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✑
Santiago de Compostela 
é estes días un punto 
de referencia de moitas 

cousas (relixiosidade, cultura) pero 
o que non imaxinaba moita xente 
é que tamén ía ser, polo menos 
durante uns días (do 31 de maio ó 
4 de xuño), unha capital tecnolóxi-
ca a nivel europeo. ¿Cal é a razón 
disto? Moi sinxelo: a celebración 
da Semana Internacional das TIC 
que organiza o Foro e-Gallaecia, 
un acontecemento do que levamos 
falando ó longo de varias semanas 

e que promete ser unha fonte de 
información de moita envergadura 
para os profesionais ou para os 
simples usuarios de novas tecno-
loxías. Para nós, os xornalistas, será 
ademais un auténtico filón: contare-
mos coa presenza de Rosa García, 
conselleira delegada de Microsoft, 
Amparo Moraleda (IBM), Marcelo 
Peuriot (3com) ou especialistas 
como Phil Zimmermann, Soumitra 
Dutta ou Les Pinter. A todos eles, 
e sobre todo ós nosos lectores, 
dedicámoslles un especial con com-

pleta información sobre o devandito 
acontecemento compostelán. Por se 
isto fose pouco (cousa que dubida-
mos) afondamos (sen afundirnos) 
no noso compromiso con Galicia ó 
reservar cinco páxinas deste o noso 
número 21 para facer un percorri-
do polo turismo en Internet como 
ninguén se atreveu antes a facelo. 
Comentamos páxinas das catro 
provincias, valorámolas positiva 
ou negativamente (segundo o me-
rezan) e recomendamos visitar este 
ou aqueloutro sitio antes de coller a 

nosa cámara de fotos e a roupa de 
turistas e iniciar unha viaxe (porque 
toda viaxe empeza ten o seu punto 
de partida nunha labor máis ou me-
nos exhaustiva de documentación). 
De todos é sabido que os galegos 
somos turistas fieis do noso país 
e que consumimos guías e libros 
sobre Galicia como se cada día 
houbese algo novo que descubrir. 
Nós, dende aquí, queremos pensar 
que si, que aínda queda moito por 
descubrir.
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Licitación 
electrónica 
en la Xunta 
de Galicia: 

Un nuevo modelo 
de relación con los 

proveedores

Una vez más la Xunta de 
Galicia estará presente en la IV 
Semana Internacional de las 
TIC. Congreso Internacional 
de Seguridad Informática y 
Legislación en el Comercio 
Electrónico que el Foro e-
Gallaecia organiza en Santiago 
de Compostela y donde la 
Consellería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales 
y Administración Pública  
participa como ponente en 
la primera jornada donde 
presentará su política en 
materia de protección de datos 
de carácter personal y seguridad 
de los sistemas informáticos y 
redes.

La seguridad de los sistemas 
de información es uno de los 
puntos más importantes que 
marcan la calidad del servicio 
que se ofrece al ciudadano 
y a la empresa. Desde la 
Xunta de Galicia impulsamos 
activamente la seguridad que 
entendemos como la protección 
de la información de los 
ciudadanos en sus relaciones 
con nuestra Administración, 
garantizando la integridad, 
autentificación, disponibilidad 
y conservación de la misma. 

La apertura a Internet de 
nuevos servicios telemáticos a 
ciudadanos y empresas implica 
garantizar además la seguridad 
de las comunicaciones, para 
ello la Xunta de Galicia apostó 
por el uso de certificados 
digitales según el convenio de 
colaboración  establecido con 
la FNMT.

La Administración Autonómica 
de Galicia fue la primera 
administración regional en 
ofrecer a los ciudadanos la 
tramitación a través de Internet 
y mediante tarjeta electrónica, 
de los primeros procedimientos 
administrativos.

El proceso de Administración 
Electrónica, en el que nuestra 
comunidad se ha posicionado 
como puntera persigue extender 
el concepto de administración 
como entidad prestadora de 
servicios, desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. La 
Administración deja de estar en 
los edificios y pasa a funcionar 
en red, con una presencia 
física virtual que permite a 
los ciudadanos interaccionar 
con la misma; en definitiva 
consolida la transformación 
hacia una sociedad digital en 
red que estamos viviendo, 
como un ejemplo destacado del 
camino hacia la Sociedad de la 
Información.

El último proyecto incorporado 
en esta línea es el de la Licitación 
Electrónica (SIPLEX), que 
es un sistema informático 
100% Internet implantado 
en la Xunta de Galicia para 
la gestión completa de la 
contratación administrativa por 

medios telemáticos, desde la 
publicación de la licitación hasta 
la firma del contrato. SIPLEX 
facilita y agiliza el proceso de 
licitación apoyándose en el uso 
de certificados digitales, lo cual 
proporciona a los licitadores las 
mismas garantías de confianza 
que el modelo tradicional de 
contratación administrativa. 

Los primeros concursos 
convocados por este sistema 
fueron publicados en el Diario 
Oficial de Galicia de fecha 7 de 
mayo de 2004. Con este nuevo 
sistema, la Xunta se sitúa entre 
las administraciones públicas 
pioneras en la aplicación de las 
tecnologías de la información 
a los procedimientos de 
contratación, confirmando así 
su confianza en el comercio 
electrónico. Para utilizar este 
nuevo sistema las empresas 
deben estar inscritas en el 

Registro de Contratistas de la 
Xunta de Galicia, además de 
que el apoderado que firma 
y presenta la oferta tenga un 
certificado digital Clase 2 de 
la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre. En cuanto a los 
componentes de la mesa de 
Contratación de la Xunta de 
Galicia el único requisito es que 
cada uno de ellos tenga también 
su certificado digital personal 
necesario para la apertura de 
las ofertas.

Este proyecto ha sido 
desarrollado por la Dirección 
Xeral de Organización e 
Sistemas Informáticos de la 
Consellería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales y 
Administración Pública para el 
uso de todas las Consellerías, 
Organismos Autónomos y 
Sociedades Públicas de la 
Administración Autonómica 
que, progresivamente, pueden 
ir incorporando la posibilidad 

de licitación electrónica 
en sus procedimientos de 
contratación.

Representantes de distintas 
entidades de la Administración 
General del Estado, 
Comunidades Autónomas y 
Administraciones Locales 
han mostrado su interés por 
el proyecto que también fue 
presentado en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
– Real Casa de la Moneda 
como una de las experiencias 
destacadas de utilización de la 
firma digital.

Los proyectos y campos de 
actuación que abre este nuevo 
modelo de administración 
electrónica, como una 
organización más que es 
inmersa en la transformación 
experimentada por la sociedad, 
son prácticamente ilimitadas, 
y dependerán tan sólo de la 
imaginación y la voluntad 
decidida para acometer estos 
proyectos.

Para dar soporte a esta nueva 
administración, los equipos 
informáticos, las aplicaciones 
y la red corporativa de 
comunicaciones de la Xunta 
de Galicia han adoptado las 
más recientes tecnologías, 
incrementando la capacidad de 
comunicación del ciudadano 
a través de Internet con los 
servicios administrativos de 
una manera segura. 

Por otro lado y en base a la Ley 
Orgánica 15/99, de Protección 
de Datos de Carácter Personal 
que en su artículo 41 establece 
que: “Las funciones de la 
Agencia de Protección de 
Datos serán ejercidas por los 
órganos correspondientes 
de cada Comunidad cuando 
afecten a ficheros de datos 
de carácter personal creados 
o gestionados por las 
Comunidades Autónomas y por 
la Administración Local de su 
ámbito territorial.” La Xunta 
de Galicia está redactando el 
anteproyecto para la creación 
de la Agencia Gallega de 
Protección de Datos con el 
fin de:

• Velar por el 
cumplimento de la 
legislación vigente en 
esta materia dentro de la 
Comunidad Autónoma y 
controlar su aplicación.
• Proporcionar al 
ciudadano información 
sobre sus derechos 
reconocidos y atender sus 
peticiones y reclamaciones 
en lo referente al tratamiento 
de datos de carácter 
personal.
• Permitir que los 
ciudadanos puedan  ejercer 
sus derechos fundamentales 
frente a un organismo 
autonómico complementario 
a la Agencia de Protección 
de Datos de ámbito estatal.

firma invitada
Por Álvaro Rodríguez Carballo, Director Xeral de Organización e 
Sistemas Informáticos da Consellería da Presidencia, Xunta de Galicia

El proceso de 
Administración 

Electrónica, en el que 
nuestra comunidad 
se ha posicionado 

como puntera 
persigue extender 

el concepto de 
administración como 
entidad prestadora 
de servicios, desde 
cualquier lugar y en 
cualquier momento.
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Imaginaria pechou portas 
dobrando a presenza de 
inventos e expositores
Inventar non só é deixar renda solta á imaxinación, senón tamén traballar 
polo futuro dun país, neste caso Galicia. Todo isto quedou novamente 
claro no II Salón Internacional de Inventos e Innovación Tecnolóxica 
(Imaginaria), que se desenvolveu os días pasados no Recinto Feiral 
FEXDEGA de Vilagarcía de Arousa. Os datos non menten: cada día hai 
máis persoas que saben que inventar é tamén innovar e ofrecer futuras 
solucións competitivas. Todo se reforzou para esta segunda edición: 
aumentaron nun 50 por cento as invencións presentes no recinto _o 
que se traduce nunhas 80 propostas_ e incrementouse tamén a cifra de 
expositores, ó pasar dos 40 da edición de 2003 ós máis de 60 da que 
acaba de concluír. A Imaginaria, que foi inaugurada polo conselleiro 
de Innovación, Juan Rodríguez Yuste, acudiron máis de 5.000 persoas 
ó longo das catro xornadas nas que permaneceu de portas abertas. Foi o 
público precisamente o que acabou elixindo a chapapotera do asturiano 
Luis Ríos como mellor invento. A cisterna que aforra un 70 por cento de 
auga e a máquina dosificadora de masas para fritir acadaron o segundo e 
o terceiro posto, respectivamente. Nin sequera os votantes se quedaron 
sen premio, xa que participaron en diversos sorteos de lotes de artigos 
procedentes do Bazar Imaginaria. E, xa que estamos a falar de inventos, 
nada mellor que recordar algúns dos alí presentados:

· Un cadaleito de poliespán deseñado especialmente para as 
incineracións, económico e ecolóxico.
· O coitelo xamoneiro máis rápido do mundo.
· Unha empuñadura para bolsas especialmente deseñada para 
evitalas molestias das asas dunha bolsa convencional.
· Un protector inchable para mando a distancia.
· Un dosificador con fórmula para converter a auga da billa 
marinizada.

novas

Máis de cen persoas recibiron 
motivación empresarial 
innovadora nun seminario no 
PTG

Arredor de 130 persoas 
déronse no Parque 
Tecnolóxico de Galicia 
(PTG) para coñecer de 
primeira man que pasos 
hai que seguir para levar 
adiante unha iniciativa 
empresarial innovadora. 
No acto, ó que asistiron 
estudiantes, profesores e 
emprendedores, falaron 
varios xoves sobre a súa 

experiencia de ter iniciado un camiño (o de saír cun producto ó mercado) 
e ter chegado a unha meta (éxito empresarial). Un destes relatores foi 
David Olivieri, xerente de Quantex, quen aproveitou este Seminario de 
Difusión da Cultura Emprendedora para lanzarlle ó público a seguinte 
explicación básica: “Un emprendedor é un aventureiro nacido para 
solucionar problemas”. Olivieri, que dirixe unha empresa dedicada ó 
desenvolvemento de software no PTG, afondou na necesidade de ser áxil: 
“Non se trata de adoptar unha postura estática unha vez desenvolvido o 
producto ou o servizo, trátase de ir adaptando estes ás necesidades do 
mercado, pero sen pretender crear algo inexistente, porque a experiencia 
dinos que o que realmente funciona no mundo empresarial é mellorar 
cousas que xa existen para, en definitiva, solucionar problemas”. No 
seminario tamén interveu Patricia Leal, da empresa Adianta e máis o 
consultor Leonardo Carro, relator da xornada (que organiza BIC Galicia 
e o IGAPE).

Os enxeñeiros de 
telecomunicacións galegos 
reforzan o papel da nosa 
lingua cun diccionario de 
termos 
tecnolóxicos
O galego poida que gañe á carreira 
a outros idiomas nun aspecto do 
sector informático ata o de agora 
pouco tratado: o da regulación de 
este a través dun diccionario de 
termos tecnolóxicos, exhaustivo 
e útil para profesionais e usuarios 
en xeral. É aí onde hai que situar 
a iniciativa da Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicación 
de Galicia (AETG), que presenta en Vigo o vindeiro 17 de maio 
(estreitando vencellos entre o Días das Letras Galegas e o Día Mundial 
das Telecomunicacións) o proxecto de elaboración dun completo 
diccionario de termos tecnolóxicos que vén a cubrir un importante oco 
bibliográfico na Península Ibérica. Con este proxecto, que inclúe entradas 
en galego, castelán, inglés e alemán, preténdese “ordenar a linguaxe 
tecnolóxica e contribuír decisivamente á normalización da lingua galega 
no eido das telecomunicacións”. O diccionario, segundo comunicou a 
AETG, realizarase “mediante unha exhaustiva compilación de termos, 
un labor que se apoiará fundamentalmente na propia comunidade de 
profesionais das telecomunicacións”. Ademais, incluirá acrónimos, 
descrición dos termos e referencias á normativa asociada ós vocábulos, 
ademais de índices que fagan máis doada a consulta.

O Soño dunha Noite de San 
Xoán chegará a 50 países en 
21 idiomas
A productora galega Dygra pechou 
contratos de distribución da película 
Soño dunha Noite de San Xoán en 
40 países gracias as negociacións 
emprendidas durante o Festival de Cannes.
A nova obra chegará en verán de 2005, 
aínda que pretenden que chegue a 
50 países en 21 idiomas diferentes, 
superando os 41 países e 16 linguas ás 
que chegou O Bosque Animado (anterior 
filme de Dygra). Para promocionar a 
película tamén organizan unha exposición titulada Atrévete a soñar, na 
que se explicará o proceso creativo da película. Cómpre relembrar que O 
Soño dunha noite de San Xoán, para o que se usaron as máis innovadoras 
ferramentas informáticas, é unha adaptación da obra de Shakespeare de 
similar nome (O Soño dunha noite de verán) que ten como protagonista 
a un trasno que vive na fina liña que separa en ocasións os soños e a 
realidade.

A Consellería de 
Pesca presenta a web 
pescadegalicia.com
A Consellería de Pesca e 
Asuntos Marítimos presentou 
unha páxina web que ofrece 
múltiples informacións sobre 
as capturas das confrarías, 
o rexistro dos buques e a 
evolución dos prezos nas lonxas, 
permitindo incluso a realización 
de poxas a través da Internet.
Con esta iniciativa tamén 
se pretende potenciar a 
internacionalización das lonxas 
galegas (para que poidan recibir pedidos do exterior de xeito doado) que 
pode levar á mellora da competencia e un incremento das ganancias para 
mariñeiros e mariscadores.

Santiago 
acolle a 
entrega do 
II Premio de 
Xornalismo 
Científico 
Galicia 
Innovación
O Clube Internacional de 
Prensa de Santiago acolle este 
xoves 10 de xuño a entrega 
do II Premio de Xornalismo 
Científico Galicia Innovación. 
O acto, que dará comezo 
ás 12.00 horas, contará coa 
presenza de Pedro Merino 
Gómez, director xeral de I+D, 
Alfonso Cabaleiro Durán, 
secretario xeral para as relacións 
cos medios informativos, 
Xosé Manuel Vega Gómez, 
decano do Colexio Profesional 
de Xornalistas de Galicia e 
Miguel Túñez López, decano 
da Facultade de Ciencias da 
Comunicación de Santiago de 
Compostela. Trala entrega dos 
premios servirase un viño entre 
os asistentes.

A 
corporación 
Microsoft 
loitará 
contra os 
programas 
espía que 
asulagan a 
Internet
A vindeira actualización do 
Windows XP coñecida coma 
o Service Pack 2 sairá no 
verán e incorporará novas 
prestacións de seguridade 
entre as que hai que destacar 
a posibilidade de impedir a 
instalación non autorizada de 
programas a través da Internet, 
polo que se pecharía a porta a 
múltiples programas espía (e a 
diversos dialers telefónicos). 
Algúns destos programas espía 
(spyware) entran dentro da 
categoría de adware, xa que, 
aparte de espiar ó usuario, 
aproveitan a súa instalación 
no ordenador para amosar 
publicidade propia (nalgún 
caso, incluso sustituíndo outra 
publicidade lexítima), de 
xeito que os creadores deste 
tipo de programas poden 
lucrarse dos mesmos sen o 
consentimento do usuario.
Ademais, a nova versión 
do Internet Explorer tamén 
bloqueará as fiestras 
emerxentes, como xa fan a 
meirande parte dos navegadores 
do mercado.
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novas

Usuarios de software libre 
e empresarios posiciónanse 
en Santiago en contra da 
Directiva de Patentes
A Directiva Europea de Patentes foi posta en tela de xuízo na sede 
do BNG en Santiago, xusto uns días antes de que a UE finalmente a 
aprobase, con voto en contra de España. Nesta sede desenvolveuse 
unha xornada organizada pola Fundación para a Libre Infraestructura 
da Información (FFII) representada polo galego Suso Baleato. No acto, 
que contou coa presenza do europarlamentario Camilo Nogueira _un 
dos políticos máis posicionados en contra as patentes_, participaron 
representantes de empresas, medios de comunicación e colectivos de 
usuarios de software libre de Galicia. 
Os convocantes incidiron na necesidade de unir na mesma causa 
a programadores, empresas, e usuarios de software libre en xeral, 
“posto que os seus intereses veñen a ser os mesmos”. Ó longo da 
charla, Suso Baleato afirmou que a directiva devandita está a coartar o 
desenvolvemento do software libre: “Todo está patentado. Dende o dobre 
clic ata as pestanas de opcións, patentadas coa finalidade de que o que 
se faga a partires de aí non acabe competindo coas majors. A realidade é 
que non hai recursos para reaccionar cando unha gran multinacional che 
impón unha demanda. Estamos nunha situación en que non só se permite 
a patentabilidade senón que as grandes corporacións resérvanse o dereito 
a publicar as patentes”. 
Camilo Nogueira, ó xurdir na conversa a cuestión da patentabilidade e 
ata onde poden chegar os seus límites, fíxolle as seguintes preguntas ós 
presentes: “Pódese patentar o Teorema de Pitágoras? A regra de tres?”.   

O Goberno creará a figura do 
Defensor do Usuario das TIC
José Montilla (na imaxe), ministro de Industria, Turismo e Comercio, 
anunciou a creación da figura do Defensor do Usuario das Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación, así como a elaboración dun 
catálogo de dereitos e un código de boas prácticas para os operadores e 
provedores de servizos. Tamén anunciou a constitución da Conferencia 
Sectorial para o desenvolvemento da Sociedade da Información co fin 
de asegurar a coordinación entre tódalas Administracións Públicas e a 
prestación de servizos públicos á cidadanía.
Montilla subliñou que a banda ancha é unha prioridade do seu 
Ministerio, e que pretende que en 4 anos estea xeralizada, perseguindo a 
converxencia con Europa a nivel das TIC antes do 1 de xaneiro de 2006.

Xa dispoñible na Rede o 
Fedora Core 2
Xa saíu á Rede o sistema operativo _open source_ Fedora Core 2, o que 
significa que, despois de un mes de retraso, por fin os usuarios poderán 
disfrutar da distribución libre de Red Hat. A saída en Internet, que estaba 
proxectada _logo dos devanditos aprazamentos_ para o pasado luns 17, 
retrasouse de novo finalmente uns días para coordinar tódolos mirrors. 
Algunhas das melloras atinxen á incorporación de Kernel 2.6, Gnome 
2.6, KDE 3.2  e máis ó soporte Java, aínda que polo momento non traerá  
plugins de Mozilla. Tamén inclúe parches SELinux, entre outras cousas. 
Ademais, vén con OpenOffice, Gimp, Samba, Mozilla e un infinidade 
de programas de código aberto. As persoas interesadas en adquirir este 
sistema operativo poden baixar as imaxes ISO dende a Facultade de 
Informática da Universidade da Coruña, totalmente de balde.

