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Neste número....
O número 6 de Código
Cero abordaba un especial
dedicado ás enerxías renovables. Baixo o título “agora ou
nunca” a publicación pasaba
lista ás distintas alternativas
que neste eido se barallaban
naquel afastado 2002.
Aquel número saia do
prelo mentres se producía a
traxedia do Prestige, e este
era precisamente o tema
de portada que remitía a
un repaso dos sitios que
recollían información sobre o
desastre. “A internet en apoio
de Galicia”, publicaba unha
longa lista de sitios onde o
lector podía solicitar mais
datos sobre o desenvolvemento do naufraxio e as súas
consecuencias.
A prensa galega on-line
era outro dos reportaxes que
publicamos naqueles primeiros tempos , artigo que
completabamos coa segunda entrega do e-barómetro,
a incipiente nova economía,
trebellos , xogos e formación
completaban aquel número
de finais de ano de Código
Cero.

H

ai un suma e segue con cada
Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia que celebran
as enxeñeiras e enxeñeiros
da nosa terra (as/os integrantes do CPEIG). Hai un suma e segue pero
tamén hai unha exposición colectiva,
múltiple, de cousas que podemos ir facendo para saírmos da crise polo vieiro do
coñecemento e de exemplos concretos de
por onde tirar. Para quen queira exemplos,
dicirlle que os premios que complementan
a Noite diríxense precisamente a darlles
visibilidade. A Noite é pois unha boa
oportunidade para xuntar experiencias e
obter consello, directa ou indirectamente, de cara á nosa propia experiencia TIC,
empresarial, divulgativa ou de desenvolvemento. O potencial desta cita é grande,
de aí que non quixeramos deixar pasar a
oportunidade de cubrila e de amosar, tamén, os nomes propios de quen vai recibir

un premio do Colexio. Poderemos velo nas
páxinas centrais deste novo número, onde
achegamos, como de costume, unha boa
ración de tecnoloxía e innovación galega.
E, coma sempre, hai moitas cousas das que
non puidemos dar conta, por razóns de
espazo, e que ficaron no tinteiro á espera
de que as retomemos. Isto, alén de todo
o negativo que poida ser, ten unha cousa
ou distintivo positivo: certifica unha vez
máis que hai moita innovación TIC galega
da que falar e informar. Certifica, xunto cos
premios do CPEIG ao traballo TIC ben feito,
que na nosa terra existen profesionais
excepcionalmente cualificadas/os que empregan unha boa parte dos seus esforzos
en apuntalar unha salvagarda xeral, un
antídoto, contra hipotéticas fochas produtivas coma esta que estamos a vivir.
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sinatura convidada | FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ

