,
Castells defende no seu último traballo a investigación social como fonte de coñecemento obxetivo do
alcance real da Internet.
    Castells adverte que «a infraestructura das redes pode ser apropiada privadamente» e  «o  acceso ás
mesmas pode ser controlado e os seus usos poden estar sesgados ou incluso monopolizados por intereses
comerciais, ideolóxicos e políticos».
   �La Galaxia Internet� aborda a telemática como instrumento potencial de libre comunicación epara elo
invoca oespíritu de liberdade da cultura �hacker� (pirata informático), que está na orixen da creación de
Internet.

de presentación o profesor e direc-
tor do proxecto Andrés  Precedo, se-
cretario xeral de planificación da
Xunta, quen salientou amais que esta
obra converterase en referencia bi-
bliográfica e cartográfica do noso

país. Na presentación do atlas realizada en Santiago interveu
tamén o rector da Universidade de Santiago, Dario Villanueva
quen destacou a importancia do traballo realizado e a colabora-
ción dos grupos de traballo vinculados a outras áreas científicas.
O atlas utiliza cartografía dixital de última xeración, ten unhas
4oo páxinas cunha tirada de 3.000 exemplares e está á venda en
librerías a un prezo simbólico de 90 euros, unhas 15.000 pesetas.

supuxo un revulsivo no mundo dos manuais informáticos ata daquela en
inglés ou castelán.

   Hoxe daquel grupo sementes quedan dous integrantes, José Manuel Villarnovo Anido e Emiliano Gómez
Vázquez, que seguindo na mesma liña e da man de Tórculo Edicións, ofrécennos a �Introducción a
Internet�. En pouco máis de 150 páxinas o lector viaxará polos recovecos da rede gracias os seus
dezaseis capítulos expostos de xeito claro, conciso e ameno polos autores. Non podía ser menos coñecendo
as cualidades didácticas dos responsables deste producto recen saído ás nosas librarías, e que se converterá
en manual imprescindible dos que queiran non só iniciarse se non tamén mergullarse na rede.
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Galegos na rede

�Internet Society é a
ONG de Internet�

Ángel Viña Castiñeiras
Catedrático de Telemática

«Os traumas do 11 -S non deberían levarnos a
que prácticamente todo sexa intervible,ata o dis-
co do meu ordenador, simplemente por que a un
señor se lle crucen os cables »

Montse de la Fuente
LA OPINIÓN - A CORUÑA
   Ángel Viña, catedrático de Infor-
mática da Universidade da Coruña
e presidente de Isoc-Galicia, presi-
dirá o European Coordination
Council (órgano coordinador eu-
ropeo deste organismo) durante o
primeiro semestre do ano que vén,
coincidindo ademais coa presiden-
cia española da UE. A Internet
Society (Isoc) é unha das
asociacións relacionadas con
Internet de máis prestixio no mun-
do, impulsada polos fundadores da
rede, que se encarga de promover
estándares tecnolóxicos, protoco-
los e infraestructuras para Internet
ó tempo que intenta contribuír ó
establecemento de mecanismos de-
mocráticos de administración da
rede, á marxe dos gobernos.

- Un dos obxectivos prioritarios de
Isoc é poñer Internet ó alcance de
todos. ¿É unha utopía?
- Estamos moi preocupados pola
universalidade. Internet é de todos
e para todos. É moi facil dicilo, pero
o certo é que Internet aínda é un
luxo en practicamente tódolos paí-
ses polo seu elevado custo. Preci-
samente dentro dos principios que
guían o labor de Isoc está a defen-
sa do acceso a Internet nas zonas
subdesenvolvidas.
- ¿Como unha especie de ONG?.
- Efectivamente. De feito, temos
estatuto de ONG concedido pola
Unesco, e eu creo que é un termo
que nos define moi ben. Sómo-la
ONG de Internet, os que realmente
nos preocupamos polo
desenvolvemento da rede aquí, no
noso sitio, e tamén no resto do
mundo. Intentamos traballar para
que o acceso á información se
poida universalizar.
- Baixando os custos.
- Baixando os custos,
subvencionándoo ou buscando
medios e medidas orixinais que

Ja
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Ángel Viña, na fiestra do seu despacho na cidade da Coruña

poidan facilita-lo acceso universal.
Esto é algo que deberían marcar
como prioritario tódolos gobernos.

- ¿É este, logo, o maior problema
que presenta Internet na
actualidade?
- Eu creo que o maior problema é
fundamentalmente o
distanciamento que se está
producindo na sociedade entre
aqueles que xa teñen acceso a to-

dos estes novos medios e os que
non.  Estanse creando clases
sociais, non sempre ligadas a as-
pectos económicos.
-¿Estamos asistindo ó nacemen to
do  analfabeto dixital?
- Absolutamente.
- En canto á seguridade na rede,
¿hai un antes e un despois en
Internet  tralos atentados do 11 de
setembro?
- Todo parece indicar que si, aínda
que estamos á expectativa. Internet
é un  medio moi libre que ó mesmo
tempo combina a liberdade coa
privacidade. Do que  se trata é de
equilibra-lo binomioprivacidade-
seguridade. Deberiamos conseguir
resolve-lo tema de non amparar
comunicacións delictivas sen per-
der  para nada o uso libre da rede.
- ¿Como?
-  Hai medios legais e tecnolóxicos.

«O maior proble-
ma que presenta
Internet é o
distanciamento
entre os que
teñen acceso á
rede e os que
non»

«Galicia ten un
desenvolvemento
de Internet bas-
tante similar a
outras rexións
de España»

Ángel Viña é catedrático
de Informática na
Universidade da Coruña e
presidente de Isoc-
Galicia. O primeiro
semestre do 2002  preside
a executiva da
coordinadora europea
deste organismo.  Os
socios galegos desta ONG
representan o un  por
cento desta organización,
fundada polos pais de
Internet.

O noso agradecemento a Montse de la Fuente, a Javier Rodríguez e
ó xornal LA OPINIÓN de  A Coruña.

http://www.isoc-gal.org

http://www.isoc.org

Ademais, témo-la experiencia de
cómo se levou o tema da
confidencialidade das conversas
telefónicas e a súa posible inter-
vención co amparo dos xuíces. Ó
que non deberían levarnos os trau-
mas do 11 de setembro é ás
decisións nas
q u e
practicamente
todo sexa
intervible, ata o
disco do meu or-
denador, simple-
mente porque a
un señor se lle
cruzan os cables
e entende que
eso é o que ten
que facer.
-¿E o tema do ñ, que tal vai?
-Pois moi mal. Eu apelídome Viña
Castiñeiras, así que imaxina. Non
obstante, hai un soporte

tecnolóxico para o ñ; o que pasa é
que non aparece instalado en
tódolos ordenadores, co cal esta-
mos pillados co tema dos dominios
en Internet. É un labor que require
tempo, por eso é importantísimo
que sexamos machacóns.

-¿Chegará o día
en que Internet
sexa tan accesi-
ble coma a radio
ou a televisión?
-Pois espere-
mos que si.
Nós, dende
logo, estamos
convencidos
deso e o que
nos dá forzas
para adicar par-

te do noso tempo a este
voluntariado que é a Isoc é xusto o
convencemento de que, se non é
así, o mundo será peor.

«Estamos con-
vencidos de que
chegará o día en
que Internet
sexa tan accesi-
ble como a radio
ou a televisión»
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