“La Pasión de Cristo” e “21 
gramos”, primeiro e segundo 
posto no ranking de filmes 
máis pirateado en Internet
La Pasión de Cristo de Mel Gibson segue a espertar interese, malia que 
desta vez por motivos abondo alleos á súa temática ou á súa calidade. 
Segundo a compañía norteamericana BayTSP xa se compartiron na Rede 
36.693 copias deste filme, o que o converte no máis pirateado nas redes 
P2P de Internet. Dáse a casualidade de 
que esta película (que fixo caixa nos cines 
de Estados Unidos por valor de máis de 
375 millóns de dólares) foi tamén a máis 
compartida durante a pasada edición de 
Xuventude Galicia Net, co valor engadido 
_como primicia_ de que naquelas datas 
aínda non se estreara en salas comerciais. 
O máis curioso do estudio de BayTSP 
é sen dúbida que no segundo lugar do 
ranking de filmes máis pirateados na Rede apareza unha película de corte 
independente, intimista e, en teoría, moi alonxada do que normalmente 
se entende como comercial. Trátase de 21 gramos, o espléndido filme 
do mexicano Alejandro González Iñárritu. Por último, un aviso para os 
consumidores de DVDs legais: La Pasión de Cristo sairá á venta no mes 
de agosto en DVD e máis en vídeo no mercado estadounidense.

Unha 
enquisa 
serve para 
debuxar un 
perfil dos 
lectores de 
bitácoras na 
rede
Unha enquisa realizada entre 
17.159 usuarios de bitácoras 
on-line elaborada por Henry 
Copeland amosa un perfil deste 
grupo demográfico no que 
a meirande parte son varóns 
(79%), tenden á madurez (o 
61% supera os 30 anos), está 
nunha boa situación económica 
(o 75% supera ós 45.000 dólares 
ó ano), compran a través da 
Internet e len as bitácoras en 
busca de novas que non atopan 
nos medios tradicionais, polo 
que desbota unha certa imaxe 
que tiñan este tipo de webs, 
que parecían ser un lugar 
dominado polos máis novos.

O 78% dos consultados estima 
que a perspectiva que ofrecen 
os weblogs é mellor que a da 
prensa tradicional, aínda que 
o 66% tamén valora o feito de 
que as novas de última hora 
aparezan nestes espazos antes 
ca nos xornais. Queda así 
claro que forman un grupo ben 
determinado, que non coincide 
con outros establecidos ata o 
momento.

Presentada a versión 7 do X-Plane, 
un dos mellores simuladores de 
voo do mercado
Friendware e Laminar Research presentan en España a versión 7 do 
X-Plane, unha nova volta de torca no coñecido simulador de voo real 
que, segundo os seus responsables, viría a revolucionar o panorama 
actual de xogos inspirados en viaxes aéreas. Este xogo, que é o único 
simulador para PC certificado pola FAA (Aviación Civil Americana) para 
a formación de pilotos de liña, reproduce “á perfección as sensacións 

que os pilotos experimentan en distintas 
configuracións de voo, tanto na Terra como 
en Marte”, segundo os seus programadores. 
Asemade, ofrécese a posibilidade de pilotar 
jets, avións dun motor ou de múltiples 
motores, planadores, helicópteros, avións 
experimentais e incluso o Mars Lander, 
transporte que, como o seu propio nome 
indica, está especialmente indicado para 
desprazarse sobre o planeta vermello. 

Caixa Galicia confiará as súas 
telecomunicacións a R
Caixa Galicia confiará as súas comunicacións ó operador galego do 
cable, R, despois de asinar un acordo en A Coruña polo que a rede 
corporativa de máis de 150 oficinas de Caixa Galicia nas sete cidades 
galegas se renova, tendo o contrato unha duración de 15 anos, estando 
valorado en 6 millóns de euros. Segundo R vaia ampliando a súa rede 
tamén se irían incorporando outras oficinas da Caixa, como as de O 
Barco de Valdeorras e Vilagarcía de Arousa, que pronto se comunicarán 
a través o operador galego.

A firma téxtil Caramelo 
desenvolve unha ferramenta 
informática que localiza con 
exactitude a situación e o 
estado de cada prenda
A competitividade no mercado global das empresas galegas pasa por 
asumir plenamente o uso das novas tecnoloxías e, máis concretamente, 
por poñer a un departamento de I+D funcionando a pleno rendemento. 
É aí onde hai que encadrar a iniciativa da firma coruñesa Caramelo, 
que está a desenvolver un sistema informático para a trazabilidade 
dos productos e a xestión 
destes nos almacéns. Este 
proxecto, que conta co 
apoio da Dirección Xeral 
de I+D, consiste (segundo 
indicou este mesmo 
órgano) “na integración 
de tódolos departamentos 
de producción”. A 
implantación desta 
ferramenta informática 
permitirá un aforro 
importante de custos 
e un mellor servizo. E 
engádese: “A partir dun 
código de barras que 
identifica unitariamente 
cada unha das prendas, nun sistema de información que engloba tódolos 
departamentos e seccións da fábrica, pódese dispor en todo momento da 
localización e do estado de cada prenda ou pedido”. Entre outras cousas, 
esta ferramenta distribuída en lectores de códigos de barras repartidos 
por toda a pranta permitiría unha manipulación áxil da información, 
permitindo detectalos problemas que poidan xurdir na cadea.

A nova edición do Salón 
Inmobiliario do Atlántico 
(SIA) contará cun forum de 
domótica
Profesionais, especialistas e empresas do mundo da domótica (novas 
tecnoloxías aplicadas ó fogar) daranse cita no Forum Siadomo para 
coñecer (e dar a coñecer) as últimas novidades neste sector. Despois 
do éxito da primeira edición do SIA, nesta segunda a área de domótica 
verase reforzada co espazo La Casa del futuro hoy,  onde se exporán 
os últimos avances desta disciplina e onde, ademais, o público poderá 
afondar abondo na cuestión por medio dunha visita guiada. Dende os 
sectores profesionais, e tamén grazas ó interese amosado polos asistentes, 
a dirección do SIA quere promover a presenza da domótica, xa que a área 
das novas tecnoloxías aplicadas ó fogar está en constante crecemento. 

O Salón Inmobiliario do 
Atlántico, SIA, celebrará a 
súa segunda edición do 19 o 
21 de novembro do presente 
ano no Instituto Ferial de 
Vigo. O Forum SIADOMO 
está baixo a dirección técnica 
da Asociación Española de 
Domótica, CEDOM que 
será a encargada de definilas 
poñencias e a coordinación 
dos participantes.

O Concello 
de Arteixo 
e R acordan 
levar a nova 
infraestructura de 
fibra óptica ó 
municipio
O alcalde de Arteixo, Manuel 
Pose e o director xeral de R, 
Arturo Dopico  asinaron hoxe 
o convenio de colaboración 
para a extensión da nova 
infraestructura de fibra óptica 
ó concello. Así Arteixo entra 
a formar parte do grupo 
de cidades e municipios 
galegos que xa gozan de 
conexión directa á rede de 
telecomunicacións de última 
xeración que está a despregar 
o operador galego en toda a 
comunidade autónoma. 

Na primeira fase do 
despregamento da 
infraestructura en Arteixo, que 
se acometerá ó longo deste ano 
2004, R prevé levar os servizos 
integrados de teléfono, Internet 
de alta velocidade e televisión 
a case 5.000 fogares e locais 
empresariais situados na zona 
do núcleo urbano, entre as que 
se atopan, entroutras, Avda. 
Finisterre, Travesía de Arteixo, 
Rúa Angel del Castillo, rúa 
Historiador Vedía, Avenida de 
Balneario e Avenida de Caión, 
ademáis da zona de Meicende, 
acometendo no concello uns 
investimentos superiores ós 
tres millóns de euros.
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entrevista

por REDACCIÓN

✑
As novas tecnoloxías 
contribúen a compensar a 
perda de importancia dos 

sectores productivos tradicionais. 
Ademais, son un instrumento para 
crear emprego e para arranxar 
baleiros de información da nosa 
sociedade. Son opinións de Juan 
Rodríguez Yuste, conselleiro de 
Innovación, Industria e Comercio, 
quen insistiu ante Código Cero nas 
múltiples vantaxes que todo ese 
paquete máis ou menos definido 
(paquete que xira en torno á 
figura dun ordenador) de novas 
ferramentas poden reportar a 
Galicia. Ademais, fixo fincapé nas 
medidas que está a tomar a Xunta 
para facilitar o acceso á Sociedade 
da Información dos colectivos 
menos favorecidos e, paralelamente, 
para que tódolos galegos do eido 
rural teñan a oportunidade de 
contar cun acceso en condicións 
a Internet (substitución de liñas 
TRAC). É neste último punto onde 
entra en xogo o programa Internet 
Rural, que ten como obxectivo 
proporcionar acceso público e 
gratuíto a en banda ancha vía 
satélite ós concellos nos que 
non exista outra iniciativa que 
proporcione ese acceso. “Xa temos 
un total de 127 centros de acceso”, 
manifestou Yuste.

-Un dos máximos cometidos da 
Consellería de Innovación parece 
ser o establecemento de medidas 
para fomentar o uso das novas 
tecnoloxías en Galicia. ¿Por que 
son tan importantes para o noso 
futuro económico? ¿Poderemos 

sobrevivir sen acceder ás novas 
autoestradas da comunicación?

-Efectivamente a implantación das 
tecnoloxías que se recollen no que 
entendemos como Sociedade da 
Información e importante para o 
desenvolvemento económico de 
calquera rexión porque aportan 
ós cidadáns unha gran capacidade 
para contrarrestar o progresivo 
decrecemento do peso dos 
sectores productivos tradicionais. 
Neste senso, as novas tecnoloxías 
configúranse  como un instrumento 
que axuda ó fomento de novas 
formas de emprego e novas 
empresas baseadas no uso destas 
tecnoloxías, e tamén a resolver as 
carencias de información que teñen 
os cidadáns para solucionar os seus 
problemas coa Administración así 
como á procura de emprego.

Por conseguinte a capacidade 
de acceso ás autoestradas da 
comunicación vai condicionar 
cada vez máis o nivel de 
desenvolvemento das rexións. A 
propia Comisión Europea recoñeceu 
recentemente que a converxencia 
das rexións no proceso de 
incorporación á Sociedade da 
Información é un requisito esencial 
para o desenvolvemento económico 
da Unión Europea.

-¿Considera vostede que se 
avanzou abondo no que se 
refire á consecución dunha 
infraestructura con capacidade 
para que tódolos galegos teñan 
conexión a Internet?

-As condicións sobradamente 

coñecidas da orografía e a 
distribución poboacional de Galicia 
supoñen unha condición a ter en 
conta no despregue de calquera 
tecnoloxía e, neste caso, non é 
diferente. No último ano o noso 
departamento traballou en varias 
frontes, o primeiro no seguimento 
do proceso de substitución do 
TRAC, aínda que se trata dunha 
responsabilidade exclusiva do 
goberno central, pero que ten 
efectos moi evidentes na poboación 
galega. 

Outra liña de traballo foi a 
preparación da estratexia sobre 
Banda Ancha, da que xa temos 
realizado o diagnóstico da situación. 
As medidas que se están a barallar 
nos estudios diríxense a dar solución 
ás zonas que carecen na actualidade 
de servizos como o ADSL. No caso 
do territorio galego, máis da metade 
dos concellos teñen carencias deste 
tipo, polo que temos que promover, 
naturalmente co apoio do goberno 
central, unha solución encamiñada 
a solventalas.

Non obstante, tamén temos que 
subliñar que, sendo transcendental a 
dispoñibilidade de infraestructuras 
de acceso, non é menos importante 
o esforzo que temos que facer 
na comunicación e información 
ós cidadáns e ás empresas sobre 
o valor que lles aporta o uso das 
novas tecnoloxías en calquera das 
súas actividades. 

No caso das empresas, en Galicia 
dispoñemos dun instrumento como 
é o Observatorio Tecnolóxico 
de Galicia, que realiza enquisas 
periódicas para coñecer o grado 
de implantación das TICs, e podo 
dicirlle que é inapreciable o número 
de empresas que declara non ter 
Internet por carecer de acceso. 
Polo contrario, sobre o 40% das 
empresas que non teñen Internet 
consideran que non é útil para 
a empresa ou que teñen outras 
prioridades.

-¿É certo que se está a 
traballar en facilitar a 
incorporación ás TIC dos 
colectivos máis desfavorecidos? 

¿Con que medidas?

-Os recursos TIC son 
particularmente útiles para atender 
necesidades de carácter social, de 
aí que o papel das administracións 
no eido da Sociedade da 
Información estase a incrementar 
constantemente. Nos departamentos 
como Sanidade, Servicios Sociais 
ou Administración Pública, 
adquire unha especial intensidade a 
utilización de aplicacións específicas 
para colectivos desfavorecidos: 
telemedicina, protección de 
mulleres maltratadas, atención e 
seguimento da situación de anciáns 
en soidade, aplicacións especiais 
para compensar minusvalías como 
cegueira ou xordeira son nada máis 
que algunhas mostras do que iremos 
vendo nos vindeiros anos. Todas 
estas accións teñen en común un 
sentido de anticipación de servizos 
da Sociedade da Información alí 
onde poden ser máis útiles. 

Neste mesmo sentido de 
anticipación, o noso departamento 
vén de poñer en marcha un convenio 
coas tres universidades para dotar 
de servizos de acceso a Internet sen 
fíos (tecnoloxía Wi-Fi) a tódolos 
campus universitarios de Galicia, 
así como facilitar a adquisición 
de ordenadores portátiles ós 
estudiantes universitarios.

-Recentemente chegoulle ós 
medios de comunicación unha 
nota de prensa da Consellería 
na que se informaba de 20 
concellos de Pontevedra e 38 de 
Lugo ían contar con centros de 
acceso público á rede en virtude 
do programa Internet no Rural. 
¿Cal é exactamente o cometido 
deste plan? ¿Qué medidas leva 
consigo para contribuír a paliar 
a tenda dixital? ¿Onde e como 
se levará a cabo o seguinte paso 
desde programa?

-Como xa comentaba 
anteriormente, o acceso á banda 
ancha é unha materia pendente 
en moitas zonas rurais de Galicia. 
Esto supón un elemento de 
discriminación importante xa que 
limita a capacidade dos cidadáns 
para a comunicación e o acceso 
a información en condicións 
axeitadas.

O obxectivo do programa Internet 
Rural é proporcionar acceso público 
e gratuíto a Internet en banda ancha 
vía satélite ós concellos das zonas 
rurais nos que non exista outra 
iniciativa que proporcione ese 
acceso. Ademais dos devanditos 
concellos de Lugo e Pontevedra, 
sumáronse tamén a esta iniciativa 
69 de Ourense, o que fai un total de 
127 centros de acceso a Internet nos 
que o investimento en equipamento 
para a súa instalación supera os 2,5 
millóns de euros. Este equipamento 
consta dunha rede local sen fíos 
que é fácil de despregar, xa que 
reduce ou elimina as necesidades 
de cabreado, e na que é moi sinxelo 
engadir novos equipos. Tamén 
posibilítase o acceso desde equipos 
portátiles no entorno da propia 
situación do centro de acceso. 

A Xunta de Galicia, en colaboración 
coas Deputacións, poñerá en 
funcionamento un Centro de 
Soporte que se encargará da 
programación, certificación e apoio 
no mantemento das instalacións, 
da formación dos responsables, da 
elaboración das Normas de Uso e do 
Manual de Xestión dos centros, así 
como do seguimento do programa. 
Destes centros de acceso espérase 
que se convertan nunha canle 
de dinamización da comunidade 
rural, descubrindo novos servizos e 
utilidades que, a longo prazo, vanse 
a intercambiar e xeralizar entre os 
diferentes centros.

Juan Rodríguez Yuste, 
Conselleiro de Innovación, Industria e 

Comercio, da Xunta de Galicia: 
“As TIC axudan ós cidadáns a 

resolvelos seus problemas cos órganos 
administrativos e a buscar emprego”
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turismo

Ano 
Xacobeo 
2004: a 
pantalla do 
ordenador 
como punto de 
partida
A celebración dun novo Ano Santo leva 
engadida a oferta de todo tipo de eventos, 
relixiosos, culturais e artísticos de moita 
importancia. Tamén se produce, con este 
motivo, unha renovación do interese polo 
Camiño de Santiago e o Xubileo.
Porque sendo o Ano Santo unha celebración 
fundamentalmente relixiosa, a súa proxección 
vai moito máis alá da importancia espiritual 
que lle queiramos dar. Poderiamos dicir que 
a peregrinación, o Camiño de Santiago, é, 
para moitas persoas, un fin en si mesmo, como 
experiencia persoal e social relevante, non só 
como medio para gañar o Xubileo e obter así 
os beneficios espirituais correspondentes.
O mesmo poderíamos dicir dos actos culturais 
que se celebran con motivo da celebración 
relixiosa. O Xacobeo, e todo o que o rodea, 
xa é razón suficiente para que moitas persoas 
teñan previsto este ano unha visita a Galicia e 
a Santiago de Compostela.
Pero non só estes son os únicos atractivos neste 
ano 2004. A capital de Galicia tamén prepara 
as súas propias celebracións, e ten moito que 
ofrecer ó visitante do resto do noso país, de 
España ou do estranxeiro.
Evidentemente, estar informado e ó día de 
tódolos actos previstos para este ano, e de 
todo o que teña que ver con eles _da viaxe 
ata Santiago, ou mesmo a peregrinación polo 
Camiño_ é unha tarefa difícil. Pero unha vez 
máis Internet facilita moito o traballo.

Imos recomendar algunhas dirección que 
consideramos necesarias, nalgún caso 
imprescindibles, se queremos non perder nada do 
que está previsto

✎ 
www.archicompostela.org/
ASanto2004/indexASanto2004.htm
Esta é a páxina da Arquidioceses compostelá, 
moi sinxela e con moi pouca información, pero a 
que nela se ofrece é moi importante: qué é o Ano 
Santo, cómo se prepara e cómo se celebra, todo 
dende o punto de vista da Igrexa. Non está de máis 
este tipo de información. Moitos son os que con 
tanta festividade digamos pagá, perden de vista 
os actos relixiosos e descoñecen en realidade as 
condicións que hai que cumprir para lograr os 
beneficios do Xubileo. A súa lectura leva moi 
pouco tempo, e con ela xa estaremos preparados 
para cumprir coa parte espiritual da nosa viaxe.

✎

www.caminosantiago.com
Moitas son as páxinas dedicadas á 
peregrinación polo Camiño de Santiago, pero 
imos a recomendar esta en concreto porque o 
seu deseño sinxelo, a información que ofrece 
e cómo está estructurada fai que sexa unha 
das máis atractivas e interesantes.  A páxina 
está realizada pola Hostería Camino Santiago 
de Pamplona e patrocinada polo Goberno de 
Navarra e polo Concello da capital. Ofrece 
información en español e en inglés. Unha das 
súas características máis notables é que ten 
un roteiro en 31 etapas dende Roncesvalles 
a Santiago, moi ben explicadas, e ofrecendo 
información importante, tanto se facemos a 
viaxe a pé, en bicicleta ou a cabalo.
Tamén temos acceso a curiosidades, webcams, 
gastronomía, etc., que sen ser información 
relevante, sempre anima a emprender o 
Camiño.
Por último, ofrece acceso a outra páxina, 
www.jacobeo.net, onde teremos moitísima 
máis información complementaria e 
pormenorizada en temas concretos.

✎

www.santiagoturismo.com
Por fin Santiago de Compostela conta cunha 
páxina digna da importancia turística da 
cidade. SantiagoTurismo ofrece información 
en galego, español e inglés nun entorno 
discreto, fondo negro con textos en branco, 
pero doado na lectura e atractivo de ver. Os 
actos do día, novas e eventos importantes 
aparecen na entrada da páxina actualizados. 
Hai moitísima información, é moi doado 
atopar o que se busca, e sempre nun entorno 
moi agradable, que fai tentador seguir 
explorando as numerosas posibilidades que 
ofrece: visitas virtuais os entornos urbanos 
máis emblemáticos, galerías fotográficas 
de calidade, etc. A man temos numerosos 
buscadores, case para cada categoría que 
seleccionemos, o que fai a busca específica 
rápida e completa, pero sempre tentando 
o visitante cunha visita máis de vagar. Un 
exemplo de cómo facer as cousas ben.