CIENCIA EN
PAPILLOTE
Fernando Pérez González
Director xeral de Gradiant

U

n exhaustivo estudo publicado
recentemente por investigadores
do National Bureau of Economic
Research de Massachusetts revela
a porcentaxe de investigadores
inmigrantes e emigrantes con respecto ao
total de cada país. Probablemente non
estrañe saber que o 38% dos investigadores de EE UU proceden do estranxeiro,
pero si que en Suíza e Dinamarca supoñan o 57 e o 45%, respectivamente. Na
cola da listaxe figuran Italia, España e
Xapón. No caso de España, só o 7,3% dos
investigadores proceden de fóra (especialmente, de Italia, Francia e Arxentina), mentres que unicamente o 8,4%
dos investigadores españois traballan
fóra do seu país. De xeito rechamante, o
illamento científico xaponés é aínda meirande, con porcentaxes respectivos do 5
e o 3,1%.
A investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico modernos, con
equipos multidisciplinares que requiren
dunha considerable masa crítica, benefícianse moito dos fluxos de capital
investigador humano. Os científicos procedentes doutros lugares achegan novos
coñecementos e tecnoloxías non dispoñibles nos grupos que os reciben, aumentando en definitiva a súa competitividade.
Unha boa proporción da innovación mundial actual responde ao paradigma da
chamada “innovación aberta”, termo que
designa o emprego de ideas, tanto internas como externas, por parte das empresas que procuran o avance das súas
tecnoloxías. A innovación aberta é especialmente útil para acadar un posicionamento rápido nos mercados, como puxo
de manifesto o éxito fulgurante acadado polo sistema operativo Android. Como
cabe supor, a chave da innovación aberta son os fluxos de coñecemento alén das
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fronteiras da empresa. E, por suposto,
non hai mellor maneira de facer fluír o
coñecemento que ligalo ao coñecemento de
persoas: os científicos e tecnólogos que
o posúen.
Hai xa tempo que EE UU decatouse do
valor da diversidade no coñecemento
científico. Dos 314 cidadáns estadounidenses galardoados cos Premio Nobel, 102
(o 32%) naceron noutros países. Outros
exemplos recentes revelan que a importación de coñecemento ten un claro impacto na creación de riqueza: Jerry Yang,
co-fundador de Yahoo!, naceu en Taiwán;
Sergey Brin, de Google, en Moscova, e o
promotor de eBay, Pierre Omidvar, é natural de París.
O estudo devandito pon de manifesto,
claramente, a insularidade do noso coñecemento. En España, a ciencia cocíñase en papillote, bañada nos seus propios
prebes. A isto contribúe, sen dúbida, a
ostensible endogamia universitaria, pero
cumpriría buscar a clave no noso paupérrimo dominio do inglés. Tomando datos
do índice de nivel de inglés publicado anualmente pola compañía Education
First, un atopa unha importante correlación (r=0,63; p<0,05) entre este e a
porcentaxe de investigadores inmigrantes. Sendo o inglés a lingua franca para
os investigadores de todo o mundo, non
sorprende que na decisión de cara a onde
emigrar pese especialmente a facilidade
para comunicárense nese idioma, non só
no laboratorio, senón tamén no supermercado.
O Foro Económico Mundial adxudica a España un miserable posto 36 en competitividade. Ascender na listaxe non semella
cuestión de máis autovías, pero si de un
cambio no centro de gravidade do ensino de inglés, que leva décadas agardando
a súa integración e afianzamento: menos
gramática e máis conversa.
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Chega á nosa terra o primeiro
Campionato
3D de
Modelo 3D
deModelado
Campionatode
Precisión con Móbil



Dende a USC, co apoio da Fundación Vodafone, anuncian
a celebración do primeiro Campionato de España de Modelado 3D de Precisión con móbil. Promover o enxeño científico
do alumnado de 4º da ESO e Bacharelato é a meta desta proposta. Así nolo confirmaba a sinatura de dous acordos celebrada
pasado venres 16 de novembro por parte do reitor da USC Juan
Casares e do director xeral da Fundación Vodafone España, Santiago Moreno. Con este campionato -proxecto pioneiro da USC
financiado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT)- quérese tamén dar a coñecer o manexo das TIC e a
telefonía móbil mediante unha técnica chamada fotogrametría,
coa que se poden obter modelos 3D da realidade partindo de
fotografías tiradas coa cámara do móbil mediante un programa
informático.
E que é iso dos modelos 3D de precisión?
Segundo verbas do
profesor Juan Ortiz
-director do proxecto“son figuras virtuais
que representan fielmente a realidade e
que teñen múltiples
aplicacións como, por
exemplo, a medición
en deportes como
a F1 ou o ciclismo, a
creación de efectos
especiais ou a conservación do patrimonio
cultural”. Emporiso con este campionato búscase simular e estimular a capacidade investigadora dos escolares mediante unha
competición por equipos que desenvolverán modelos 3D virtuais a escala usando instrumental moi familiar para eles como o
teléfono móbil, un ordenador persoal e o web.

Tecnoloxía galega para asegurar a
autenticidade dos obxectos a través dun
smartpho
e
smartphonne



O venres 16 de novembro, a empresa galega Tagtum ofreceu
en Vigo, no marco das Xornadas de Automatización Industrial,
unha charla sobre o Internet das cousas, concepto-metodoloxía de
traballo considerado a pedra de toque da 3ª Revolución Industrial
(a revolución do coñecemento). Lembrar que da firma Tagtum (ou
Dnet), precisamente, temos en Código Cero para informar dun sistema de seu, desenvolvido en colaboración co centro Gradiant, que
permite garantir a orixinalidade dos produtos e recoñecer a súa titularidade con só achegar un dispositivo móbil con sistema NFC. Na
cita de Vigo fíxose fincapé no devandito sistema Tagtum, un exemplo da devandita era tecnoloxía. Segundo informan fontes da empresa, esta revolución do coñecemento non fixo máis que comezar.
Entre os primeiros e significativos pasos datos insírese a inclusión da dita tecnoloxía de
seu en máis de un millón de
camisolas pertencentes “a un
dos clubs de fútbol máis prestixiosos do mundo”. Isto vai
significar “a posta en xogo”,
de cara ao seareiro, de toda
unha longa serie de funcionalidades e servizos útiles. Por
exemplo, coa camisola e un
smartphone a man, os seareiros poderán mercar a entrada e entrar
directamente no estadio de fútbol.
Por certo que a firma Tagtum tamén traballa, arestora, nun proxecto europeo para incorporar o identificador que desenvolveu conxuntamente con Gradiant aos medicamentos de uso común, tal como se
establece nunha directiva comunitaria. “A tecnoloxía Tagtum”, engaden fontes da empresa homónima, “é a primeira pedra dunha nova
era, e suporá un antes e un despois na maneira de entender o mercado e os negocios”. O Internet das cousas, sinalan, é un concepto que
consiste en dotar aos obxectos de tecnoloxía para que os usuarios
poidan interactuar con eles.
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A Asociación de Xestores de Innovación de Galicia (AXIGA) presentouse
oficialmente en Compostela o 30 de outubro cun encontro cos medios e cos profesionais galegos da innovación que contou coas
intervencións de Benito Fernández, representante do colectivo, Francisco Noya, do
Concello de Santiago e Ángel Pereira, presidente de AXIGA. A cita foi algo máis que
unha cita cos medios. Foi unha xornada de
traballo entre xestores de innovación, representantes das empregas galegas ligadas á
I+D e público en xeral. E tamén
unha palestra de casos de éxito.
Lembrar que AXIGA non é
nova, malia terse presentado
hai unhas semanas. En realidade, foi constituída no ano 2010,
sendo este o seu primeiro evento público, onde os seus integrantes deron a coñecer as actividades que está a desenvolver
así como os servizos que ofrece.
Ángel Pereira fixo especial mención “á necesidade que cobre a
asociación de poder aglutinar
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a todos os profesionais da innovación que
están a traballar en empresas, centros tecnolóxicos, universidades ou consultoras”.
Estamos pois ante un espazo de reunión
que é novo e que se dirixe a dar acubillo a
unha nova profesión. Os seus integrantes,
tal e como sinalou Pereira, teñen en común
a confianza no potencial de crecemento do
papel que desenvolven, de aí que agarden
que AXIGA “se converta nun referente, nun
lugar de encontro e traballo en rede onde
se poidan acadar sinerxías entre os seus
asociados”.

Na cita tamén espazo para avaliar a situación da innovación en España e Galicia
na última década cunha grande conclusión:
“A crise económica que comeza no ano
2008 fai que se reduza o gasto que as empresas estaban destinando a I+D+i, ascendendo en 2008 a 20.000 millóns de euros
e no ano 2010 descendendo ata os 16.000
millóns de euros”. Víctor Piñeiro, vicepresidente de AXIGA, amosou a súa preocupación: “Agardamos que esta tendencia se
inverta, e regresemos a unha senda de crecemento porque sen investimento en I+D+i
será difícil ter unha economía competitiva”.
Na cita, os asociados a AXIGA quixeron
facer partícipes aos asistentes dos seus
casos de éxito, en concreto no ámbito do
emprendemento e do sector TIC. Foi o caso
de María Montero, de QUALINNOVA CONSULTING, ou de Iria Coello, que deu conta
de EDNON, dedicada a integración de servizos avanzados de novas ferramentas TIC.

De esquerda a dereita, Benito Fernández (Axencia Galega de Innovación),
Ángel Pereira (AXIGA) e Francisco Javier
Noya (Concello de Santiago).
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R supera as 200.000 liñas de
móbil na nosa terra