✎

www.xacobeo.es
Por último, botaremos unha ollada á 
páxina de referencia para os que valoren 
fundamentalmente o compoñente cultural 
e artístico dos actos preparados para o Ano 
Santo 2004. A páxina do Xacobeo ofrece na 
súa portada a selección do idioma: galego, 
español, inglés, francés, portugués, italiano e 
alemán. O entorno gráfico é agradable aínda 
que pouco orixinal. Unha vez seleccionado o 
idioma lévanos directamente á presentación 
dos eventos artísticos previstos máis 
importantes, o que xa é unha declaración da 
importancia que dan os organizadores a este 
tipo de actos. O malo é que non todos están 
confirmados (polo menos cando se redactou 
este artigo), aínda que si anunciados, e cando 
se busca información sobre eles, aparece unha 
xanela co carteliño: “proximamente”, o que dá 
unha impresión un pouco pobre ó visitante. E 
é unha mágoa, porque o resto da información 
é completa e doada de atopar. Pero sen dúbida 
un dos servicios máis importantes desta 
páxina é a merca de entradas e abonos on-line 
para as actuacións máis importantes, que son 
moitas.

Esta merca de entradas, algunhas xa a venda, 
faise a través de ServiCaixa, que depende da 
entidade bancaria La Caixa _catalana_, e de 
Caixa Galicia para os abonos. Para os que 
empreguen este tipo de servicios por primeira 
vez recomendámoslles que o fagan con tempo, 
lendo detidamente as opcións que se ofrecen 
e verificando con coidado as localidades 
mercadas. O resto da información que ofrece 
a páxina é sobre o Camiño e Santiago de 
Compostela, pero resulta un pouco sinxela 
de máis. Por certo que tamén alberga un foro 
onde se citan sobre tódolos que teñen pensado 
asistir ós Concertos Do Novo Milenio. Nel 
aparecen queixas, recomendacións, preguntas, 
etc. Resulta interesante para encontrar ou 
pedir información específica que non figure 
no resto da páxina.

Con estas catro páxinas que presentamos 
é posible conseguir a información básica 
necesaria para participar en tódolos actos 
que este Ano Santo se van celebrar en 
toda Galicia, aínda que fundamentalmente 
sexa Santiago de Compostela o principal 
escenario.
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✑
Se falamos da Sociedade 
de Imaxe e Promoción 
Turística de Galicia 

poucos dos nosos lectores saberán 
cal é o tema deste artigo. Pero cando 
se di Turgalicia, as cousas cambian. 
Hoxe por hoxe, esta empresa 
publica de capital mixto (58 por 
cento da Comunidade Autónoma, 
42 por cento das asociacións de 
empresas vencelladas ó turismo) é 
irremediablemente identificada pola 
práctica totalidade dos internautas 
deste país como o método por 
excelencia de practicar iso que, 
non sendo lecer, nin coñecemento, 
nin viaxe, nin deporte _senón todo 
á vez_ é coñecido como turismo. 
Onde alonxarse, onde comer… en 
definitiva, qué facer co noso tempo 
libre. Turgalicia xa non se concibe 
sen a súa páxina web, e viceversa. 
Para moitos usuarios é o exemplo 
perfecto de a ónde levar o turismo: 
levalo a Internet. Cada vez son 
máis os que louban os valores da 
Rede, a súa inmediatez. Se puxeran 
en ringleira a todos aqueles que 
buscaron información en Turgalicia 
co ánimo de alonxarse acó, ou de 
vir a dar conta da nosa gastronomía, 
cubriríamos a fronteira do país e 
aínda nos sobrarían efectivos para 
inventar outra Galicia. Imos cos 
datos:

· Esta sociedade foi creada 
en setembro de 1992. A 
súa finalidade: actuar de 
instrumento dinamizador 
para a colaboración entre 
o sector público e privado 
na área de promoción e 
comercialización turística de 
Galicia, comenzando a súa 
actividade nas instalacións do 
lugar de A Barcia, no concello 
de Santiago de Compostela en 

abril de 1993.
· A súa páxina web, 
www.turgalicia.com, atópase 
no número 31 do Top 100 
publicado por Código Cero 
onde se recollen os sitios 
máis visitados do noso país. 
A tendencia é a subir, sobre 
todo tendo en conta o tirón 
do Ano Xacobeo e que á volta 
da esquina xa temos un verán 
que promete vir coa súa mellor 
fachenda: sol e máis sol. Non 
todas as portas de Galicia se 
pechan: hainas que sempre 
están abertas, e o soportal de 
Turgalicia é un bo exemplo 
disto.
· O soportal é de doado manexo, 
incluso para as persoas con 
limitados coñecementos sobre 
ferramentas informáticas. 
Entre o máis positivo atópase 
a súa natureza de ferramenta 
útil, que aglutina e non desune 
(Turgalicia naceu para pechar 
filas). Pódese acceder ós 
seus contidos a través de sete 
idiomas. O percorrido pola 
historia de Galicia é abondo 
gráfico e gustará sobre todo 
ós galegos (porque sempre 
ocorre así: a maior parte das 
persoas que acceden a unha 
páxina turística dun lugar son 
precisamente os naturais dese 
lugar). Esta sección _digamos 
a textual_ non se interpón á de 
natureza máis práctica: o que 
queira saber qué é Galicia pode 
facelo, e que non queira ou xa 
saiba en qué consiste, pode ir 
directo a informarse de ónde 
comer ou durmir.
· Loxicamente, non se pode 
visitar este portal coma se fose 
a páxina REPRESENTATIVA 
de Galicia. A estas alturas, 
dende Código Cero cremos 
que iso non existe, e é posible 

que nin exista nun futuro 
inmediato. O soportal de 
Turgalicia ten que ser asumido 
dende un principio como unha 
ferramenta práctica de servizos. 
Sen máis pretensións.
· Ó longo deste ano, a 
Sociedade de Imaxe e 
Promoción Turística de Galicia 
(Turgalicia) _dependente 
por certo da Consellería de 
Cultura_ está a desenvolver 
preto de 350 actividades 
promocionais, distribuídas 
en 83 programas, coa fin de 
chegar a tódolos mercados.
· As accións desta Sociedade 
céntranse, en contra do que 
moitos poidan pensar, no 
máis próximo. Este é o eido 
de actuación, en orde de 
maior a menor importancia: 
Galicia, resto de España, 
Portugal, Alemaña, Francia, 
Italia, Reino Unido, Bélxica, 
Holanda, Luxemburgo, Irlanda 
e Suíza. Tamén se fai especial 
incidencia nos mercados 
escandinavos.
· A principios deste ano en 
curso estaba previsto participar 
en 35 feiras de turismo de todo 
o mundo. Por exemplo: a ITB 
de Berlín, FITUR ou Expotural, 
entre outros certames.
· Ó longo de 2004 fíxose máis 
patente ca nunca o compromiso 
dos responsables de Turgalicia 
coas novas tecnoloxías 
aplicadas á información e 
comercialización turística. 
Fíxose especial incidencia 
no marketing on line e no 
e-business, “encarando a 
venda de productos e servizos 
turísticos a través de Internet”.

Máis información: 
http://www.turgalicia.es

A un país chégase por 
terra, mar, aire… e 
Internet 
Turgalicia consolídase na Rede como 
ferramenta turística de primeiro orde
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✎

www.aytolacoruna.com
A Coruña: Balcón do Atlántico. 
Así comeza unha das seccións de 
esta extensa e ben concibida web 
que, malia non ir exclusivamente 
dirixida cara o turismo, si que se 
lle presenta ó internauta como 
unha das mellores opcións para 
coñecer esta cidade. Neste sentido, 
o portal inclúe datos sobre todo tipo 
de servizos (aeroporto, estacións, 
teléfonos de interese), rutas pola 
memoria histórica de A Coruña, 
qué comer e ónde facelo (inclúese 
unha longa listaxe de locais), 
ónde aloxarse, etcétera. A sección 
da páxina dedicada ó turismo 
funciona como unha guía en toda 
regra enchendo os posibles ocos de 
información e indo, se cabe, alén das 
preguntas e dúbidas dos usuarios 
(anticipándose a elas). A primeira 
vista, os responsables da páxina 
non se deixan nada no tinteiro: 
praias, deportes, festas coas súas 
respectivas datas. Incluso se atreven 
a facer suxerencias: se vostede non 
sabe qué facer, recomendámoslle 
unhas cantas visitas, primeiro á 
lonxa, segundo ós locais hostaleiros 
do contorno, terceiro de compras, 
cuarto tapeo, etcétera. A páxina 
do Concello da Coruña atópase no 
noso último Top 100 no posto 14 de 
páxinas galegas máis visitadas. A 
tendencia, como soe ocorrer nestas 
datas, é a escalar postos.

✎

www.dicoruna.es
Ó igual cá anterior páxina, non é 
posible clasificala como turística 
sen máis. Evidentemente, non pode 
selo _en todo momento en que é 
da Deputación da Coruña, órgano 
que ten moitas máis atribucións, 
a parte das promocionais_, pero é 
unha ferramenta moi importante 
para obter información fiable dos 
concellos da provincia: as súas 
praias, os monumentos, as festas, os 
seus enclaves paisaxísticos. Como 
novidade (e xa que estamos en 

Ano Xacobeo) recoméndase facer 
unha visita á sección Camiños de 
Santiago, onde aparecen detalladas 
as setes vías de acceso das que 
_ata o momento_ temos constancia. 
Atención á guía de Neira sobre A 
Costa da Morte.

✎

www.galinor.es
Unha das principais vantaxes 
das guías turísticas en Internet 
perante ás tradicionais, as escritas, 
é a posibilidade de acceder a elas 
con independencia de ónde nos 
encontremos (evidentemente non 
sempre se ten unha guía en papel 
no peto da chaqueta). Dáse a 
casualidade de que as máis visitadas 
son as que van ó meollo do asunto, 
ou sexa, as que lle din directamente 
ó internauta qué é o que hai, onde 
pode durmir, comer ou qué lugares 
visitar. Galinor entra dentro deste 
modelo de “ferramenta útil que vai 
en liña recta”. Non se pretende que 
sexa vistosa nin que a súa lectura lle 

ocupe ó usuario toda unha tarde de 
verán e parte da noite (o que, por 
outra banda, non tería moito sentido, 
a non ser que fosen tarde e noite moi 
adversas climatoloxicamente). Unha 
auténtica guía de recursos. Está 
entre as 40 primeiras páxinas máis 
visitadas de Galicia.

✎

www.depourense.es
Impecablemente deseñada, esta 
páxina non ten como cometido 
principal reflectir as bondades 
turísticas da provincia de Ourense, 
pero resulta que si que o fai, a través 
do Padroado Provincial de Turismo. 
É un bo exemplo de cómo moitas 
veces o usuario pode perderse 

nunha liña recta (turismo+Ourense) 
e atopar un camiño máis axeitado 
en estradas paralelas (neste caso, a 
web dun órgano provincial). Como 
non podía ser doutra maneira, a 
sección abre co Termalismo (O 
Gran Balneario de Carballiño, A 
Chavasqueira, Baños de Molgas), 
un dos puntos fortes dunha longa 
listaxe de puntos fortes. A web fai 
un percorrido polos lugares máis 
interesantes para aloxarse e para 
probar a gastronomía da terra, sen 

esquecer non só diso vive o turista, 
senón tamén de rutas de sendeirismo, 
de paisaxes e tamén (o turista soe ser 
festeiro) de festexos.

✎

www.galicia360.
fiestras.com
O turismo en Internet (visitar lugar 
sen saír da casa ou do traballo) 
non só se concibe a base de fotos 
estáticas e textos. Esta páxina 
dedícase a ofrecer unha visión 
distinta: ¿Qué pasaría se o noso 
país puidese ser visitado como unha 
gran serie de panorámicas, como 
se o usuario fose unha especie de 
eixe sobre o que xirara un país? 
Así máis ou menos é como naceu 
esta web, que malia non ser nada 
do outro mundo esteticamente, si 
que ten o seu punto como esforzo 
por ser unha visión moi completa 
do noso país en 360º (imaxes sen 
principio nin fin). As fotografías son 
de calidade e hai algúns enclaves 
(como o Mosteiro de Sobrado, por 
exemplo) no que o internauta chega 
a ter a sensación de ser visitante 
máis exhaustivo do mundo, sen que 
lle quede recuncho por percorrer 
(ata nos fan acompañar a visita con 
canto gregoriano… un luxo). O uso 
das fotografías é moi doado. É ideal 

O repaso 
do repaso: 
unha visita ás 
webs galegas 

que falan de 
Galicia

¿Quen dixo que os galegos non practicaban turismo? 
¿Quen dixo que non nos sabemos vender? Código 
Cero, tras botarlle unha visual ás páxinas galegas 
máis visitadas da Rede (o Top 100) deu unha volta 

por Internet para ver ata qué punto está o noso país 
reforzado de cara a atraer xente de alén das nosas 

fronteiras: fixemos turismo polo turismo.O resultado 
é máis ou menos positivo, e, en xeral, hai información 

de calidade. A continuación, reseñamos unha serie 
de webs, as máis visitadas ou as que consideramos 

máis chamativas, para que os nosos lectores se fagan 
unha idea do que lles espera este verán, non só en 
praias e en monte ou percorrendo os Camiños de 
Santiago, senón tamén na Rede. O turismo adoita 

moitas facianas, e non sempre existe a posibilidade 
de desprazarse. Internet suple en parte esta carencia, 

¿ou non?
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para sorprender a futuros visitantes 
do noso país. O tour pola Costa da 
Morte gustará incluso ós internautas 
que crean estar de volta de todo. 
Detrás desta iniciativa atópase a 
firma Fotopanorama, especialista 
en fotografía en 360º, virtual e 
infografía.

✎

www.finisterrae.com
Trátase dunha web que é moito 
máis ca unha páxina sobre turismo. 
Sen embargo, os contidos que se 
inclúen sobre esta cuestión son 
moi completos no que atinxe ó 
patrimonio das comarcas de A 
Costa da Morte, Soneira, Xallas, 
Muros e Bergantiños. É unha 
páxina especialmente recomendable 
para estas datas, dado o crecente 

potencial turístico de toda esta liña 
costeira da provincia de A Coruña. 
Textos, fotografías, listaxes de 
servizos, mapas, concellos… a 
visita a tódolos recunchos desta web 
levaría unha tarde enteira, ou máis. 
O sitio está diseñado por Abertal, 
una empresa con sede en Carballo 
especializada neste tipo de traballos. 
Por certo que a idea de aglutinar 
todo este amplo territorio nunha 
web de recursos e servizos tamén 
foi deles. Tamén inclúe novas das 
devanditas comarcas. De tódalas 
páxinas que se examinaron na nosa 
redacción para facer este especial, 
www.finisterrae.com é sen dúbida 
unha das mellores.

✎

www.pazosdegalicia.com
Entre as máis visitadas do noso país 
áchase tamén esta web, que funciona 
como un punto de encontro (a unión 
fai a forza) de establecementos 
hostaleiros coa fasquía de pazos, 
castelos, mosteiros, casas grandes 
e casas reitoriais. Na sección de 
entrada aparecen as opcións de varios 
idiomas pero, incomprensiblemente, 

o galego non está operativo, sobre 
todo tendo en conta que os principais 
consumidores de servizos de pazos e 
casas rurais dun país son os propios 
veciños dun país. Sexa como sexa, 
a páxina ofrece bos servizos, 
incluíndo todo tipo de información 
sobre os establecementos que 
detalla, incluídas imaxes, teléfonos, 
rutas, tarifas e mapas. Unha cuestión 
interesante: inclúese a opción 
de facelos Camiños de Santiago 
facendo escalas nos diferentes pazos 
que se reseñan. Esta alternativa, 
ademais, trae consigo importantes 
descontos.
Detrás desta web áchase a firma 
galega Galinor.

✎

www.agalicia.com
Este é un dos servizos máis 
completos que se pode atopar na 
Rede no que a información turística 

de Galicia se refire. Partindo da base 
de que é imposible reseñar todo o 
reseñable dun país coma o noso, o 
certo é que se percibe un esforzo 
encomiable por chegar dende o 
máis xeral ata o máis específico. A 
páxina, trala que se atopa Iberotel, 
ofrece múltiples posibilidades 
á hora de facer unha reserva 
en establecementos hoteleiros 
acompañando este servizo con 
textos e fotos de monumentos, 
paisaxes, festas e gastronomía. 
Como curiosidade, dicir que inclúe 
unha longa listaxe de datos sobre 
a catástrofe do Prestige, que é moi 
recomendable tanto para os que 
queiran afondar no que pasou en 
Galicia aqueles días como tamén 
_porque hai de todo_ para todos 
aqueles ós que o único que lles 
interesa do noso país é precisamente 
o que nunca debeu acontecer. 
Agalicia.com aparece sempre nas 
listaxes de páxinas máis visitadas 
do noso país. 

✎

www.lugotur.com
A falta dun servizo turístico máis 
completo da Deputación de Lugo 
(que dáse a casualidade de que 
nestas datas aínda ten estas seccións 
co cartel de sitio en obras), bo é 
www.lugotur.com para conseguir 

información sobre unha provincia 
moi necesitada precisamente diso, 
de datos na Web. A Lugotur.com 
chégase directamente ou ben a 
través de www.lugo.net, unha das 
páxinas máis visitadas de Galicia 
(na última revisión feita por Código 
Cero estaba entre as 70 primeiras 
e con tendencia alcista). Inclúe 
información sobre praias, rutas, 
monumentos, hostalería (dende 
restaurantes a discotecas e pubs), 
deportes, carteleira de cines e teatros, 
transportes, compras, ofertas, 
avisos, etc. A web foi desenvolvida 
por Desarrollos Lugonet.

✎

www.infocruceiros.com
Dende Vigo para o mundo chega 
este servizo, que non se parece a 
ningún outro dos reseñados nestas 
páxinas pero que ten o seu punto 
como ferramenta de primeira orde 
para saber onde nos deberíamos 
embarcar e onde non á hora de 
iniciar un cruceiro nun transporte 
marítimo de luxo. Esta web, que 
está entre as 30 primeiras galegas 
máis visitadas, é unha maneira 
inmellorable de relembrar que 
o turista non ter por que ser 
unicamente un animal de terra, 
senón que os océanos, para quen 
queira (e poida) permitirllo á súa 
economía particular, son extensos 
en superficie e en posibilidades 
turísticas. Pinchando nas seccións 
desta páxina enténdese rapidamente 
por qué é unha das máis visitadas 
do noso país: a información sobre 
cruceiros é exhaustiva e está ben 
estructurada, con textos a xeito 
de críticas, incluíndo puntuacións 
coma se se tratase de análises ou 
comparativas de automóbiles, e 
imaxes impresionantes de moitas 
das embarcacións, imaxes que 
_non nos imos enganar_ poden ser 
a única maneira que temos moitos 
internautas de verlle as entrañas a 
monstros do mar coma o Explorer 
of the Seas (o mellor votado), o 
Queen Mary 2, o Grandeur of the 
Seas e un longo etcétera facilmente 
recoñecible (entre outras cousas 
porque case todos acaban coa 

palabra seas). A páxina tamén inclúe 
interesantes foros.

✎

w w w . v i g o e n f o t o s . c o m
Máis de 5.000 fotos de Vigo. A 
cidade máis poboada de Galicia dá 
para isto e, ó parecer (porque nada 
indica que a páxina deteña o seu 
crecemento) para moito máis. As 
posibilidades turísticas de semellante 
cantidade de imaxes son grandes, 
pero é que esta páxina web é moito 

máis. É un monumental esforzo por 
dar a coñecer un lugar moi concreto, 
por inmortalizalo. Unha imaxe non 
vale por mil palabras, pero case. ¿É 
posible que se lle quede ó fotógrafo 
Javier Albertos algún curruncho de 
Vigo por fotografar? Dubidámolo, 
pero como diciamos xusto ó 
principio, Vigo dá para moito. 
Monumentos, paisaxes, o porto, 
a Cidade Universitaria, graffitis 
urbanos, Vigo de noite, exposicións, 
as Illas Cíes… si, unha imaxe vale 
por 999 palabras.  

turismo
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✎

www.acquariumgalicia.com
Esta páxina é un manual en si mesmo 
de cómo se pode facer unha web que 
de verdade fai uso do soporte de 
ferramentas propias de Internet. O 
deseño e a distribución dos contidos 
(moi visuais) é distinto á meirande 

parte dos productos que se poden 
atopar en rede sobre actividades 
turísticas. A súa finalidade é moi 
concreta: poñer ó usuario ó tanto 
do que ofrece Acquarium Galicia 
(Punta Moreiras, O Grove), o 
primeiro espazo museístico destas 
características que xurdiu no noso 
país, un enclave que non só é fixo 
senón que se abre ó entorno das 
rías cunha serie de rutas a bordo 
das máis modernas e sorprendentes 
embarcacións (incluíndo 
submarinos). 