O operador galego R segue a medrar a bo paso
no que a clientes de servizos móbiles se refire. Así
nolo lembra, precisamente, este mes de novembro coa
publicación dun informe que fai reconto do acadado os
días pasados e, por extensión, ao longo do ano en liñas,
usuarios, empresas adheridas, etc. Para comezar, a compañía conseguiu este mes de novembro deixar atrás a
liña das 200.000 liñas de móbil, con 155.500 de clientes
particulares e unhas 44.500 de empresas. Entre outras
cousas, isto significa que se duplica a cifra de xuño do
ano pasado e que se acumulan, en 2012, máis de 80.000
liñas netas.
A compañía galega afiánzase desta maneira como a
que máis medra na nosa terra en cuestións de telefonía
móbil. Polo que se refire ao papel que está a xogar a
nivel español, R é a sexta operadora que máis clientes
está a acadar, información que, segundo fontes da firma galega, aínda amosa máis relevancia se temos en
conta que a totalidade do mercado de R está centrado
na súa Comunidade.
Pero hai máis. O pasado mes de outubro, R bateu
unha nova marca, xa que foi o mes no que máis
liñas portaron o seu número dende outras compañías ao operador galego. “Nun só mes”, informa a compañía, “R fíxose con 11.124 portabilidades, datos que
contrastan coa coa tónica rexistrada no mercado estatal
da telefonía móbil no que, segundo datos da CMT, a Comisión do Mercado das Telecomunicacións, este sector
perdeu en total en setembro 242.241 liñas, tal e como
se pode ver nas redes".
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Centro renovou a súa aula de



A aula de informática do Centro Sociocomunitario de Ourense-centro renovouse ao abeiro
dun convenio subscrito pola Fundación La Caixa e a Consellería de
Traballo e Benestar. Así, este espazo
dotouse de 20 postos de formación
completo de informática, 10 ordenadores de última xeración e novo
mobiliario. Este centro ten programadas actividades informáticas
impartidas por profesores a cargo
do convenio asinado coa entidade
crediticia catalá e, ademais, tamén
hai un grupo de voluntarios que catro días á semana acoden ao fogar

do maior para impartir clases de informática y de manexo da Internet.
Este centro sociocomunitario,
emprazado na rúa Concello e cunha superficie de 1.600 m2 en dous
andares, é un referente para os
maiores ourensáns dende o ano
1972 no que comezou a funcionar
e se puxo ao servizo da cidadanía
coa finalidade de mellorar a calidade de vida dos usuarios mediante
a promoción sociocultural das persoas e, a día de hoxe, é un importante lugar de encontro interxeneracional e de comunicación na
cidade das Burgas.

IC: o desafío de desenvolver
IntelligenTIC:
cidades plenamente intelixentes



O
proxecto
IntelligenTIC,
posto en marcha
pola asociación INEO
e máis a Agrupación
Empresarial Innovadora de Seguridade, xa é unha realidade
da que as nosas empresas, institucións e
cidadáns de a pé poderán comezar a tirar
proveito. Trátase dunha proposta co seguinte obxectivo: sentar os alicerces para un
desenvolvemento racional, eficiente e coordinado do concepto Smart Cities & Communities. A través deste proxecto, avalíanse as
cidades intelixentes de maior suceso e extrapolaranse os seus resultados a aquelas
localidades que estean a dar os primeiros pasos neste eido. A iniciativa
preséntase oficialmente o 29
de novembro, no Congreso
Nacional de Cidades Intelixentes, que reunirá en Ponferrada a todos os axentes
implicados no desenvolvemento do concepto Smart
City en España.
Este concepto, sinala
INEO, pretende ser a chave
para mellorar a rendibilidade
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das cidades en aspectos como a xestión, a
mobilidade, a eficiencia enerxética e a integración de todos os axentes que interveñen
na xestión urbana. E, todo, aproveitando as
posibilidades que as TIC ofrecen nestes ámbitos. IntelligenTIC pretende tirar o máximo
rendemento da experiencia e dos coñecementos das Smart Cities que xa están en
marcha, para trasladar este know-how a cidades que inician agora este camiño. E que
deben facelo aproveitando as vantaxes da
innovación colaborativa, unha idea que está
moi presente nas Agrupacións Empresariais
Innovadoras (AEIs), constituídas por empresas e centros
d e

investigación e formación que partillan un
espazo xeográfico e/ou unha área de traballo e que colaboran entre si para desenvolver proxectos de innovación.
Este proxecto, que xa está en marcha,
identificará puntos de encontro entre as
AEI`s implicadas nos seis alicerces dunha
Smart City: economía, persoas, goberno,
mobilidade, medio ambiente e vida diaria.
Co obxectivo de desenvolver proxectos
trans-sectoriais, integrados nunha estratexia común de sostibilidade e eficiencia.
Fican meses de traballo por diante, para
identificar iniciativas Smart Cities en máis
de 40 cidades españolas, artellar un grande
pacto entre os máis de 70 axentes implicados neste concepto, crear un
catálogo de urbes intelixentes e mais un catálogo de
axentes e sinerxias e definir un Plan de Acción
Conxunta que sente as
bases do crecemento
económico das seis
cidades seleccionadas
para desenvolver plenamente o concepto
de Smart Ciy, segundo
informa a asociación INEO.
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A Deputación
Pontevedra amosou o seu Nodo
Deputación de Pontevedra
IDEPo perante a comunidade de software libre