✎

www.nosnet.com/guia/
Esta é das poucas páxinas que 
atopou Código Cero sobre A Mariña 
Lucense. Posúen unha pequena 
descrición de cada concello desta 
comarca, aínda que non teñen links 
ós hoteis, nin moita información 
sobre aloxamento. Teñen unha 
pequena sección dedicada ós 
distintos lugares interesantes 
de cada concello, unha someira 
descrición de cada concello, cómo 

chegar e cándo son as festas. A súa 
páxina principal é un buscador tipo 
Google, aínda que, claro está, menos 
potente. Está escrita en galego e iso 
sempre é unha vantaxe e un sinal de 
coherencia, dada a gran cantidade de 
webs que, falando dun Galicia, non 
ofrecen máis opción cá dunha lingua 
foránea.

✎

www.crtvg.es
Malia que é a web da Compañía 
de Radio Televisión Galega (o que 
nun principio podería levar a pensar 
que nos levan cara outros contidos), 
teñen información sobre cada 
concello galego. Esta información 
inclúe dende aloxamento, links 
á páxina do concello, descrición 
xeográfica, información de cómo 
chegar, un pouco de historia e 

unha serie completa de datos dos 
persoeiros dese concello. Unha 
páxina moi completa. É importante 
subliñar o das webcams: posúen 
cámaras en cada provincia galega. 
Por exemplo, hai webcams 
instaladas na Praza do Obradoiro, 

Fisterra, Monte do Pedroso, Praza 
da Quintana, O Grove,  Baiona,  
Vigo, O Cebreiro, O Canon do Sil, 
Verín, Celanova e A Rúa. Cómpre 
sinalar que estas ferramentas, dentro 
das súas naturais limitacións, son 
moi apreciadas pola xente _turistas 
ou galegos lonxe do seu país_ que, 
estando alén das nosas fronteiras, 
quere saber que ocorre en Galicia da 
maneira máis vívida posible. 

✎

www.riasbaixas.org
Posúen información de tódolos 
concellos de Pontevedra, 
información gastronómica, cómo 
chegar a cada concello e ata roteiros 
de turismo rural de longo e tamén 
de curto percorrido. Tamén teñen 
unha especie de magazine de cada 
termo territorial no que se ofrece 
unha relación das últimas novas 
locais. A web posúe links e datos 
dos distintos sitios, ónde comer e 

aloxarse. Tamén teñen unha axenda 
e información sobre as feiras que se 
fan en cada concello. É digno de 
subliñar o fondo gráfico de cada 
sección, con fotos dos lugares máis 
significativos. 

✎

w w w . p a n g a l a i c a . c o m /
ribsacra
Esta páxina está dedicada a Ribeira 
Sacra, concretamente as terras de 
Chantada e Lemos, Quiroga e Trives 
e Miño-Ourense, terras das que se 
ofrece todo tipo de información. 
Teñen unha listaxe das distintas 

casas de turismo rural na Ribeira 
Sacra. Hai unha sección de espazos 
naturais e roteiros, e un apartado 
de contos moi característicos sobre 
algunhas lendas da zona. 

✎

www.agarimo.com
Esta é a páxina web das casas de 
turismo rural do sur da provincia de 
Pontevedra. Pódense facer reservas 
nos diversos establecementos 
hostaleiros dende esta páxina e hai 
información das distintas ofertas 
existentes, tanto en tempada alta 

como en tempada baixa. Para 
cada casa de turismo teñen un 
link a súa páxina web, as tarifas, 
ofertas, situación, etcétera. Non só 
é sobre casas rurais, tamén teñen 
un pequeno apartado de hoteis, 
apartamentos, etcétera.

turismo14
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✑
O Foro e-Gallaecia quixo 
hai uns catro anos con-
tribuír a que se falase 

(en España e en Europa) do noso 
país cando as novas tecnoloxías da 
información xurdisen en calquera 
conversa. E máis concretamente que 
se tivese en conta a Galicia como 
o escenario onde se representa a 
que quizais sexa hoxe por hoxe a 
xuntanza/congreso destas caracte-
rísticas máis importante da Penínsu-
la Ibérica. En Internet, nas webs de 
usuarios especializados, son moitas 
as referencias a este encontro, e 
en case todas elas alúdese ó moito 
que ten evolucionado: dende unha 
iniciativa máis ou menos paralela 
a outras moitas, non excesivamente 
referencial, ata o que é hoxe en día, 
un evento con personalidade propia 
á que case todo o mundo en España 
ten en conta como base de inspira-
ción de cómo debería ser unha se-
mana internacional. Por se isto fose 
pouco, a favor de Santiago de Com-
postela (sede do encontro) xoga este 
ano a convocatoria xacobea, que, 
malia que non teña especial relación 
coas novas tecnoloxías (a listaxe de 
peregrinos ós que lles podería inte-
resar a Semana Internacional das 
TIC é probable que se conte cos de-
dos dunha man), non cabe dúbida de 
que é un elemento que reforza certos 
obxectivos: poñer á capital de Gali-
cia como punto de destino tecnoló-
xico. Igualmente. actúa en beneficio 
deste encontro a incorporación de 
novos socios neste ano 2004, como 
son a Compañía da Radio Televisión 
de Galicia (CRTVG),  a Corpora-
ción Voz de Galicia, IBM, Vodafone 
e Telefónica, que se suman ós que xa 
estaban: Caixa Galicia, Profesional 
Training,  Xunta de Galicia, Univer-
sidade de Vigo, Universidade da Co-

ruña, Universidade de Santiago de 
Compostela, Microsoft, Coremain, 
PSA Peugeot Citroën, Fundación R, 
Sergas, 3Com e Artel. Sendo como é 
un ano (o 2004) de reforzos, non se 
pode seguir este artigo sen salientar 
a figura recén creada do Dinamiza-
dor Tecnolóxico, un axente empre-
sarial de referencia que, como xa 
dixemos no noso anterior número de 
Código Cero, realizará unha labor 
de expansión do Foro e-Gallaecia alí 
onde teña o seu principal mercado: 
TB Solutions en Aragón e Navarra, 
Softec en Euskadi e Cantabria e 
Inforgrup en Cataluña. Con estes e 
outros apoios (e sobre todo o dos 
asistentes), o éxito da Semana Inter-
nacional das TIC 2004 en Santiago 
de Compostela está tan garantido 
como o de todos eses outros aconte-
cementos (na liña do devandito Ano 
Xacobeo) nos que a fórmula obtida 
sempre é un suma e sigue.

A semana divídese este ano en catro 
apartados:

@ Seguridade 2004
IV Congreso Internacional 
de Seguridade Informática 
e Lexislación no Comercio 
Electrónico

@ Bases de datos e 
Programación 2004
III Congreso Internacional de Bases 
de Datos e Programación

@ Open Source 2004
II Congreso Internacional de Open 
Source

@ Mobilidade 2004
II Congreso Internacional de 
Mobilidade

Semana Internacional 
das TIC 2004:

xaque mate 
ó retraso 

tecnolóxico

A Semana Internacional das TIC chega á súa cuarta edición e iso xa é 
sinónimo de madurez. Este encontro tense en conta dende o principio 
como fronte de batalla nunha guerra (máis tranquila e silenciosa cás 

convencionais) que ten claros contendentes: a desconfianza de cara ás 
novas tecnoloxías, o descoñecemento e a ausencia de infraestructuras 
axeitadas. Agora, ademais diso, tamén se ten en conta como xuntanza 

dinamizadora e reguladora: poderíase dicir que a Semana Internacional 
das TIC pon orde onde sempre parece haber certo caos, nun mundo de 

constante innovación como o que nos toca vivir. Como xa dixemos no 
número anterior de Código Cero, este evento -que organiza o Foro e-
Gallaecia- vén este ano con novos folgos e cunha vontade aínda máis 

clara (os seus responsables ataron os poucos cabos soltos que quedaban) 
de abrirse o mundo e de concentrar o máis enriquecedor da Sociedade 
do Coñecemento nun tempo (do 31 de maio ó 4 de xuño) e nun lugar: a 

Facultade de Ciencias de Información de Santiago.

Datos rápidos para non 
perderse na Semana 
Internacional das TIC
A continuación incluímos unhas cantas cousas que convén saber desta 
xuntanza
· Contará con máis de 60 relatorios da man dalgúns dos máis prestixiosos 
expertos do sector
· O ano pasado reuniu a 324 profesionais
· En 2003 o convidado Kevin Mitnick (ex hacker) case consegue eclipsar ó 
propio encontro
· O Foro e-Gallaecia e por extensión a Semana Internacional das TIC é 
unha especie de habitación común para empresas, institucións públicas e 
universidades.
· O encontro terá lugar na Facultade de Ciencias da Información de Santiago. 
O edificio, que foi deseñado polo prestixioso arquitecto portugués Alvaro 
Siza, ten unha superficie de 15.000 metros cadrados e conta cun moi 
completo equipamento no que a novas tecnoloxías se refire.
· Algunhas intervencións, como a de Rosa García (conselleira delegada 
de Microsoft) ou a de Phil Zimmermann (un dos popes da seguridade en 
Inernet) prometen ser auténticos puntos fortes.
· O encontro arrinca oficialmente o luns 31 de maio ás 8.30 horas coa entrega 
de documentación e de acreditacións
· Na web www.e-gallaecia.com vén detallada información sobre a xuntanza, 
ademais do programa.
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Óscar 
Garrido, 
director de 
desarrollo 
corporativo de 
e-Gallaecia: 
“El objetivo es 
el de ser punto 
de encuentro 
tecnológico. 
Nunca tanto y 
de esta calidad 
ha estado tan 
cerca”

por REDACCIÓN

✑
Primicias, grandes  ponen-
tes, un espacio que parece 
haber sido concebido ex-

presamente para la ocasión, asisten-
tes provenientes de todos los puntos 
de España (y más allá) y prestigio: 
eso es lo que atesora la Semana In-
ternacional de las TIC que organiza 
el Foro e-Gallaecia en Santiago, a 
partir del lunes 31 de mayo. Código 
Cero, en su ansia de saber qué no-
vedades serán presentadas y de qué 
podremos hablar a nuestros lectores 
(para reclamar su atención: objetivo 
prioritario), buscó la entrevista con 
Óscar Garrido Del Canto, director 
de desarrollo corporativo de e-Ga-
llaecia, una de las personas que 
más nos podía contar de primicias 
como la presentación del Workshop 
de Yukon o el VirusTotal, una he-
rramienta al parecer definitiva que 
promete ser la peor pesadilla de 
virus, troyanos y cualquier tipo de 
“mallware” y que, por si fuera poco, 
será gratuita. Todo indica que este 
año la situación será especialmente 
propicia El regreso de ponentes 
como Rosa García o Marcelo Peu-
riot, acostumbrados a acudir a los 
más prestigiosos congresos, es un 
buen augurio en sí mismo. A juicio, 
de Óscar Garrido, Galicia se nos va 
a quedar pequeña.  
-Últimamente se está hablando 
mucho de las novedades que  
presenta el Foro e-gallaecia en la 
Semana Internacional de las TIC. 
Una de ellas es el Workshop de 
Yukon, ¿en qué consiste?
-Como bien has dicho, hemos 
realizado un importante esfuerzo en 
hacer públicas auténticas primicias 
tecnológicas en esta edición. Una 
de ellas es la presentación de Yukon 
y un workshop especifico sobre el 
mismo. Simplemente, y para evitar 
confusiones, aclarar que el contenido 
de los diferentes congresos es 
para personas iniciadas y además 
bien iniciadas, ya que el programa 
va destinado a los profesionales 
en activo y desarrollado con un 
objetivo totalmente pedagógico de 
profundizar en las áreas concretas 
de conocimiento de cada congreso. 
Para aquellas personas no tan 
iniciadas en la tecnología, describiré 
brevemente qué es Yukon: Yukon es 
el nombre en clave de la próxima 
versión del gestor de base de datos 
de Microsoft, SQL Server, que será 
identificado comercialmente como 
SQL Server 2005. Va más allá de 
ser una nueva versión del producto, 
ya que incluye innumerables 
cambios de arquitectura en los tres 
vértices de los gestores de base 
de datos actuales: administración, 
business intelligence y desarrollo. 
Desde el punto de vista de la 
administración incorpora mejoras 
sustanciales tanto en lo que se refiere 
a la disponibilidad _incorporando el 
concepto de mirroring de bases de 
datos_, como desde el punto de vista 
de la seguridad, punto de arranque 
de todos los nuevos desarrollos de 
Microsoft. 
-¿Y desde el punto vista del 
business intelligence? 
-Las mejoras son innumerables, 
pasando desde la integración con 
Office 2003 para la generación 
de informes empresariales, hasta 
la integración con servidores en 
clúster, e incluso la introducción 
de los Indicadores de Rendimiento 
Principales (Key Performance 
Indicators, KPI) que permiten 
definir métricas de negocio en 
formato gráfico, adaptables, para 
ayudar a generar entornos de prueba 
corporativos. Pero, seguramente, 
el cambio más llamativo reside 
en las herramientas de ETL. 
SQL Server 2005 introduce una 
nueva arquitectura de Servicios 
de Transformación de Datos 
(DTS).  La arquitectura consiste 
en dos motores. Por un lado el 
Runtime de Transformación de 

Datos (DTR).  Este motor ejecuta 
paquetes DTS, tareas DTS, hace 
seguimiento de la ejecución del 
paquete y proporciona servicios 
para las tareas. El Pipeline de 
Transformación de Datos (DTP), por 
su parte, extrae datos de las fuentes, 
aplica las transformaciones contra 
las columnas de datos y los carga en 
los sistemas de almacenamiento. 
-En un acto reciente también se 
aludió al VirusTotal, herramienta 
que también se hará pública 
en primicia en la Semana 
Internacional de las TIC, ¿es 
la solución a todos nuestros 
problemas? 
-Bueno, en el mundo tecnológico 
nunca se debería hablar de solución 
a todos los problemas dado el 
carácter vivo de las tecnologías. Sí 
es cierto que la empresa Hispasec, 
que es la que presenta VirusTotal, 
es la de mayor prestigio tecnológico 
y de investigación (laboratorio) en 
el área de seguridad, por lo que 
sus palabras son merecedoras de 
confianza. Esta firma, siguiendo 
con su especialidad en identificar 
vulnerabilidades y realizar estudios 
y comparativas de los antivirus, 
en esta ocasión presentará como 
primicia en e-Gallaecia un servicio 
de detección de virus, troyanos y 
en general cualquier código de tipo 
malware llamado VirusTotal. 
-¿Es cierto que será gratuito?
-Sí, y además permitirá que los 
usuarios que sospechen de algún 
archivo lo envíen fácilmente a 
través de una web de tal manera 
que VirusTotal escaneará el archivo 
con un mínimo de diez motores 
antivirus actualizados _aunque se 
espera que este número crezca_. La 
novedad en este caso consiste en 
que habitualmente son los propios 
fabricantes antivirus los que ofrecen 
este servicio, lo que limita a su motor 
y patrón de firmas la búsqueda del 
código malicioso y eso, en algunos 
casos, no siempre es una garantía 
de que nuestros archivos estén 
realmente limpios. En VirusTotal 
hacen esto pero multiplicado por 
los 10 motores de protección de las 
principales compañías del sector 
y todo ello de manera gratuita. 
Obviamente no sirve como sistema 
de blindaje porque los usuarios 
necesitan seguir con un antivirus 
instalado en su ordenador. Sin 
embargo, sí es una ayuda para darnos 
mayores garantías en aquellos casos 
en los que tengamos dudas. La otra 
parte llamativa es que todo esto 
permite obtener unas estadísticas 
sorprendentes respecto a las notables 
diferencias de acierto que tienen 
los distintos motores, resultados 
que también conoceremos en esta 
edición de e-Gallaecia.
-A parte de estos dos a los que 
acabamos de hacer mención, 
¿tiene la organización de la 
Semana Internacional de las TIC 
algún otro as debajo de la manga?
-No nos hemos guardado nada. 
Hemos pretendido comunicar 
exactamente el programa que 
cualquier asistente se encontrará 
durante la celebración de los cuatro 
congresos diferentes; creemos que 
es la forma profesional de actuar y 
en este tipo de eventos cualitativos 
no puedes dejar las cosas para el 
final ni sorpresas de última hora. De 
todas formas, resaltaría una primicia 
más. Se trata de la presencia de Phil 
Zimmermannn quien ofrecerá una 
ponencia con este título: Software 
de Cifrado: ¿dónde termina la 
confidencialidad y dónde empieza la 
seguridad?
-Para todos aquellos lectores que 
no lo conozcan, ¿quién es Phil 
Zimmermann?
-Phil Zimmermann es el gurú de la 
seguridad, creador del software de 
cifrado de correo electrónico PGP 
que le supuso problemas legales 
con su gobierno al publicar de 
forma gratuita una herramienta de 
libre distribución como el PGP que 

permitía a los usuarios disponer de 
servicios de cifrado con un nivel 
de seguridad inaudito para el gran 
público en los años 90. Para el 
gobierno americano de entonces, 
que alguien publicase libremente 
software que le impidiera descifrar 
aquellos correos fue considerado 
pernicioso para el país, dado que 
permitiría que sus enemigos se 
comunicasen sin posibilidad alguna 
de descifrarlo. Más adelante esto 
derivó en que sólo fuese legal un uso 
interno, prohibiéndolo para enviar 
correos con un alto nivel de cifrado 
fuera del país, lo que provocó la 
situación de que todos los internautas 
que lo quisieran podían utilizarlo 
fuera de Estados Unidos pero no 
era posible hacerlo con ciudadanos 
de aquel país. Actualmente, 
Zimmermann es asesor en temas de 
seguridad y vendrá en exclusiva a e-
Gallaecia a darnos su punto de vista 
sobre qué es lo que el entiende por 
privacidad y por seguridad. 
-Ahora haremos la pregunta 
que todo lector se hace después 
de echar un vistazo a vuestro 
programa: ¿cómo es posible que 
contéis con la colaboración de 
todos esos ponentes? ¿Es cierto 
que algunos vienen por primera 
vez a España? ¿Por qué repite 
Rosa García?
-No hay ningún truco, hay mucho 
trabajo, mucha dedicación y mucha 
ilusión en un proyecto como el Foro 
e-Gallaecia. Hay ganas de cambiar 
las formas de hacer tradicionales y 
pensamos que una alternativa puede 
ser ésta. Hay un gran equipo humano 
que trabaja durante un año entero 
para poder presentar en Galicia 
un programa de la calidad técnica 
como el que nosotros presentamos. 
Nuestro objetivo es el de ser punto 
de encuentro del conocimiento 
tecnológico desde Galicia, para 
Galicia y más allá de nuestra 
Comunidad Autónoma. El hecho 
de que por ejemplo Rosa García o 
Marcelo Peuriot _vicepresidente 
para el Sur de Europa de 3Com_ 
repitan es señal de que vamos por 
buena línea. Es una gran satisfacción 
escucharlo de su propia boca, ya 
que son personas que se mueven 
por todo el mundo y tienen unos 
parámetros de comparación muy 
duros y, según nos dicen, aprobamos 
holgadamente. Para nosotros no hay 
mejor prueba que el que repite; en 
esto no nos diferenciamos del que 
hace una buena laconada o cualquier 
otra actividad, su objetivo como el 
nuestro, es que los clientes repitan.
-¿Cuál fue el nivel de participación 
y colaboración de las empresas en 
esta edición? ¿Y el papel de las 
instituciones públicas?
-Si de algo puede estar orgulloso el 
Foro e-Gallaecia es de sus socios, 
dinamizadores y patrocinadores: 
empresas privadas, administraciones 
públicas y universidades. Su apoyo 
es decidido, constante y, en toda la 
amplitud de la expresión, el Foro 
es suyo y nosotros trabajamos para 
ellos. Debemos hacer mención 
especial de agradecimiento para 
la Consellería de Industria y, en 
particular, a su conselleiro y a la 
Dirección Xeral de Tecnología y 
Desarrollo Sectorial.
-Hoy por hoy, ¿se podría considerar 
la Semana Internacional de las 
TIC el congreso más importante 
de España dentro de sus 
características (tecnológicas)?
-Trabajamos para que así sea. De 
todas formas, sí podemos decir que 
desde el punto de vista cualitativo 
es uno de los de mayor prestigio y 
relevancia, gracias a sus contenidos, 
a su independencia y a su papel 
como punto de debate continuo 
sobre aspectos tecnológicos. Nuestro 
objetivo es que nos identifiquen 
como una cita periódica anual en 
la primera semana de junio y de 
excelente calidad: los San Fermines 
de la Tecnología.
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60 especialistas, 

60 
opinións 

libres

A continuación facemos un percorrido 
polas opinións e as biografías dalgúns dos 
convidados máis representaticos á Semana 
Internacional das TIC. Evidentemente, non 

están todos os que son, pero estes artigos 
que seguen moi probablemente servirán para 

ofrecer unha visión máis ou menos exacta 
do que atopará o asistente a este encontro 

tecnolóxico.

e-gallaecia

Soumitra Dutta, 
Internet como a revolución industrial 
máis rápida da historia

“Internet e a súa chegada vén a ser como se a última revolución industrial 
tivera lugar na décima parte de tempo. Se o ferrocarril modificou de raíz a 
competencia económica do século XIX porque posibilitou o envío a prezos 
competitivos de productos a sitios máis alonxados, agárdase que Internet teña 
o mesmo efecto no século XXI”. Son palabras de Soumitra Dutta, decano de 
Educación Executiva da Universidade de INSEAD de Francia e especialista 
en comercio electrónico e innovación de negocio, quen estará en Santiago o 
mércores 2 de xuño para falar da tecnoloxía da información a nivel global, 
unha cuestión que atinxe á devandita chegada dun “mundo novo” onde o 
cliente asume o mando: pasará a explotar el mesmo as oportunidades de 
mercado mundial e lle quitará ás empresas un peso de enriba, o de estar 
continuamente intentando dilucidar qué queren os consumidores. “Hoxe 
Barbie lles permite crear a súa propia Boneca de Colección Máis Desexada 
do Mundo”, engade. Soumitra Doutta, que traballou en Schumberger (Xapón) 
e General Electric (Estados Unidos) é membro do Foro Económico Mundial 
e autor de diversos libros e artigos. A asistencia á conferencia maxistral da 

Semana Internacional das TIC 2004 é moi recomendable, sobre todo para tódalas persoas que aínda pensan que 
Internet non é rendible: “O negocio de Internet é serio, malia as obxeccións e dúbidas (…) Hoxe en día as vendas 
canalizadas a través da liña ascenden a uns 10 millóns de dólares diarios a escala mundial (….) As empresas que 
mellores resultados obtiveron no negocio de Internet foron aquelas nas que os seus altos directivos apostaron 
claramente pola nova tecnoloxía (…) Na web vívese no carril de alta velocidade. Moitas cousas cambian de 
forma vertixinosa e, en moitas oportunidades, sen estar suxeitas a ningún control”, manifesta.

Rosa García, 
prognósticos con coñecemento de causa

“Dentro de dez anos asistiremos á chegada da década dixital, un 
futuro de ciencia ficción. Os nosos fogares contarán con monitores 
intelixentes móbiles, minipantallas que informarán da temperatura 
ou dos horarios dos autobuses que se atopen nos imáns da neveira 
e espertadores con axenda incorporada que calcularán a hora 
máis axeitada para erguerse máis tarde”. Rosa García, conselleira 
delegada de Microsoft, xa estivo o ano pasado na Semana 
Internacional das TIC para falar de todas esas cousas (algunhas 
boas, outras non tanto) que nos deparará o futuro dende o punto de 
vista tecnolóxico. Entre o máis positivo sen lugar a dúbidas atópase 
a maior preponderancia que adquiriremos os chamados cidadáns á 
hora de relacionarnos cos gobernos: “As democracias converteranse 
en procesos máis participativos” (algo que dende Código Cero 
vemos como absolutamente necesario). A visita de Rosa García do 
ano pasado foi unha das que máis expectación levantou entre os 
asistentes ó congreso, e nada indica que este ano vaia reducirse este 
interese. Rosa García estará en Santiago de Compostela para falar, 
unha vez máis, de tendencias tecnolóxicas do primeiro cuarto do 
século XXI. A xeito de anécdota, dicir que o ano pasado a conselleira 

delegada de Microsoft retou á Universidade de Santiago a citarse con ela dentro de dez anos para comprobar se 
se cumpriran ou non os seus prognósticos. Prevese unha importante asistencia á súa conferencia (no mediodía 
do mércores 2 de xuño), tanto de persoas afíns a Microsoft como de xente máis posicionada nas liñas inimigas 
(software libre).

 

Miguel Ángel Davara, 
as tecnoloxías integran, pero 
tamén poden marxinar
Nun artigo recente publicado en Internet falaba Miguel Ángel Davara 
sobre a marxinación dos achegados, o ostracismo na nosa propia casa 
ó que nos pode condenar xa o noso descoñecemento tecnolóxico: “A 
marxinación áchase en ambientes e lugares distintos, incluso distantes, 
do noso ámbito social e cultural; a partires de agora, probablemente, 
a marxinación sentará no sofá do cuarto de estar ó teren todos algún 
familiar (ou nós mesmos), que non puidera axeitarse a este novo 
escenario comercial e laboral que se presenta”. Miguel Ángel Davara, 
catedrático na facultade de Dereito e director do Instituto de Informática 
Xurídica da Universidade Pontificia Comillas, demenuzaba no devandito 
artigo (con espírito crítico e ironía) os múltiples problemas que se achan 
nun eido, o das TIC, onde moitos só ven vantaxes ($) revestidas do 
signo do dólar. Davara, que ademais é presidente de Davara & Davara, 
acude a Compostela para falar destes e doutros temas vencellados ás 
novas tecnoloxías, fonte de novos traballos e verdugo de outros, “unha 
revolución sen revolución”, un mar onde son moitos os que aboian e non 
navegan, unha sorte incontrolada de accesos a Internet como pulos sen 
rumbo fixo. Davara aposta, como se pode supoñer, por unha educación 
conxunta e unha madurez política dos cidadáns para chegar con folgos a 
ese mercado que impón a nova sociedade tecnolóxica.

Les Pinter, 
un pouco de historia, 
(e unha célebre venta)
Les Pinter é un personaxe histórico no eido das novas tecnoloxías. No seu currículo figura o ter sido o creador 
dun procesador de textos Magoc Wand for CP/M Computers que adquiriu en 1980 un mozo chamado Bill Gates 
(que chegaría lonxe, vaia que si), quen o empregou para formar a base do Microsoft Word. Esta anécdota é 
frecuentemente abordada por Les Pinter en numerosos congresos e xuntanzas de todo o mundo, probablemente 
porque non teña máis remedio, dado o interese que suscita alí a onde se dirixa: xa se lle ten escoitado facerse a 
si mesmo a seguinte pregunta, non sen certo toque de humor: “¿Por que o fixen?”.  A listaxe de libros e artigos 
escritos por Les Pinter sobre a Sociedade da Información é tan longa que se precisaría unha páxina máis desta 
revista. É un dos máximos expoñentes do Visual FoxPro, a coñecida ferramenta de programación. Na Semana 
Internacional das TIC que se celebra en Santiago o seu nome é un dos máis salientables do programa. Se nada o 
impide, o fundador e presidente de Pinter Consulting estará na Facultade de Ciencias de Información o día 2 de 
xuño ás 10.30 para abordar o seguinte tema: Desenvolvemento de aplicacións para pocket PC.
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José A. Mañas, 
armas para combater un 
andazo chamado spam
Os afeccionados a ler libros sobre novas formas de comunicarse coñeceran abondo a José A. Mañas por ser autor de 
Mundo IP e Seguridade das Tecnoloxías da Información. O autor, que estará en Santiago o día 1 de xuño para iniciar 
ás 16.45 horas un relatorio sobre a loita contra un dos materiais máis desechables da sociedade actual (o spam), é 
membro do Departamento de Enxeñería de Sistemas Telemáticos da Universidade Politécnica de Madrid. Como 
saberán os seus lectores, Mañas pode ser considerado un especialista en cuestións como as aplicacións telemáticas ou 
todo o relativo ó (fomentándoo e, a ser posible, contribuíndo a encauzalo) desenvolvemento tecnolóxico e social de 
Internet. En Mundo IP (algo así como un manual para todo o que vostede quixo saber sobre o protocolo IP e nunca 
soubo como preguntar), inicia ó lector nunha viaxe dende o simple ata o complexo sen que este se percate a penas do 
proceso, recibindo datos precisos e prácticos sobre as redes sen fíos, os UMTS ou o MPLS. 

Amparo Moraleda, 
tecnoloxía e negocio, 
a meta suprema 
da innovación
Asistente executiva do presidente de IBM, practicamente toda a súa 
carreira profesional tense desenvolvido nesta multinacional, agás dous 
anos que estivo en Red Eléctrica Española. Estudiou Enxeñería Superior 
Industrial no ICAI e un MBA polo IESE, tamén tratou de simultanear a súa 
carreira profesional coa docencia dando clases na UPC entre 1986 e 1996. 
En 1988 incorporase a IBM como técnico de sistemas e, a partires de aí, 
desenvolveu varios postos directivos na compañía, entre eles o de dirección 
de recursos de IBM Global Services en EMEA. En 1997 é nomeada 
directora xeral de Enxeñería do Software Avanzado (INSA), empresa _na 
que IBM ten un 49% de participación_ especializada na prestación de 
servicios profesionais en tecnoloxías da información. Amparo Moraleda 
tamén foi vicepresidenta mundial de operacións e servicios de integración 
tecnolóxica, con base nos EE UU. Antes, Moraleda tamén desenvolveu o 
cargo de executiva adxunta de Louis V. Gerstner, presidente mundial de 
IBM Corporation. Aquí tomou parte na toma de decisións estratéxicas da 
compañía, cun foco especial en Europa, Latinoamérica e Asia-Pacífico. 
Na semana internacional das TIC falará o luns 31 de maio as 12:30 sobre 
tecnoloxía e negocio, o gran reto da innovación.

Ton Roosendaal, 
software libre para 
animación e modelado 3D
Ton Roosendaal é o creador de Blender e co-fundador de NeoGeo, a maior fábrica 
de animación 3D en Holanda. Fundou Not a Number (NaN) en 1998 para mercar e 
desenvolver Blender. En marzo de 2002 Ton Roosendaal inaugurou a organización 
sen fins de lucro Blender Foundation. Blender é un software open source para 
modelado 3D, animación,  post-producción, creación interactiva e playback, 
dispoñible tanto para Linux, Mac, FreeBSD como tamén para Windows.

Philip Zimmermann, 
responsable do PGP 
(unha viaxe dende o 
ilegal ata o 
universalmente aceptado)
Zimmermann é, sen lugar a dúbidas, un dos convidados máis agardados da Semana Internacional das TIC, non só 
polo rica e longa que é a súa experiencia en cuestións de Internet senón polo que ten de personaxe rodeado de certa 
carga de polémica polos seus roces co goberno dos Estados Unidos. Cómpre lembrar que en 1991 creou o PGP 
(Pretty Good Privacy, algo así como Privacidade Abondo Boa, para entendérmonos) coa fin de que calquera usuario 
de sistemas informáticos puidera utilizar un procedemento de cifrado plenamente seguro. Malia que a súa ferramenta 
era de balde, os mandatarios dos EE UU comprometéronse a limitar a súa difusión, poñendo en entredito o seu paso 
alén das fronteiras, para o que equiparon as solucións a armas e municións e declaráronas suxeitas á Acta de Control 
de Exportación de Armas. Aínda que non existían grandes cantidades de cartos para contraatacar e, malia a ausencia 
de compañía algunha tralo PGP, este converteuse no software de encriptación dos e-mails máis famoso do mundo. 
Despois de que o goberno abandonara a súa demanda, Zimmermann fundou PGP Inc. Esta compañía foi adquirida por 
Network Associates Inc (NAI) en decembro de 1997, onde ficou por 3 anos. En agosto de 2002 PGP foi adquirida por 
unha nova compañía chamada PGP Corporation onde Zimmermann traballa agora como asesor especial e consultor. 
Zimmermann é ademais consultor de múltiples compañías e organizacións industriais en materias de criptografía.

Antonio Rodríguez, 
co mundo 
Linux por bandeira
Socio director e fundador de HispaFuentes, empresa dedicada á comercialización de productos e servicios do mundo 
Linux e do software libre. O seu modelo de negocio está baseado na oferta de productos na lingua hispana e servicios 
informáticos asociados ó mercado profesional e particular. Na súa páxina web aparte de distribucións de Linux á 
venda, tamén ofrecen ós usuarios todo tipo de libros relacionados coa informática, abranguendo dende as bases de 
datos, seguridade e linguaxes de programación ata os sistemas operativos. Tamén está a disposición dos internautas 
unha extensa documentación dispoñible de forma gratuíta, ademais de información sobre programas de software libre 
para programar, navegar, editar, etcétera.
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David Lombardía
david@elvilmetal.com

✑
Los ordenadores que 
cada día usan millones 
de personas, las máqui-

nas que gestionan información en 
miles de empresas, los servidores 
que alojan las páginas y bases 
de datos, están expuestos diaria-
mente a multitud de situaciones  
de riesgo que pueden ser fatales 
para un negocio. Desde un apa-

rentemente inocente corte de luz 
hasta un ataque DoS (denegation 
of service) o un robo de datos cla-
ve, pueden hacer perder mucho 
tiempo y dinero a individuos y 
empresas.

La seguridad informática se 
convierte por tanto en la mayor 
parte de los casos en una 
necesidad y en mayor medida 
en aquellos PC con salida a 
Internet, pues la conexión a esta 
red multiplica las posibilidades 
de exponerse a una situación 
peligrosa. Podríamos dividir éstas 
en dos grupos, uno primero que 
incluiría aquellos daños derivados 
de sucesos originados por fallos no 
achacables a la acción humana, y 
un segundo grupo de peligros con 
origen en el factor humano.  Entre 
los primeros estarían los picos 
de tensión, fallos informáticos 
y otros problemas similares, 
mientras que entre los segundos 
contaremos los virus, ataques de 
denegación de servicio y demás 
acciones similares. Entre las 
medidas frente a estos problemas 
de seguridad,  podemos distinguir 
las preventivas y las correctivas, 
que mueven de forma directa o 
indirecta, miles de millones de 
euros al año.

El mercado de la seguridad 
informática se encuentra en un 
buen momento, pues al aumento 
del número de ordenadores -y por 
tanto de potenciales clientes- y 
al incremento en la frecuencia y 
alcance de los ataques, se une una 
cada día mayor concienciación 
del público sobre la importancia 
de mantener seguros sus 
datos. Entre las empresas más 
conocidas de este sector están 
aquellas que se dedican a 
combatir los virus, haciendo de 
su modelo de negocio un mixto 
entre prevención y corrección. 
McAffee, Trend Micro o la 
española Panda -que acertó con 
su estrategia de precios, producto 
y comunicación logrando hacerse 
un hueco entra las grandes- son 
algunas de las empresas punteras 
en este tipo de seguridad, que 
han ido adaptando su oferta de 
productos y servicios con el 
tiempo como clave para el éxito. 
Cuidando que sus usuarios no 
sufran los efectos de los virus ya 
conocidos y ayudándoles cuando 
se ven afectados por uno de nuevo 
cuño. Su estrategia ya no se centra 
en ofrecer un producto -software 
antivirus-, sino un servicio que 
mantiene los ordenadores libres 
de código malicioso y que 
resuelve cualquier incidencia al 
respecto de forma que se pierda 
el menor tiempo posible, u otros 
servicios como certificaciones 

de la ausencia de virus que usan 
algunas empresas con cierta 
frecuencia. En resumen, han 
pasado de ser meros vendedores 
de un producto que elimina los 
gusanos y troyanos conocidos, a 
cobrar a las empresas usuarias 
un precio por reducir los efectos 
perniciosos de estos programas.

Anticiparse a los posibles riesgos 
de un sistema informático no 
es una tarea fácil, en la medida 
en que supone conocer bien 
al enemigo para enfrentarse 
a él. Tal vez por eso gozan 
de cierto reconocimiento un 
relativamente nuevo tipo de 
empresas especializadas en la 
seguridad informática algo menos 
ortodoxas. Son las formadas por 
hackers reciclados en expertos 
en seguridad. Y es que el 
conocimiento de estos denostados 
informáticos que han consagrado 
buena parte de su vida a aprender 
a introducirse en redes y que saben 
mejor que nadie dónde pueden 
estar los principales agujeros de 
seguridad, resulta de gran utilidad 
a la hora de hacer evaluaciones de 
seguridad. Uno de los casos más 
paradigmáticos es el de Kevin 
Mitnick, uno de los hackers más 
famosos del mundo, y que hoy 
aprovecha sus conocimientos 
informáticos y de la llamada 
“ingeniería social”  para ganarse  
la vida escribiendo libros 
(The Art of Deception), 
p r o n u n c i a n d o 
conferencias, y que ha 
fundado junto a otro 
compañero de correrías 
su propia empresa, 
Defensive Thinking, 
que provee servicios a 
numerosas compañías 
a lo largo del mundo, 
pasando a definirse como 
“consultor de seguridad”, 
lo que sin duda es mucho 

más lucrativo que su anterior 
labor. En 2001, la prestigiosa 
revista Business 2.0 publicaba 
un reportaje sobre un grupo -El 
Ghetto Hacker- de estos atípicos 
pero efectivos expertos en 
seguridad a los que algunas de las 
grandes consultoras especializadas 
conceden poco crédito mientras 
ellos las acusan de vivir al margen 
de los verdaderos problemas de 
seguridad, de los que se enteran 
demasiado tarde, mientras ellos 
intercambian conocimientos en 
competiciones como el Def Con.

Dos de las grandes mecas de la 
seguridad informática son EEUU 
e Israel,  epicentros de un negocio 
que mueve miles de millones 
al año y que  sigue creciendo 
en la misma proporción en que 
aumentan los riesgos a los que se 
exponen ordenadores que manejan 
cada día informaciones clave 
para negocios y particulares y la 
dependencia de estas máquinas. 
Mientras unos se esmeran en 
aumentar la seguridad de las 
redes, otros la ponen a prueba 
para demostrar que toda ley 
tiene una trampa y todo sistema 
de seguridad tiene, al menos, un 
agujero. Una vez descubierto, 
toca mejorar la seguridad, y 
vuelta a empezar. El negocio 
sigue viento en popa.

LOS 
GUARDIANES 
DE LA RED:
El lucrativo 
negocio de 
la seguridad 
informática

nova economía

¿Otro 
momento 
dorado?
En las últimas semanas 
se han sucedido un buen 
número de noticias que 
muestran claros signos 
de dinamismo en el 
sector tecnológico y de 
las puntocom. Al tiempo 
que Apple anuncia que 
triplica sus beneficios 
en el segundo trimestre 
gracias al fenómeno del 
Ipod, el fabricante de 
procesadores AMD anuncia 
un espectacular cambio de 
tendencia en sus cifras del 
primer trimestre de 2003 
al mismo periodo de 2004, 
de forma que en lugar de 
146 millones de pérdidas, 
ahora tiene 45 millones de 
beneficios.

Mientras tanto, Google 
prosigue adelante con su 
intención de salir a bolsa 
en una oferta pública que 
promete ser tan comentada 
como aquellas de finales de 
los 90. Google seguramente 
levantará más expectación 
de la que realmente merezca, 
pero en esta ocasión, sale a 
bolsa una compañía con 
beneficios. Es sin duda 
algo importante, aunque en 
un entorno tan competitivo 
como es Internet, las 
ventajas que hacen perdurar 
los beneficios pueden 
esfumarse pronto, porque la 
competencia es dura y puede 
surgir más rápidamente que 
en otros mercados. Una 
consideración de riesgo 
que hay tener en cuenta 
a la hora de invertir. De 
hecho, Google ya empieza 
a enfrentarse a sus 
primeros problemas, como 
las acusaciones sobre la 
privacidad de su servicio en 
pruebas Gmail, entre otras. 



por Luisa Novoa-Cisneros 
García
Comercio Electrónico - Caixa 
Galicia

✑
Ardán, Servizos Avanza-
dos do Consorcio Zona 
Franca de Vigo, acaba de 

presentar o seu novo portal, o cal 
incorpora o TPV Virtual de Caixa 
Galicia. Este portal ofrece unha 
potente ferramenta que, a través 
dunha clave de acceso, permite 
seleccionar, clasificar e imprimir 
listaxes ou fichas de empresas que a 
conforman,  máis de 80.000 de toda 
España e máis de 23.000 de Galicia, 
constituíndo unha das ferramentas 
máis completas para a xestión de 
Marketing-Comercial.

O servizo presenta un gran valor 
para as empresas, ofrece unha ampla 
gama de informes e modelos de 
análise que se adaptan aos diferentes 
usuarios: informes de contas anuais, 
de análises económico-financeiras, 
de competidores, de posición no 
sector, etc. Ademais da posibilidade 
dunha busca avanzada co fin de 
poder realizar unha segmentación 
previa, ou a posibilidade de 
crear listaxes ata con 40 campos, 
descargar ditas listaxes en Excel 
ou Word, ou filtralas por exercicios 
económicos.