Entre os participantes directos da
Conferencia Internacional de Software Libre (Libre Software World Conference) que organizou en Santiago a Asociación
de Empresas Galegas de Software Libre
(AGASOL) co apoio de ASOLIF, atopábase a
Deputación de Pontevedra. A Conferencia,
celebrada na Cidade da Cultura de Santiago, propúxose como unha plataforma de
demostración e colaboración internacional
para o software libre, escenario de traballo
no que a Deputación de Pontevedra deu
conta do seu traballo en servizos e coñecemento abertos.
Máis polo miúdo, participou na mesa redonda Open
Data (xunto coa Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Fundación
OSGeo e a Fundación CTIC),
presentando o seu Nodo
IDEPo (Infraestrutura de Datos Espaciais da provincia

ica
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a Dixitall e
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Telléf
Microsoft Mediaroom
crean a Plataforma
Global de Vídeo



Anúnciase un acordo entre Teléfonica Dixital e Microsoft Corp. polo
que ámbalas empresas unifican forzas
para crear a Plataforma Global de Vídeo
(GVP), unha proposta baseada en tecnoloxías chave de Microsoft como a plataforma Microsoft Mediaroom, unha televisión sobre protocolo de internet (IPTV)
e plataforma de software multimedia.
Este novo proxecto traduciríase na achega de servizos de televisión tanto en redes xestionadas (IPTV) coma en non xestionadas (over-the-top), a escala global
e en diversos dispositivos. Cómpre dicir
que os primeiros en probar esta novidade serán Brasil, Chile e España aínda que
-segundo informa Telefónica- a previsión
é ampliar estes servizos a outros países
en vindeiros anos. A Plataforma Global
de Vídeo, co soporte de Mediaroom, fará
que os seus clientes teñan á súa disposición diferentes servizos de televisión
cunha ampla variedade de funcións,
tanto a través das súas redes de banda
ancha de alta velocidade como a través
de redes de banda ancha non xestionadas (over-the-top). Esta novidade consta
dunha serie de servizos de televisión
e funcións da mesma, como o control
da emisión en directo (timeshifting) e a
extensión do servizo a outras pantallas
(multipantalla), entre outras cousas.
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de Pontevedra, ide.depo,es), como fonte
de datos abertos ao pór a disposición da
cidadanía e empresas a información xeorreferenciada dos datos da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais (EIEL).
Tralas presentacións, o público participou
activamente realizando preguntas aos relatores obténdose así unha xeira de traballo e
diálogo “moi didáctico”, segundo informan
fontes do órgano provincial galego. Cómpre
salientar, engade a institución, o interese
que suscitou a transparencia no investimen-

Nova edición dos
Pre
Premios EGANET



Hai doce anos a asociación EGANET (Asociación
de Empresas Galegas Adicadas a
Internet e ás Novas Tecnoloxías)
constituíase como a primeira asociación TIC galega que nacía con
vontade de representar a empresas relacionadas co software e
os servizos tecnolóxico-dixitais
nos cinco principais eidos deste
sector: Internet e medios Online;
Comunicación Interactiva e Novos
Medios; Consultaría e Asesoramento TIC;
Conectividade e Integración de Sistemas;
e Desenvolvemento e Software. Emporiso,
EGANET, tamén leva doce anos premiando o labor de aquelas e aqueles que traballan a prol da Sociedade da Información
en Galicia servíndose de Internet e doutras tecnoloxías da
información para levar a cabo
a súa empresa. Deste xeito,
EGANET vén de convocar unha
nova edición dos seus premios
(premioseganet.com).
O prazo de presentación das
candidaturas está xa aberto até
o 6 de decembro. Poderán presentarse ao concurso aquelas
empresas, profesionais, asociacións e calquera outro organismo con sede social en Galicia
cun único requisito: que realicen proxectos no campo das

to das administracións públicas en I+D+i e
a publicación dos resultados dos diferentes
proxectos para promover a accesibilidade
aos produtos obtidos.
Por certo que como resultado da posta en
común das diferentes iniciativas realizadas
en Galicia no eido dos datos abertos publicouse recentemente na web abert@s da
Xunta, abertos.xunta.es, ligazóns á información dispoñible no nodo IDEPo da Deputación de Pontevedra, o que permite ampliar
a difusión da plataforma.