Como servizos de valor engadido 
presenta unha ferramenta para a 
elaboración de etiquetas, unha 
axenda electrónica de contactos e 
un control de consumos que permite 
visualizar os informes solicitados 
e controlar en nº de créditos que 
quedan sen utilizar.

O SISTEMA DE PAGO funciona 
co TPV Virtual de Caixa Galicia; 
este método de pago pode utilizarse 
con absoluta confianza, xa que 
todas as transmisións se realizan 
por medio dun servidor seguro, 
cun certificado de seguridade 
emitido por Verisign. Este sistema 
de certificados garante:

• Privacidade nas 
comunicacións
• Autentificación: evita que o 
servidor de Caixa Galicia sexa 
suplantado.
• Integridade nas mensaxes: 
Evita falsificacións de 
información.

A información privada 
intercambiada entre un usuario e 
Caixa Galicia é enviada mediante o 
emprego de técnicas criptográficas 
que utilizan algoritmos 
matemáticos que permiten cifrar e 
descifrar mensaxes. A conexión coa 
pasarela realízase a través de SSL, 

o protocolo de seguridade máis 
difundido en Comercio Electrónico, 
e os datos financeiros soamente son 
coñecidos por Caixa Galicia. Ardán 
recibe a información asociada ao 
pedido, pero non ten acceso aos 
datos da tarxeta.

O servizo de pago atópase 
dispoñible para todos os titulares 
de tarxetas de crédito e/ou débito 
Visa, Mastercard, Maestro 
emitidas por calquera entidade 
financeira e tarxetas de Caixa 
Galicia.

O portal Ardán, que elixiu a 
solución de pago por Internet de 
Caixa Galicia, é un exemplo de 
como conxugar a prestación de 
servizos e as novas tecnoloxías, 
mediante un sistema de pago on line 
que facilita considerablemente ao 
usuario,  ademais da accesibilidade 
á información,  a posibilidade 
de non ter que se desprazar para 
proceder ao aboamento do custo 
do servizo.

Caixa Galicia, consciente do 
importante desenvolvemento 
do comercio electrónico e das 
previsións de crecemento para este 
ano 2004, continúa a incorporar 
os máis avanzados sistemas para 
que as transaccións comerciais se 
pechen con seguridade a través dos 
medios de pago específicos para 
Internet que comercializa. 

Caixa Galicia incorporou 
este servizo á súa WEB DE 
EMPRESAS ampliando, desta 
maneira, as empresas galegas e 
españolas en xeral, que poden 
difundir os seus servizos a través 
desta web, www.caixagalicia.es, 
Sección Empresas, ofrecendo 
servizos entre os que cabe salientar:

- Servizo de Concursos 
Públicos e licitacións: Este 
servizo on line presenta unha 
gran base de datos sobre 
concursos e licitacións públicas 
para as empresas.

- Servizo de Axudas e 
Subvencións Empresariais: Os 
servizos inclúen a información 
e tramitación de axudas e 
subvencións da Unión Europea, 
a Administración central e as 
CC.AA.

- Aforro de Enerxía: Servizo de 
consultoría para a optimización 
do consumo eléctrico da 
empresa

Coa incorporación de Ardán á Web 
de Empresa de Caixa Galicia, este 
catálogo de entidades completouse 
cun servizo de gran calidade 
como é o que ofrece este portal do 
Consorcio da Zona Franca de Vigo. 

ARDAN instala a Pasarela 
de Pagos de Caixa Galicia 

no seu novo Portal de 
Información Empresarial

nova economía

Utilidades 
deste servizo
Prestacións:

- Descarga de listaxes en 
formato Excel ou Word.
- Edición de etiquetas, 
sen custo, desde a propia 
aplicación.
- Descarga de informes 
en pantalla.
- Acceso rápido a unha 
empresa
- Todos os criterios de 
selección dunha empresa 
nunha soa vista
- Posibilidade de listar os 
campos e-mail e web
- Axenda contactos en 
outlook
- Posibilidade de 
visualizar informes 
solicitados (ata 2 meses) 
sen incorrer en custo.
- Posibilidade de filtrar 
listaxes por ano.
- Estandarización de 
tarifas.
- 25% de desconto 
sobre a tarifa de alta na 
renovación do servizo.

Funcionalidades:
Pago: 

• Por tarxeta de crédito: 
(Pay per use)
• Cota anual.

Informes:
• Contas anuais.
• Informe de 
competidores
• Posición no sector
• Informe económico 
financeiro

Novos servizos:
Posibilidade de selección, 
filtrado e listaxe de datos 
como: CIF, nome, enderezo 
sector de actividade, 
facturación, nº de 
empregados, cash flow, etc. 
de todas as súas empresas, 
así como a obtención de 
informes económico-
financeiros  (contas anuais, 
análise económico-financeira, 
informes de posición no sector 
e informes de competidores). 

Niveis de Usuario:
Residente: Este nivel de 
acceso ofrece a información 
máis completa. A alta como 
usuario residente inclúe 
100 créditos gratuítos, non 
acumulables, para o consumo 
de informes e rexistros. 
Ademais de ofrecer o 25% de 
desconto sobre a tarifa de alta 
na renovación do servizo.

O Sistema de pago é mediante 
créditos previamente 
adquiridos (1 crédito=1 
euro).

Invitado: Acceso limitado 
a empresas da comunidade 
autónoma correspondente 
á da edición adquirida. A 
clave de acceso regálase coa 
compra de calquera directorio 
Ardan. Existe a posibilidade 
de mercar rexistros e informes 
por tarxeta de crédito.

Non Rexistrado: O Pago dos 
produtos realízase mediante 
tarxeta de crédito, mercando 
un dos seguintes produtos 
dunha empresa regalaranse 
os outros: Ficha de empresa, 
Informe Flash, Rexistro.
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por REDACCIÓN

✑
De tódolos sectores eco-
nómicos que se poden 
enumerar no noso país, 

¿cal é o que ten máis e mellores 
posibilidades de crecemento? A 
resposta é tan sinxela, que case se 
podería dicir que vai inserida na 
propia pregunta: o sector das no-
vas tecnoloxías da información. É 
tan grande a súa importancia que 
non queda rastro de dúbidas sobre 
a necesidade de asumilas e poten-
cialas para o bo funcionamento da 
engranaxe económica e social. Sen 
embargo, tamén está claro que se 
precisan axudas que contribúan a 
que toda esta revolución non quede 
nun absoluto baleiro. 
É aí onde actúan proxectos coma o 
Ineo do Consorcio da Zona Franca de 
Vigo, que nace xusto da importancia 
de promover a incorporación 
das novas tecnoloxías no tecido 
productivo de calquera rexión (e 
en especial nas zonas periféricas), 
ademais de fomentar e acelerar na 
medida do posible a utilización e 
asimilación das mesmas por parte da 
sociedade. Desta xeito explican os 
propios responsables do devandito 
proxecto o seu cometido no noso 
país: “O proceso de globalización 
é máis intenso neste sector facendo 
máis difícil a competitividade para 
as empresas galegas. As barreiras 
de entrada son moito menores ca 
noutros sectores tradicionais e o 
acceso ós mercados locais dende o 
exterior é cada vez máis doado. Por 
conseguinte, son imprescindibles 
os apoios para o desenvolvemento 
e a consolidación dos sectores 
relacionados coas TIC a nivel 
rexional, xa que aquel redundará 
dobremente na xeración riqueza na 
rexión”.

Principais beneficiarios da 
medida
O programa do clúster Ineo 
ten perfectamente definidos os 
sectores ós que se dirixe. No seu 
paquete de obxectivos sinálanse 
como prioritarias as empresas 
que desenvolven actividades 
relacionadas coa cadea de valor 
“datos/información/coñecemento”. 
Sexa como sexa, existe un 
terreo común por onde transitan 
tódalas empresas potencialmente 
beneficiarias, unha especie de 
lugar onde sempre se fala o mesmo 
idioma, o tecnolóxico. Nesta zona 
compartida atópanse polo tanto 
actividades económicas como a 

obtención de datos, a creación 
de infraestructuras, os sistemas 
de información, os servizos 
procedentes da aplicación das TIC 
a procesos tradicionais. Igualmente, 
hai unha serie de actividades 
complementarias que se inclúen: 
distribución de equipos informáticos 
ou o desenvolvemento e distribución 
de software e subministros.

Non hai batalla sen 
un estudio previo
A fronte de actuación do programa 
do clúster Ineo desenvólvese 
nun lugar e un tempo concreto: o 
presente e máis o futuro inmediato 
de Galicia. O proxecto levou 
consigo un estudio de campo de 
envergadura considerable, tendo en 
conta a gran cantidade de axentes 
nos que se fai preciso actuar. 
Este estudio materializouse sobre 
todo no Análisis del clúster de la 
información y el conocimiento en 
Galicia, un exhaustivo e completo 
traballo sobre o estado actual do 
sector no noso país que foi publicado 

en 2003. A raíz desta investigación 
obtívose unha base de datos de 
800 empresas pertencentes ó eido 
empresarial que centra os esforzos 
do proxecto, unha comunidade 
de máis de 1.500 profesionais 
dedicados ás actividades das TIC e, 
por último (e non menos importante) 
un plan director. 
Sexa como sexa, a actividade non 
cesa nin debe cesar, sendo este 
preciso momento que transcorre o 
que represente, moi probablemente, 
a oportunidade definitiva para 
Galicia e o seu desenvolvemento no 
sector (e poida que non haxa moitas 
máis oportunidades agardando).
Así, como continuación da liña 
de traballo do programa, estanse 
iniciando dende o propio seo 
do programa tres novas liñas de 
acción:

· Promoción da constitución 
dunha entidade cooperativa 
estable, que xere tecido 
asociativo.
· Creación de servizos 

cooperativos e de 
desenvolvemento de actividades 
para a incentivación da 
demanda
· Creación dunha infraestructura 
física de apoio ó sector que 
mellore as vantaxes competitivas 
globais rexionais.

En definitiva, do que se trata é de 
conseguir un sistema de mellora 
sostida para tódalas empresas que 
participen no devandito clúster, 
unha situación de seguridade e 
crecemento constante que propicie 
a chegada de novas incorporacións 
onde as vantaxes sexan sempre 
moito maiores cós inconvintes (se 
é que estes existen). Nesa liña de 
reforzamento do clúster contémplase 
a habilitación dun punto que sexa 
centro de referencia “que potenciará 
a imaxe externa do sector, ademais 
de servir de elemento aglutinador 
e de lugar de intercambio que 
potencie as sinerxías entre empresas 
e profesionais”, segundo manifestan 
os responsables da iniciativa.

O proxecto Ineo, o 
clúster da información 
e o coñecemento do 
Consorcio da Zona 
Franca de Vigo, é 
hoxe en día un dos 
máis sólidos esforzos 
por desenvolver ata 
onde sexa posible (é 
dicir, ata uns niveis 
máximos) o uso das 
novas tecnoloxías no 
sector empresarial, a 
súa consolidación no 
mercado e, en última 
instancia, a asimilación  
destas ferramentas por 
parte da sociedade 
do noso país. Trátase 
polo tanto dunha 
tarefa de dimensións 
considerables que, 
sen embargo, non está 
exenta dun importante 
compoñente de éxito: 
o potencial galego é 
grande, e esta gran 
aposta está moi por 
enriba do limiar do que 
se podería cualificar de 
“seguridade”. Coa fin 
de aplicar unha presión 
constante sobre tódalas 
frontes (empresas, 
mercado, usuarios, 
etc.), os responsables 
do programa Ineo 
desenvolveron unha 
serie de análises e liñas 
de actuación.

reportaxe

Proxecto Ineo: 
a gran aposta galega no 
mundo TIC

22 23



por REDACCIÓN

✑
UMTS es la tecnología 
móvil de Tercera 
Generación que 

permite ofrecer nuevos servicios 
multimedia, además de mejorar las 
características de las aplicaciones 
existentes con otras tecnologías. 
Ofrece un mayor ancho de banda 
lo que supone mayor velocidad en 
los servicios que soporta, además 
de un acceso a contenidos más rico, 
completo y eficiente. Con UMTS 
la comunicación vocal podrá ir 
acompañada de videotelefonía, la 
descarga de ficheros podrá hacerse 
en muy poco tiempo y los juegos 
serán interactivos y multijugador, 
entre otros servicios.

Después de las incertidumbres 
(regulatorias y tecnológicas) que 
han rodeado el nacimiento de los 
servicios de telefonía móvil de 
Tercera Generación, 2004 puede ser 
el año definitivo del alumbramiento 
de los primeros servicios, como de 
hecho ya ha sucedido en España en 
principio con soluciones dirigidas al 
ámbito empresarial.  

Los servicios móviles de Tercera 
Generación (3G) representarán 
muy pronto una nueva vuelta de 

tuerca en la rápida evolución que ha 
experimentado la telefonía móvil en 
su corta vida de existencia. No sólo 
por la tecnología UMTS (Universal 
Mobile System Communications) 
que los soporta sino por la propia 
experiencia que tendrán los usuarios 
en el acceso a servicios multimedia.

Servicios 3G
A la hora de enumerar los servicios 
3G, hay que comenzar señalando 
el alto valor que representa la 
transmisión de la imagen en 
movimiento en los servicios de 
videotelefonía y videoconferencia. 
Otra de las grandes bazas de UMTS 
va a ser los servicios avanzados 
de datos ya que las altas tasas de 
transferencia permitirán servicios 
que hasta ahora sólo eran posibles 
para accesos fijos como son el 
acceso a Internet/Intranet. El acceso 
a Internet es uno de los servicios 
básicos de datos. Se ofrecerá acceso 
a sitios web (mediante el protocolo 
HTTP) pero también transferencia 
de archivos mediante el protocolo 
FTP, chat, correo electrónico, 
streaming (descarga en tiempo real) 
de audio y vídeo. Por otra parte, la 
conexión 3G a Intranet supondrá 
un acceso móvil a la red de área 
local corporativa de forma segura y 
mucho más rápida.

Otros servicios estarán basados en 
mensajería multimedia, servicios de 
información y entretenimiento con 
acceso a contenidos personalizados 
en cualquier momento y lugar. 
En esta categoría cabe incluir 
servicios de acceso a portales, 
juegos, servicios de tele-enseñanza, 
vídeo y audio, descarga de 
imágenes, difusión de radio y 
televisión (en general servicios de 
broadcasting), servicios basados en 
localización, etc. También servicios 
transaccionales, donde se incluyen 
servicios de banca electrónica 
y medios de pago en los que se 
efectúan transacciones electrónicas 
de datos de forma segura, servicios 
máquina-máquina (telemedida, 
telemando y telecontrol, además de 
servicios específicos para vehículos) 
y otro tipo de servicios específicos.

Telefónica Móviles España ha sido 
pionero en introducir en España los 
primeros servicios de videotelefonía 
móvil UMTS y en extender a 
todos sus clientes particulares 

las posibilidades del servicio de 
conectividad móvil ʻOficin@ 
MoviStar UMTS/GPRS  ̓ que ya 
ofrecía desde el mes de febrero a 
las grandes empresas. Telefónica 
Móviles, que hasta el año 2006 
invertirá 1.000 millones de euros 
en infraestructuras de banda ancha 
para el móvil (UMTS), ha dado un 
paso muy importante en su apuesta 
por potenciar aún más el papel que 
el teléfono móvil representa ya 
como herramienta insustituible para 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en España.

La penetración y la popularización 
de los servicios 3G será sin 
duda lenta y estará desde luego 
estrechamente ligada al desarrollo 
de los terminales a unos precios 
asequibles para los usuarios, pero de 
lo que no hay duda es de que UMTS 
ha llegado para quedarse y para 
multiplicar por mucho las ventajas 
que hoy ya todos reconocemos en 
esa herramienta increíble que es el 
teléfono móvil.

La banda ancha 
llega con UMTS
Telefonía Móvil de Tercera 

Generación

reportaxe

Ancho de 
banda móvil
Más allá de la tecnología, 
los servicios 3G representan 
una nueva forma de 
comunicación o, al menos, 
un tipo de comunicación 
más rica puesto que a las 
posibilidades de la voz 
añade facilidades multimedia 
basadas en la transmisión de 
contenidos (con alta carga de 
audio y vídeo) con calidad de 
banda ancha en el móvil.

El salto cualitativo respecto 
a los sistemas actuales de 
telefonía móvil –la llamada 
generación 2,5 basada en la 
transmisión de paquetes de 
información (GPRS)- es el 
ancho de banda que permite 
la tecnología UMTS que, en 
una primera fase alcanzará 
velocidades de transmisión 
de hasta 384 Kbps. (8 veces 
más que GPRS y 40 veces 
superior a GPRS), superiores 
incluso al ADSL estándar 
(256 Kbps.). Precisamente el 
ancho de banda es lo que hará 
posible la conexión de alta 
velocidad a Internet desde los 
teléfonos móviles.
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por REDACCIÓN

✑
Fíxose fincapé polo tanto 
na técnica da simulación 
numérica, algo que a sim-

ple vista parece moi lonxe do común 
dos mortais pero que, en realidade, 
non o é tanto: o seu uso contribúe 
a loitar contra enfermidades coma o 
cancro, axuda a predicir alteracións 
climáticas, fai máis seguros os auto-
móbiles, etc. Na xornada, que foi un 
encomiable esforzo da I+D galega 
por achegarse ós cidadáns, inter-
veu o director xeral de I+D, Pedro 
Merino Gómez e máis Javier García 
Tobío, director do CESGA, Andrés 
Gómez Tato, responsable do depar-
tamento de aplicacións e proxectos 
deste centro e Faustino Gómez, 
doutor en física e profesor titular da 
área de física atómica molecular e 
nuclear da USC. 

Pouco a pouco foise poñendo ós 
asistentes en situación, ata que se 
chegou á verdadeira peza clave da 
xornada: ¿que é, en que consiste 
e para que sirve a simulación 
numérica? García Tobío fíxose eco 
da definición de R. E. Shannon: 
“Simulación é o proceso de deseñar 
un modelo dun sistema real e levar 
a cabo experiencias co mesmo coa 
finalidade de comprendelo e de 
avaliar novas estratexias para o 
funcionamento do sistema”. Esta 
técnica estase a utilizar en Galicia 
en moitos niveis, pero, a xuízo 
de García Tobío fai falla verificar 
exactamente o seu estado: “No 
Canadá, por exemplo, sábese que o 
80 por cento das empresas a utilizan. 
A simulación axuda reducir tempo e 
custes nos procesos industriais. 
Non ten porque implicar o uso de 
grandes supercomputadoras. Gran 
parte da técnica pódese levar a cabo 
nun PC”, puntualizou.

En realidade, as súas aplicacións son 
tan variadas, que é case imposible 
non sorprenderse ó escoitar que 
tanto pode ser usada nun filme 
con gran profusión de efectos 
especiais (cando vemos unha 
escena tratada por ordenador e nos 
preguntamos cómo puideron facer 
iso os responsables da película é moi 
posible que tras iso haxa un proceso 
de simulación) como no deseño 
de novos fármacos como tamén 
na predicción atmosférica. Sexa 
como sexa, unha das aplicacións 
máis importantes, sobre todo polo 
que ten de beneficioso na saúde 
(posibilidade de salvar máis vidas, 
o que debe ter prioridade) é a que se 
pode facer na loita contra o cancro.

O noso país e concretamente o 
Centro Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS) son un punto 
de referencia nestes métodos de 
investigación. Así o fixo saber 
Faustino Gómez, quen fixo 
un interesante percorrido pola 
simulación numérica ó servizo 
da investigación en radioterapia e 
da súa optimización. O punto de 
partida da súa intervención foi o 
seguinte dato: a radioterapia úsase 
para curar o cancro e aplícase nun 
50% dos casos. “Ó irradiar un 

tecido”, proseguiu, “prodúcese un 
dano nas células canceríxenas. Unha 
das cousas que simulamos é a curva 
de incidencia da radiación no noso 
corpo. Do que se trata é de que a 
doses sexa o máis intensa posible 
no tumor e o menos no tecido san”. 
Para facelo, hai que facer uso dun 
ordenador onde se introduce un 
escáner del paciente (3D) e simúlase 
o tratamento para obter unha doses 
alta e uniforme co tumor e mínima 
no san. Os resultados obtidos ata 
o momento nesta e noutras áreas 
similares son moi esperanzadoras e 
xa deron os seus froitos.

¿Aplicacións en I+D? Todas as 
que sexa posible concibir

Malia que para a SN pódese facer 
uso, en ocasións, de ordenadores 
persoais (iso si, con certas 
capacidades: non ha de valer 
calquera), Galicia conta cun 
verdadeiro as debaixo da manga: 
o HP Superdome, a computadora 
instalada no CESGA que é quen 
de realizar 768.000 millóns de 
operacións matemáticas por segundo. 
De aí a supoñer que, con esta 
potencia de cálculo, o Superdome 
poida desenvolver simulacións cun 
alto grao de fiabilidade, só hai un 
paso. Ás vantaxes que presentan 
estas operacións na loita contra o 
cancro hai que sumarlles unha longa 
listaxe de repercusións positivas na 
industria e noutros eidos. Fagamos 
un reconto breve:

· Deseño de avións, vehículos 
especiais, grandes estructuras, 
barcos, automóbiles
· Estudio na propagación de 
enfermidades
· Recoñecemento e traducción 
de linguaxes naturais
· Cambios globais do clima
· Predicción de variacións 
na dinámica dos sistemas 
económicos
· Predicción de terremotos
· Estudios meteorolóxicos 
(como por exemplo o que 
leva a cabo Meteogalicia, da 
Consellería de Medio Ambiente, 
dende onde se fan as prediccións 
do tempo para Galicia a través 
de complexos programas 
informáticos instalados nos 
ordenadores do CESGA).

O CESGA 
acolleu unha 
xornada sobre 
simulación 
numérica, 
unha técnica que 
mellora a loita 
contra o cancro

Nun mundo onde semella que os pobos divídense cada vez máis entre cidadáns 
que saben manexar ferramentas informáticas e cidadáns que non, a ciencia e a 
tecnoloxía corren o risco de parecer pouco máis ca números e palabras que só 
un grupo reducido de persoas manexa. Coa fin de contribuír a contrarrestar este 
proceso _por outra banda de seguro ca inevitable_ o Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA) organizou este mércores unha xornada divulgativa sobre 
os beneficios que determinados procesos de investigación e cálculo teñen para a 
nosa sociedade, e moitas veces sen que o cidadán sexa consciente diso. Un destes 
procesos é o da simulación numérica, unha técnica que mellora a nosa calidade de 
vida.

reportaxe

As frases da xornada
A información subministrada polos relatores no CESGA foi extensa e, en ocasións, complexa. Sen embargo, as claves do que representa a simulación 
numérica para a nosa sociedade foron gañando en claridade con determinadas frases ou apuntamentos a medida que se desenvolvía a xuntanza. A 
continuación, incluímos algunhas das máis salientables e, asemade, esclarecedoras:

“A simulación numérica está na nosa vida, dende que nos erguemos ata que nos deitamos” 
(García Tobío). 

“Esta técnica axuda a reducir tempo na fabricación e tamén o seu custo, contribuíndo en gran medida á competitividade das empresas” (García 
Tobío)

 “Á industria, a SN apórtalle o seguinte: mellora o coñecemento sobre o proceso ou o producto, facilita a toma de decisións, reduce custos e 
incrementa as prestacións do producto. Permite ademais minimizar a contaminación medioambiental” (Andrés Gómez Tato). 

“Antes tardábanse 13 anos en deseñar un coche, e agora dous e medio” (Gómez Tato).

“A simulación é unha ferramenta excepcional que axuda a detectar que estamos facendo o correcto con cada paciente” (Faustino Gómez)
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A importancia 
da 
RECETGA
Para que estas óperas se 
poidan seguir correctamente 
precísase unha rede capaz 
de garantir un fluxo de 
información continuo de 
entre 8 e 15  megabits por 
segundo, xa que doutro 
xeito se producirían saltos na 
imaxe e no son.

Na comunidade galega, esto é 
posible gracias á RECETGA 
que, xestionada polo Centro 
de Supercomputación 
de Galicia (CESGA), 
interconecta a práctica 
totalidade dos centros 
públicos de investigación das 
catro provincias, incluíndo os 
sete campus universitarios.

RECETGA está conectada a 
un dos nodos principais de 
RedIRIS, aloxado no CESGA 
e unido co resto do estado por 
tres liñas de 2.500 megabits 
por segundo (2,5 Gigabits) 
e unha de 622 megabits por 
segundo.

por REDACCIÓN

✑
O innovador proxecto 
Ópera Oberta, que este 
ano celebra a súa terceira 

edición, foi posto en marcha polo 
Teatro Gran Liceu de Barcelona, e 
consiste na retransmisión en directo 
a universidades de toda España de 
parte das óperas que se representan 
neste teatro.

En Galicia, esto é posible gracias á 
Internet de grande capacidade, que 
proporciona a Rede de Ciencia e 
Tecnoloxía de Galicia (RECETGA), 
xestionada polo Centro de 
Supercomputación de Galicia 
(CESGA).

Ademais, este centro está a colaborar 
na creación dunha nova rede de alta 
capacidade que a partir de setembro 
conectará universidades e centros 
de investigación de Galicia e do 
norte de Portugal. Gracias a esto, 
a Universidade do Minho, en 
Portugal, poderase incorporar á 
vindeira edición de Ópera Oberta.

Durante o vindeiro curso, o proxecto 
presentará dúas novidades: por unha 
parte, este ano participarán en Ópera 
Oberta as tres universidades galegas, 
despois de que a Universidade de A 
Coruña, que non participou nas dúas 
edicións anteriores de Ópera Oberta, 
se sumase ao programa.

Así mesmo, o CESGA liderará 
un grupo de traballo destinado a 
empregar a tecnoloxía IPv6 nas 
retransmisións. Deste xeito, Ópera 
Oberta continúa servindo como 
plataforma de experimentación, 
integración e demostración de novas 
tecnoloxías asociadas á distribución 
de contidos en Internet de grande 
ancho de banda. 

Opera en directo a todo o mundo 
a través de Internet
O proxecto Ópera Oberta iniciouse 
durante en novembro de 2002 coa 
retransmisión de “Ariadne auf 
Naxos”. Nesta primeira edición, 
foron 13 os centros de educación 
superior que participaron no 
proxecto, que ten como obxectivo 
achegar á ópera aos universitarios 
de todo o mundo.

Tres anos despois, son xa 37 as 
universidades que participan neste 
programa. Entre os últimos centro 
en sumarse ao proxecto figuran, 
ademais das Universidades de A 
Coruña e do Minho, a Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), a Universitat Oberta de 
Catalunya, e a Universidade de 
Deusto, entre outras.

A Universidade de Vigo foi o 
primeiro centro galego en participar, 
durante o curso 2002 – 03, neste 

programa, ao que o ano seguinte se 
sumou a Universidade de Santiago. 
Ademais, durante a edición 2003 - 
04 de Opera Oberta, a Universidade 
de Vigo desenvolveu un proxecto 
piloto para subtitular en galego as 
óperas retransmitidas. 

As Universidades de A Coruña e de 
O Minho súmanse ao proxecto 

Ópera Oberta gracias ó 
impulso do CESGA

reportaxe

Rigoletto, de Verdi, 
Midsummer Night 

Dream, de Britten ou 
LʼElisir dʼAmore, de 

Donizetti, son algunhas 
das óperas que os 

universitarios galegos 
e portugueses poderán 

seguir en directo a partir 
de outubro gracias ao 

CESGA, que fará posible 
a incorporación ao 

proxecto Ópera Oberta 
dos centros educativos 

situados na eurorrexión 
Galicia - Norte de 

Portugal.
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por MARÍA SORIANO

✑
Aunque no es necesario 
durante la creación de una 
web, sí es interesante tener 

ya el alojamiento o hosting donde 
irá alojada la misma, ya que antes 
o después tendremos que subirla y 
el tenerlo antes nos va a permitir ir 
haciendo pruebas, además de poder 
configurar ya las cuentas de correos 
con nuestro dominio. 

A la hora de contratar este servicio, 
tenemos que tener claro qué 
contenidos va a tener nuestro site, 
para buscar algo que se ajuste a 
nuestras necesidades, si vamos a 
integrar un foro, un chat o hacer 
venta electrónica así como cuántas 
cuentas de correo queremos dar de 
alta. 

Si se trata de una empresa donde la 
imagen es importante y el correo 
una necesidad, es mejor contratar un 
hosting que nos ofrezca un servicio 
fiable, que la web esté siempre 
operativa, tenga buenas herramientas 
y posibilidades para poder ir 
creciendo. Es interesante que cuente 
con un panel de estadísticas que nos 
informe de todos los movimientos 
que se han dado durante las visitas 
de nuestra web, ya que nos ayudará 
a ir mejorando para que ésta sea 
más operativa y llegue a nuestros 
públicos objetivos. Los precios 
varían dependiendo de lo que 
ofrecen y de la calidad del servicio, 
pero, aún así, no supone un gasto 
gravoso. Entre las más conocidas 
y fiables están www.arsys.es y 
www.acens.com. 

Si para probar contratamos los 
servicios gratuitos que ofrecen 
muchas empresas a cambio de 
publicidad, debemos saber las 
condiciones que nos ofrecen por 
si en un momento necesitamos 
ampliar el espacio o contratar 
otros servicios. A veces resulta 
más difícil de lo que parece poder 
cambiar nuestro dominio a otro 
servidor, pero todos dan la opción 

de contratar más adelante el hosting 
pagando. Hay muchas empresas 
como www.miarroba.com, 
w w w . t r i p o d . l y c o s . e s , 
www.galeon.com.

De forma gratuita también ofrecen 
este servicio las operadoras 
de telefonía dependiendo de 
las condiciones que se hayan 
contratado: tarifa plana, banda 
ancha… podéis ver distintas ofertas 
en  www.ya.com, www.terra.es, 
www.wanadoo.es.

Las herramientas para empezar a construir
Hoy en día son muchos los programas editores de html que podemos manejar sin tener conocimiento de este 
complicado lenguaje, ya que casi todos son del tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get) o lo que es lo 
mismo, te permite tener siempre a la vista el resultado mientras se programa.
Dentro de los programas los hay exclusivamente comerciales, algunos que te permiten utilizar las herramientas 
con un período de prueba o gratuitos. 
A la hora de elegir es importante saber qué es lo que queremos hacer para poder utilizar el que más nos convenga 
y ver si nos ofrecen otras opciones que nos puedan facilitar el trabajo, como por ejemplo que cuente con buenos 
manuales de utilización y tutoriales, que podamos ver cómo va quedando nuestro trabajo en el navegador, que 
reconozca distintos formatos de imagen, sonido o vídeo y que permita, sobre todo, insertar los contenidos de una 
forma fácil.
Para empezar, se pueden utilizar los programas gratuitos más sencillos y una vez estemos más familiarizados con 
el entorno, pasar a otros que nos permitan hacer más cosas. 
Entre los más conocidos están Frontpage, gratuito y Dremweaver, comercial.
Frontpage, proporciona flexibilidad y funcionalidad para ayudar a crear  sitios web. Viene incluido en Microsoft 
Explorer y es suficiente para la creación de páginas sencillas. www.microsoft.com
Dreamweaver, Para proyectos con mayor complejidad es el editor más utilizado a nivel profesional. 
www.macromedia.com
Web Builder: muy intuitivo a través de plantillas y formularios. 
Namo WebEditor, amplia variedad de herramientas con un interfaz de usuario de muy sencillo manejo. Cuenta 
con numerosas plantillas y un asistente que va guiando durante la creación del sitio. www.namo.com
Net Objects Fusion: intuitivo, con buenas herramientas y simplicidad al colocar los contenidos. 
www.netobjects.com
Netscape Componer, se obtiene de forma gratuita con el Explorer de Netscape. Permite la creación de páginas 
HTML como si se tratara de un procesador de textos. www.netscape.com
HotDog Professional permite realizar páginas web con poco esfuerzo incluyendo muchas características. 
Adobe GoLive, ofrece lo necesario para crear sitios web profesionales. Trabaja con Photoshop, Illustrator 
y archivos con formato PDF de Adobe directamente, sin necesidad de alternar entre aplicaciones. 
www.adobe.com
Hotmetal Pro, es ideal para profesionales y gente que es nueva en el campo del diseño de páginas Web ya que 
es sencillo de utilizar. www.hotmetalpro.com
Este es un pequeño ejemplo de los programas que podemos encontrar, sea cual sea el que utilicemos, manejarlo 
sin miedo será lo que nos dé las claves para ir creando un sitio atractivo. Ya tenemos las herramientas, sólo queda 
ponernos manos a la obra.

Un alojamiento 
con vistas
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A proba de riscos

✑
Unha das peores cousas 
que ten colaborar nunha 
revista coma esta e estar 

interesado nas novas tecnoloxías 
é que debes estar un pouco ó día 
das aplicacións, utilidades, pro-
gramas, equipos, desenvolvemen-
tos, etc. que van aparecendo no 
mercado. Isto, á parte de ser moi 
caro, é sumamente perigoso para 
o desenvolvemento do teu traba-
llo normal. Estar ó día de todo 
o material que vai aparecendo é 
imposible. Son demasiadas no-
vidades como para poder probar, 
aínda que fose unha mínima parte. 
Somos unha publicación pequena, 
e os fabricantes non nos teñen moi 
en conta á hora de deixar produtos 
para experimentar con eles. Pola 
mesma razón, tampouco podemos 
darnos o luxo de mercalos. Así 
pois, o que nos queda é ler moito, 
e de todo sacar as nosas propias 
conclusións. En canto á análise de 
aplicacións e novos programas, a 
cousa é un pouco máis sinxela; 
á fin e ó cabo case sempre hai 
versións de demostración que 
nos permiten comprobar a súa 
utilidade.

Pero neste tema é onde aparecen 
as primeiras dificultades. 
Para probar as aplicacións 
que van saíndo ó mercado, é 
imprescindible ter un equipo posto 
ó día, que non teña problema en 
correr con aplicacións recentes 
e, normalmente, moi esixentes. 
Tamén hai  que ter instaladas 
ferramentas de protección, 
limpeza, desinstalación, 
desfragmentación, etc., que 
permitan ter o ordenador nas 
mellores condicións de traballo. 

A pesar de tódalas  
precaucións que se teñan, 
a combinación de 
equipos novos e 
a instalación/

desinstalación de moitas 
aplicacións é unha combinación 
mortal, e pouco recomendable, se 
queremos manter o noso sistema 
informático estable e libre de 
problemas.

Eu recomendaría ós nosos lectores 
que non caesen na tentación 
de andar probando programas, 
instalando e desinstalando cousas; 
para iso están xa as revistas 
especializadas, pero sei que para 
moitos de nós isto é imposible. 
Polo tanto, voume permitir dar 
algúns consellos para aqueles que 
non poidan vencer a tentación.

Empezo polo hardware. A loita 
comercial entre Intel e AMD 
non debería afectar ó usuario. 
Xa sabemos que AMD ten 
procesadores máis baratos e 
máis doados de manipular 
(overclocking), e os de Intel talvez 
sexan máis estándar e con algo 
máis de rendemento. Sexan uns 
ou outros, non recomendo elixir 
os máis potentes, nin tampouco 
levar demasiado lonxe o asunto 
do overclocking, no caso de que 
se faga. Calquera procesador de 
gama media ten vida por diante. 
Seguramente o sistema quedará 
obsoleto antes debido a outros 
compoñentes. Ademais, no 
horizonte aparece xa a próxima 
xeración de procesadores de 
64 bits (o de AMD xa está no 
mercado), así que convén non 
meter demasiado presuposto neste 
apartado.

Hai que verificar que a placa 
base sexa o 
suficientemente 
estable e 
tolerante 
c o s 

accesorios que lle poñamos, 
particularmente a memoria. 
Hoxe en día veñen cheas de 
compoñentes que antes había 
que engadir por separado: tarxeta 
de son (incluso con soporte 
para Dolby dixital 5.1), redes, 
FireWire, moitos USB, WiFi, etc. 
En xeral, é mellor aproveitarse 
destas características e mercar 
unha placa o máis completa 
posible. A fonte de alimentación 
debe proporcionar máis de 400 
watios, ou teremos problemas 
para engadir discos duros e outros 
accesorios.

A memoria do sistema, mínimo 
500 Mb, preferible 1 Gb.

Respecto ós discos duros, 
aconsello que, en función do 
prezo, mellor dous ca un, por 
motivos de seguridade. Non 
recomendo os Serial ATA novos. 
Son un pouquiño máis rápidos 
cós normais, pero son moito 
máis difíciles de configurar 
para Windows,  e ás veces ata 
desaparecen para o sistema 
operativo. Só no caso de que se 
configuren en RAID, pagan a 
pena.

A tarxeta gráfica ten que ser 
compatible con DirectX 9. A 
partir desta característica,  se 
xogamos con xogos recentes, 
necesitaremos investir máis nela.

Por último, algúns pequenos 
detalles: non hai que esquecer 
configurar unha boa refrixeración 
de tódolos compoñentes 

(procesador, 
tarxeta gráfica 

e discos duros), 
escoller unha caixa o 

suficientemente ampla para 
acomodar todo sen agobios e 

pensar en futuras necesidades.

Respecto ó software, non hai que 
esquecer que Linux é un sistema 
operativo estable en xeral, pouco 
esixente, e que permite facer 
case o mesmo que Windows, 
xogos á parte.  Sexa con Linux 
ou con Windows, aconsello 
instalar tódalas aplicacións que 
consideremos  imprescindibles, 
os drives, actualizacións e 
accesorios. A continuación,  
comprobar que todo funciona 
correctamente e inmediatamente 
facer unha imaxe do noso disco de 
arranque noutro disco duro, CD 
ou DVD, ou polo menos noutra 
partición. Xa comentei noutro 
artigo anterior como se facía, 
pero recordarei brevemente o 
tema centrándome no caso de que 
traballemos con Windows XP e o 
disco duro formateado en NTFS.

Windows XP é o primeiro sistema 
operativo doméstico de Microsoft 
que se pode considerar estable, 
pero é case unha obriga formatear 
o disco duro en NTFS, co que 
imos ter menos problemas de 
estabilidade, e soporte para 
ficheiros de máis de 4 xigas. Pola 
contra, en caso de problemas 
graves, a recuperación é máis 
difícil. Por exemplo, os discos 
de arranque normais non poden 
ler NTFS. Hai que empregar 
o propio de Win XP ou outro 
desenvolvemento baseado nel. Eu 
recomendo facerse cun CD que 
serve como arranque, e que contén 
as aplicacións máis necesarias 
en caso de desastre: chámase 
Hiren´s Boot CD e é doado de 
atopar en Internet. Con este 
disco no lector, e configurando a 
ROM Bios para arrancar co CD 
en primeiro lugar, reiniciamos e 
executamos a aplicación Drive 
Image que vén incluída, eliximos 
copiar a partición de arranque 
(C:) e o lugar onde queiramos 
gardala (o mellor é noutro disco 
duro ou en CDs gravables). 
Imos tomar algo por aí e á volta 
teremos a tranquilidade de que, 
en caso de que todo se poña 
moi negro, poderemos volver ó 
momento en que todo funcionaba 
correctamente. Para iso basta 
con arrancar de novo co Hiren´s 
Boot CD, executar o Drive Image 
e elixir restaurar imaxe. Non 
debemos esquecer que tódalas 
aplicacións instaladas despois 
de facer a imaxe desaparecerán. 
Algúns programas con límite de 
tempo de uso tamén caducarán 
inmediatamente.

Nunca se insistirá o suficiente: 
non esquecer o antivirus, o 
firewall, o detector de programas 
espías, publicidade, pop-ups, e 
outros malwares que circulan 
por Internet. Despois de restaurar 

unha imaxe, hainos que 
actualizar de novo. 

Contando con 
esta rede de 
seguridade, 
xa podemos 
arriscarnos a 

navegar polos 
perigos de 

Internet e a instalar 
ou desinstalar o que 

queiramos. Ter un bo 
desinstalador de aplicacións, 

á parte do de Windows, e un 
programa que nos limpe o rexistro 
sen ser demasiado agresivo pode 
axudar a non ter que contar con 
ela.

Para rematar, hai que facer unha 
nova imaxe cando cambiemos 
algún compoñente de hardware 
ou instalemos algún programa 
importante e non esquecer nunca 
que é mellor non tratar de arranxar 
o que non está estropeado. 

por 
Carlos Lozano 
cuetorubio@yahoo.es

opinión

Mil 
primaveras máis

Vimos de celebrar en toda Galicia o 
Día das Letras Galegas, oficializado 
o 17 de maio dende a súa primera 
edición en 1963, cando tres membros 
da Real Academia Galega (RAG), 
Manuel Gómez Román, Xesús Ferro 
Couselo e Francisco Fernández del 
Riego presentaron nesta institución 
unha proposta de que se dedicase esta 
data de cada ano ás nosas letras coa 
finalidade de “recoller o latexo material 
da actividade intelectual galega”.