tecnoloxías da información e as comunicacións.
Por último dicir que
son cinco as categorías
para as que se reciben
candidaturas: Premio Mellor Proxecto Colaborativo
Empresarial TIC; Premio
Mellor Proxecto Emprendedor TIC; Premio Mellor
Aplicación Software; Premio Mellor Comunicación
Dixital e Premio Mellor Negocio Online. Amais, este
ano engádese un novo
galardón, o Premio Especial EGANET, que
será entregado ao proxecto, entidade ou
personalidade galega que dende a última
edición dos premios máis se esforzase en
promover a realidade galega no contorno
Internet.
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INNOVANDO COS CINCO SENTIDOS
A Tecnópole presenta un punto de xuntanza
dixital para conectar empresas

A

Tecnópole de Ourense (Parque
Tecnolóxico de Galicia) puxo en
marcha o pasado 6 de novembro,
oficialmente, unha innovadora
iniciativa para afianzar a fórmula
da colaboración e da comunicación integral
entre as nosas empresas co fin de acadar
máis produtividade, máis competitividade e
máis potencialidade para saírmos da crise e
establecernos en máis mercados. Esta iniciativa para conectar as empresas da Tecnópole
entre elas (e coas de toda a nosa terra) é
unha iniciativa dixital e tecnolóxica polos
catro costados. De feito, a súa face visíbel
é a web 5sentidosparainnovar.com, punto
de encontro virtual para que as empresas e
centros de coñecemento do Parque suban
novos chanzos de colaboración e aposten
pola innovación aberta.
A ferramenta-web foi presentada na
devandita xornada do martes 6 perante aos
empresarios do Parque Tecnolóxico de Galicia
no marco da estratexia iniciada o pasado
mes de outubro cun innovador encontro
profesional baseado en fomentar a I+D
colaborativa mediante estímulos sensoriais,
encontro do que dimos conta, en detalle, na
web e na edición en papel de Código Cero. O
obxectivo, como lembraremos, foi o de xerar
nos empresarios unha actitude aberta que
os conduza a unha reflexión sobre as súas
propostas actuais e sobre a oportunidade de
crear novos modelos de negocio baseados na
cooperación. Por certo que dende esta revista
tamén advertimos que a xuntanza amosaba
potencial de abondo non só para ter continuidade en si mesma, senón tamén para a
materialización de ramificacións diversas, das
que a web presentada o día 6 é un exemplo.
Tanto o encontro empresarial como o
novo portal web foron obxecto do apoio da
Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), que seleccionou o proxecto 5
sentidos para innovar como acción subvencionábel no marco do Programa de Fomento da
Cultura Científica e da Innovación.
Como dixemos, a iniciativa diríxese a
favorecer que os empresarios se introduzan
na lóxica da I+D aberta, “coa que os procesos
de innovación saen dos departamentos de
investigación das empresas para dar lugar a
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dinámicas baseadas na colaboración, é dicir,
fai posible que a innovación proceda de fóra
da organización (de clientes, provedores,
etc.)”, informaron fontes da Tecnópole.
A web foi deseñada, en primeiro lugar, para
servir de soporte ao coñecemento mutuo da
actividade das empresas. “Por este motivo”,
engade a Tecnópole, “na sección dedicada
ao oído os empresarios contan que tipo de
actividade desenvolven e que é o que as
diferenza”. Para identificar oportunidades de
proxectos en común, atopar posibilidades
de intercambio de coñecemento e buscar
solucións tecnolóxicas a problemas concretos, a Tecnópole pediulles suxestións aos
empresarios co obxectivo de que a sección do
olfacto sirva o mellor posible a este propósito,
polo que as súas utilidades serán deseñadas
con base nas súas demandas. No apartado
dedicado ao tacto “darase acceso ás reflexións
de expertos sobre experiencias de innovación
aberta e os seus resultados, coa posibilidade
de que os empresarios participen coas súas
propias idea, cousa que se vai complementar
coas receitas empresariais achegadas por profesionais de diferentes eidos que se ofrecen
na sección do gusto”.
A sección da vista amosará material multimedia, fotografías e vídeos, dos encontros
empresariais que se celebren no marco do
proxecto. A maiores, un último apartado
servirá como espazo de encontro para lanzar
retos tecnolóxicos, ofertar solucións innovadoras, compartir ideas de proxectos
que precisen a colaboración de varios
socios, etc. Ademais, o portal integrará
as principais redes sociais (Twitter,
Linkedin, Pinterest e Facebook) para
impulsar a participación dos empresarios que sexan activos nalgunha destas
aplicacións.
Durante o encontro deste venres foi
presentada tamén a publicación dixital
Tecnópole. Iniciativas con valor, na que,
segundo apuntou a dirección do Parque ourensán, “recóllese a descrición
da actividade innovadora de quince
empresas e centros de coñecemento
do Parque Tecnolóxico de Galicia e que
se irá completando con contido relativo ás demais instaladas no recinto”.