Os tres ilustres expuñan que co gallo 
de se celebrar aquel ano o centenario 
da publicación dos Cantares Gallegos 
de Rosalía de Castro, a Academia 
debería consagrar, con carácter de 
perdurabilidade, o simbolismo da data 
nunha celebración anual.  E ben certo 
que dende entón evolucionouse moito 
na cuestión idiomática e cultural, 
ata o ponto de que xa temos varios 
diccionarios no noso idioma e tamén 
unha nova normativa, publicada 
recentemente pola RAG. Incluso o Día 
das Letras rematou por converterse en 
Semana en diversos puntos da nosa 
xeografía, contando con multitude 
de actos –oficiais e oficiosos- para 
conmemorar tan singular acontecemento 
a prol da  lingua e da cultura.

Neste marco queremos aproveitar 
a ocasión para darlle a benvida a 
unha novedosa iniciativa, promovida 
pola Asociación de Enxeñeiros 
de Telecomunicacións de Galicia 
(AETG), que tivo a feliz idea de 
crear o primeiro diccionario galego 
de termos tecnolóxicos e que, por 
certo, nin siquera existe en español. 
Este proxecto foi presentado en Vigo 
precisamente o Día das Letras Galegas, 
que ademáis coincide en data co Día 
Internacional das Telecomunicacións. 
E tamén na mesma xornada tiña 
lugar en Bruxelas outra importante 
nova, pois no decurso da Conferencia 
Intergubernamental da Unión Europea o 
Estado español plantexaba que a futura 
Constitución Europea debería incluir 
o recoñecemento das distintas linguas 
oficiais nos estados membros, unha idea 
que non lle pareceu demasiado ben a 
Francia, que non ve con bos ollos esta 
reclamación por interpretar que suporía 
crear un mal precedente para outros, 
como acontece co pobo bretón. Parece 
sensato insistir ós nosos veciños galos 
que non esquezan que “todo pobo ten 
dereito de expresar e de desenvolver a 
súa cultura e o seu idioma”, segundo se 
reflexa na Declaración dos Dereitos dos 
Pobos, asinada en Barcelona en maio 
de 1990.

Aplaudimos todas estas iniciativas, mais 
consideramos que a verdadeira medida 
que realmente redundará en beneficio 
da nosa lingua e da nosa cultura non 
se debe limitar a celebrar actos nunha 
data concreta, senon tratando de facer 
pequenas cousas tódolos días do ano. 
En verbas de Alvaro Cunqueiro:   “Eu 
quixen e quero que a fala galega durase 
e continuase, porque a duración da 
fala é a única posibilidade de que nós 
duremos como pobo. Eu quixen que 
Galicia continuase e, ao lado da patria 
terrenal, da patria que son a terra e os 
mortos, haxa estoutra patria que é a 
fala nosa. Se de min algún día, despois 
de morto, se quixese facer un eloxio, e 
eu estivese dando herba na terra nosa, 
podería dicir a miña lápida: <aquí 
xace alguén que coa súa obra fixo que 
Galicia durase mil primaveras máis>”.

por 
Moncho Paz 
xornalista e 
consultor de 
comunicación
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INTRODUCIÓN 
Para poder ver canles de TV, e 
escoitar emisoras de radio e noticias 
de todo o mundo necesitaremos 
unha conexión á Internet, canta 
máis velocidade mellor, e se a 
conexión é de 56 KB, ou menos, 
observaremos que produciranse 
saltos na reproducción ou dito doutra 
maneira, non existirá continuidade 
nos contidos descargados. 

Tamén necesitaremos unha tarxeta 
de son, un par de altofalantes e unha 
aplicación multimedia para ver e oír, 
tales como Windows Media Player 
ou o RealOnePlayer; o primeiro 
está incluído no sistema operativo 
Windows XP, na súa última versión. 
Ambos os dous reproductores 
pódense descargar gratuitamente 
desde múltiples sitios Web, sería 
unha boa práctica localizalos 
desde un buscador e descargalos. 
Algunhas estacións da televisión 
usan o reproductor Quicktime. 
Dous dos sitios Web para obter os 
programas nas súas últimas versións 
son:

http://spain.real.com/freeplayer_
r1p.html 

h t t p : / / w w w . s o f t o n i c . c o m / 
información_estendida.phtml?n_
id=9497&plat=1

Exemplo de reproducción co 
RealOnePlayer:

A LIGAZÓN  http://wwitv.com

Citarei neste artigo unha ligazón a 
centos de emisoras   http://wwitv.com  
este é un índice con ligazóns a 
centos de medios de comunicación 
que corren dispoñibles sobre o 
Web, proporcionando neste índice 
a información e facéndoa dispoñible 
para todo_los usuarios. Pretende 
ser o sitio Web da TV Mundial De 
Internet.

No intre de escribir este artigo 
hai dispoñibles 426 estacións de 
televisión de banda ancha na súa 
base de datos.

Benvida o portal con 
centos de emisoras.
O facer clic no debuxo xorde a 

seguinte pantalla, na que hai dous 
accesos ós reproductores multimedia 
antes mencionados:
Entrada Portal con centos 
de emisoras.
Se prememos no enlace “Watch all 

TV Stations” amósase a seguinte 
pantalla de acceso as emisoras de 
Tv.
Portal con centos de 
emisoras.
O proceso para ver a televisión en 
rede, neste sitio Web, é sinxelo, 
basta con calcar na columna da 

esquerda no país que se desexe, por 
exemplo en SPAIN 24 (o número 
24 indica a cantidade de emisoras), 
a continuación para acceder ó Web 
da emisora (no noso caso, A Outra 
) desexada prememos na columna 
“Website“.  Todos los enlaces a 
Webs externas se abren en nuevas 
ventanas, exemplo da Web da Tv 
Palestina:
Exemplo de Web de 
emisora.
A columna “Info” danos 
información sobre o tipo de emisora 
que é. A columna “Live” indica 
si emite en directo ou non.  As 
columnas “Stream1“ e “Stream2“ 
para ver a emisora en rede, mediante 

o acceso ó canal seleccionado 
mediante un dos dous reproductores 
anteriormente citados.

Cando pulse sobre o nome dun 
canal de TV, o sitio Web do canal 
de TV aparece e a corrente de vídeo 
se cargará no RealPlayer ou no 
MediaPlayer. Ten que ter JavaScript 
permitido no seu Webbrowser 
doutra maneira non se reproducirá.

O premer no número dunha das 

columnas “Stream1“ ou “Stream2“ 
da emisora desexada xa veremos 
o que está emitindo, por exemplo, 
como se amosa na seguinte pantalla 
na que o reproductor multimedia é o 
Windows Media Player:
Emisión.
Algunhas emisoras teñen o seu 
propio reproductor por exemplo:

Emisoras Castilla e León.
As veces, se as conexións son moi 
lentas esta será a causa que poderá 
facer que leve un rato antes de que 
un canal traballe. Nalgúns casos o 
canal non cargará en absoluto.

O stream, así se chama na Internet á 
técnica mediante a que se envían os 
datos de imaxe e son.

Cando nos conectamos cun servidor 
este envía unha serie de información 
stream que vén partida e se almacena 
nunha memoria intermedia chamada 
búfer; cando a memoria se enche, 
entón, reprodúcese a imaxe ou o 
son; durante esta reproducción 
seguen recibíndose anacos de 
información que van directamente 
ó búfer; a sensación de continuidade 
prodúcese porque o anaco que se 
reproduce vai a menor velocidade 
có anaco que se está a recibir.

Premendo no botón superior 
“guestmap” se amosa un mapa no 
que podemos situar información.
guestmap.
Premendo no botón superior 
“teletext” se amosa o teletexto do 
pais seleccionado, neste caso de 
Suiza.
teletexto.
Outras direccións Web co mesmo 
fin son: Buscador de emisoras 

de Radio e Tv en todo o mundo, 
consultar o vínculo no que constan 
os premios recibidos por esta Web 
http://www.internetmedia.8k.com/ 
ademais inclúe un portal con acceso 
a xornais e revistas de todo o mundo 
http://www.mediaya.8k.com/ 

SuperRadio, la primeira revista 
de actualidade sobre o mundo 
da radio en España con novas 
actualizadas diariamente, arquivo 
das derradeiras 5 semanas, listados 
de emisoras con Web e emisión 
online e documentación de utilidade 
para o aficionado e o profesional. 
A primeira revista sobre o mundo 
da radio en España, dende 1991 
edita a Guía da Radio anualmente 
e está no Web dende 1997.  http:
//www.guiadelaradio.com   

Emisoras de radio en directo de todo 
el mundo 

http://www.vilches.com.mx/radio/ 
Emisoras de radio por Internet.

http://arte.mundivia.es/astruc/
temocc01.htm 

Pero non sempre se utiliza o sistema 
de conexión a unha páxina Web 
de vínculos; por exemplo, existen 
programas específicos para ver 
a televisión ou oír a radio, por 
exemplo Veo TV Pro. Segundo 
di a documentación do programa, 
a intención dos seus creadores 
foi desde un principio condensar 
nunha soa ferramenta todos aqueles 
contidos de maior difusión, entre 
os que se inclúen televisión, radio 
e prensa en rede, entre outros, co 
ánimo de facer rápido e doado o seu 
manexo, gozando do noso tempo de 
lecer sen a necesidade de buscas 
infructuosas e lentas.

PCpráctico
Ver a televisión en internet con wwiTV

por 
Emiliano Gómez
emiliagv@usc.es ❘

Diversas canles e soportes de comunicación. A Rede tamén 
é televisión, e tamén é radio, e tamén é unha porta aberta 
a todas as noticias do mundo. Dende Código Cero queremos 
contribuír a que os nosos lectores poidan disfrutar de todas 
estas opcións, da mellor maneira posible. No seguinte artigo 
inclúense unha serie de consellos para sacarlle auténtico 
rendemento á “Internet audiovisual”.
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por REDACCIÓN

✑
O noso colaborador 
habitual Pablo Grandío 
(vandal.net) enviounos 

unha interesante crónica dende a 
feira de videoxogos E3 2004, en 
Estados Unidos, incluída unha 
descrición sobre as dúas novas 
portátiles e comentarios sobre as 
máis importantes novidades do mer-
cado. Os afeccionados non poden 
deixar de escapar a oportunidade 
de comprobar cáles son os videoxo-
gos que se lles botarán enriba nos 
vindeiros meses. Non vos perdades 
este artigo!

A edición 2004 da feira de 
videoxogos E3 celebrouse a 
mediados de maio na cidade 
americana de Los Ángeles, como 
sempre dende os seus inicios 
agás unha edición que fora en 
Atlanta. O E3 é a meirande feira de 
videoxogos do mundo, e celébrase 
estratexicamente seis meses antes 
da temporada do Nadal, onde a 
industria do sector fai a maior parte 
das súas ventas. Esta edición, que 
era a décima e por iso contaba cunha 
exposición da historia do videoxogo, 
estivo dominada polas dúas novas 
portátiles que se amosaron por 
primeira vez ó mundo. Falamos, 

claro está, de PlayStation Portable 
(PSP) e de Nintendo DS.

Como é tradición dende hai 
uns poucos anos, nos dous días 
anteriores á feira as compañías de 
hardware celebraron cadansúas 
conferencias onde fixeron os 
habituais anuncios sorpresa. A de 
Microsoft foi a primeira, o luns, e 
a compañía de Bill Gates confirmou 
o que vos adiantabamos no anterior 
número de Código Cero: Electronic 
Arts usará Xbox Live, o xogo 
on-line de Xbox, comezando cos 
seus xogos deportivos e outros 
coma Battlefield ou Burnout 3. 
As de Sony e Nintendo, como era 
previsíbel, estiveron dominadas 
polas dúas novas portátiles, aínda 
que Sony anunciou que o vindeiro 
Grand Theft Auto (o grande ausente 
da feira, por certo) sería de novo 
exclusivo para PlayStation 2, e 
Nintendo amosou un novo xogo de 
Zelda para a consola GameCube, 
esta vez cun aspecto maduro, 
deixando a estética de debuxos 
animados da anterior edición.

 A feira deu comezo con poucas 
sorpresas que deparar xa pero 
cunha selección de grandes xogos 
poucas veces acadada en anteriores 
edicións. Especialmente destacábeis 
foron, en PC, Half-Life 2, Os Sims 
2, Rome: Total War e os novos 
xogos de Bioware, Dragon Age e 
The Witcher, que darán moito do 
que falar. Sen esquecer Splinter 
Cell 3, que sairá tamén para tódalas 
consolas. Half-Life 2, que está preto 
da súa finalización, amosábase 
nunha pequena sala de cinema a un 
público selecto (entre o que dimos 
estado), e lucía unha abraiante 
calidade gráfica e de xogo. Rome: 
Total War, pola súa parte, acadou 
case unanimemente o apelativo 
de mellor xogo de estratexia do 
evento. Rematando co PC, no stand 
da fabricante de tarxetas gráficas 
Nvidia se estaba a expor unha demo 
do novo motor Unreal 3, que será o 
que potencie moitos dos xogos que 
veremos en PC nos vindeiros anos.

Pero, con tódolos respectos a Half-
Life 2, foron os xogos de consola 
os que acaparaban as miradas que 
conseguían fuxir das dúas novas 
portátiles. En PlayStation 2 estaban 
xogos coma Metal Gear Solid 

3, Gran Turismo 4, Getaway 2, 
Devil May Cry 3 ou Final Fantasy 
XII, dos que sobra dicir cousa. 
Tamén estaba Killzone, que ten o 
alcume de “o Halo de PS2”, ó que 
ten boas posibilidades de facer 
honra. En Xbox as estrelas  eran 
da propia Microsoft, destacando 
Halo 2 (que puidemos xogar a 
porta pechada) e Fable (cerca da 
súa finalización e impresionante) 
sen desmerecer a Jade Empire 
(dos creadores de Baldurʼs Gate) 
e Forza Motorsport (“o Gran 
Turismo de Xbox”). En Nintendo 
GameCube o máis interesante era 
Metroid Prime 2, que esta vez 
conta cun modo multixogador, 
Resident Evil 4, exclusivo de 
Nintendo e unha rexeneración total 
da saga, Paper Mario 2 (o xogo 
de rol protagonizado por Mario) 
e un novo xogo de Donkey Kong 
no que teremos que facer música 
cun mando-conga, chamado 
axeitadamente Donkey Konga.

Pero non tódolos xogos salientables 
eran exclusivos. Foron aclamados 
títulos multiplataforma coma o 
devandito Splinter Cell 3 (que 
ten uns gráficos abraiantes), 
Burnout 3 (no que teremos que 
chimpar ós rivais da estrada e 
facelos escacharrar, ademais de 
quedar primeiros), Viewtiful Joe 2 
(mantendo o atractivo estilo gráfico 
da primeira parte), Bard s̓ Tale (un 
xogo de aventuras que parodia ós 
máis soneados do xénero), Juiced 
(un prometedor xogo de carreiras 
tuning), Silent Hill 4 (o xogo de 
terror de Konami), The Movies 
(o xogo máis orixinal da feira, 
onde dirixiremos un estudio de 
Hollywood), Prince of Persia 2 (que 
terá máis elementos de combate), 
Colin McRae Rally 2005 (cun 
novo modo carreira) ou Star Wars: 
Cabaleiros da Antiga República 2, 
no que volvemos a ser un cabaleiro 
jedi con liberdade para decantarnos 
por calquera dos lados da Forza.

Pero antes de falarvos das dúas 
estrelas da feira aínda temos que 
facer mención da presencia española 
nela. Pyro Studios, os creadores de 
Commandos, amosaban a porta 
pechada Imperial Glory, un xogo 
de estratexia tanto por quendas 
(con xestión de imperios ó estilo 
de Civilization) coma en tempo real 
(con combate ó estilo da saga Total 
War), ambientado nos primeiros 
anos do século XIX na loita entre os 
imperios da Francia, o Reino Unido, 
Rusia, Austria-Hungría e Prusia. 
Ademais, Planeta DeAgostini 
amosaba unha encantadora sorpresa 
e unha boa promesa, PC Fútbol 2005 
e Fallen Lords respectivamente. PC 
Fútbol 2005 supón o regreso do 
mítico xogo español de xestión 
futbolística e posúe as características 
para competir cos actuais líderes 
do mercado. Fallen Lords, pola 
súa parte, é un xogo de acción e 
estratexia no que controlaremos a 
un xeneral dun exército e daremos 
ordes as nosas tropas ademais de 
participar nós mesmos nos combates, 
ambientado nunha hipotética guerra 
de ultratumba entre os mortos, os 
anxos e os demos.

É agora a quenda das novas 
portátiles. Ámbalas dúas tiñan 
unha longa cola de asistentes á 
feira ansiosos por velas, e a espera 
non era en balde. A primeira que 
puidemos ver foi Nintendo DS, 
no área reservada da compañía, 
e destaca pola súa orixinalidade. 
Como contabamos hai uns meses, 
a súa peculiaridade máis notable é 
que ten dúas pantallas, unha arriba 
e outra abaixo, e esta última, como 
dicían os rumores, é táctil. Isto, que 
pode parecer anecdótico a primeira 
vista, convértese na maior virtude 
da máquina cando se combina coa 
imaxinación dos programadores. 
No xogo de Metroid usabamos a 

pantalla táctil para apunta-lo noso 
disparo e selecciona-las armas, 
mentres que no de Mario 64x4 
(unha adaptación multixogador _sen 
fíos_ do xogo de Nintendo 64) so 
nos servía para move-la cámara. O 
uso máis orixinal dábase en Wario 
Ware, onde nos propuñan mini-
xogos nos que tiñamos que, por 
exemplo, borrar un encerado ou 
cortar hortalizas, todo elo usando a 
pantalla táctil. No apartado gráfico, 
tiña un nivel similar ó de Nintendo 
64. Nintendo esforzouse en aclarar 
que esta non vai se-la substituta de 
Game Boy Advance, inda que teña 
unha entrada para os seus xogos, 
senón unha “terceira columna” 
xunto coa devandita portátil e 
GameCube.

Finalmente, PSP. So estábase a 
mostrar na zona pública de Sony, 
polo que había unha longa cola 
ó redor do stand. O final dela 
resultaba unha decepción o pouco 
que se amosaba, pero abraiaba a 
potencia da máquina. Ten un tamaño 

considerable, dominado pola grande 
pantalla panorámica (para ser unha 
portátil) que mostraba uns gráficos 
entre PlayStation e PS2, aínda que 
mais preto da segunda. O único 
xogo ó que se podía xogar era un de 
rol xaponés, mentres que o resto so 
estaban en vídeo. A adaptación de 
Gran Turismo 4 e o novo Metal 
Gear Acid (que é de estratexia) 
foron os xogos máis destacábeis 
que se estaban a amosar, aínda 
que outros de sona como WRC ou 
Medievil estaban tamén en vídeo, 
e anunciáronse títulos coma Devil 
May Cry, Spider-Man, Ridge 
Racer ou Toni Hawk s̓ Pro Skater. 
A próxima consola de Sony terá 
un bo catálogo dende os inicios. O 
control é similar ó de PlayStation, 
con catro botóns principais (cos 
catro símbolos que xa forman parte 
da imaxe da consola), un en cada 
extremo do dorso da máquina, 

unha cruceta dixital á esquerda 
e un pequeno stick analóxico na 
parte inferior esquerda, que aínda 
que aparentemente parece difícil de 
mover, non é tal á hora de xogar.

Este E3 2004 ficará marcado pola 
aparición das novas portátiles, pero 
en materia de xogos foi dos mellores 
que se lembran nos últimos anos. O 
do vindeiro ano será no mesmo lugar, 
en datas semellantes, e seguramente 
se amosarán por primeira vez as 
consolas da nova xeración, sucesoras 
de Xbox, GameCube e PlayStation. 
A organización, excelente, intentará 
superar os records de asistencia que 
se volveron a bater nesta edición, con 
65.000 persoas e 5.000 productos, 
1.000 deles endexamais expostos ó 
público anteriormente. Esperamos 
contarvos, dentro dun ano, como 
fan Sony, Nintendo, Microsoft e 
compañía para engaiolar a tódolos 
videoxogadores do mundo.

Novas dende Los Ángeles: 

PlayStation Portable 
e Nintendo DS, a 

exame
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