GALICIENCIA: CIENTÍFICAS/OS
DE TÓDOLOS RECANTOS DA
NOSA TERRA



Galiciencia, a actividade estrela da
Tecnópole no marco da Semana da
Ciencia (a celebrar este mes de novembro) desenvólvese os días 21, 22 e 23
de novembro, no Edificio CEI do Parque
Tecnolóxico de Galicia (San Cibrao das
Viñas, Ourense), sendo o eixe temático
principal as enerxías limpas. A Galiciencia
2012 contará con dous xeitos de chegar á
cidadanía, nomeadamente á máis nova:
nas propias instalacións da Tecnópole,
sede das actividades previstas, ou a través
da Rede grazas á retransmisión en directo
do que aconteza na carpa expositiva de
proxectos, nos obradoiros e máis na redacción da revista oficial.
Unha vez máis, a idea fundamental é
favorecer un espazo axeitado (un obradoiro de lecer e divertimento pero tamén de
aprendizaxe, de exposición e de demostración) para que os investigadores e
emprendedores do futuro amosen os seus
proxectos en detalle. A Galiciencia 2012,
que este ano coincide coa celebración do
20 aniversario da Tecnópole, contará coa
presenza de estudantes de Secundaria
e Formación Profesional procedentes de
toda a Comunidade, e tamén doutros puntos do Estado, explicando dende os stands
as súas ideas de novos produtos e servizos
para o mercado e as súas investigacións en
diversas áreas do coñecemento.
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TECNOLOXÍAS
E CULTURA
GALEGA:
boa sintonía

A

A feira Culturgal de Pontevedra acubillará
dez propostas, dúas mesas redondas e
catro obradoiros sobre TIC

nova edición da feira Culturgal
(www.culturgal.com), centrada en
amosar o potencial e os novos camiños do noso sector das industrias
culturais, vai dar acubillo a un amplo
programa de actividades, moitas das cales estarán
centradas directamente nas novas tecnoloxías da
información. En total, estamos a falar a dez propostas, dúas mesas redondas e catro obradoiros
sobre as TIC a desenvolver no marco de Culturgal
2012, que se celebra un ano máis no Pazo da
Cultura de Pontevedra, desta volta do 30 de novembro ao 2 de decembro. Segundo nos lembrou
o pasado 12 de novembro, en rolda de prensa, a
organización deste importante encontro, “ninguén
dubida xa da importancia que teñen na nosa vida

Entre estas propostas, cóntanos a organización da feira galega, atópanse aplicacións lingüísticas para móbiles como GalApps e unha nova guía social de tabernas,
Imos?, das que temos falado en Código Cero con motivo da posta a disposición
dos internautas da primeira e máis das vantaxes da segunda (é unha guía social e
móbil sobre gastronomía e enoloxía galegas). Tamén haberá aplicacións para podermos carrexar no iPad os nosos cómics favoritos (Galaxia Cómic) e plataformas
para a xestión de públicos culturais (Culcities). Orama presentará, a maiores, unha
canle de móbil gratuíta para a promoción de actividades socioculturais e Galaxia
Tales unha plataforma de contos en rede. Own the Way amosará en Culturgal en
que consiste un sistemas de atención a usuarios en tempo real chamado RTUS e
os asistentes á feira terán a oportunidade de coñecer, tamén, os detalles dunha
nova plataforma para a difusión de proxectos culturais no rural, RuralActual. Nasas
Social & Media, pola súa parte, enumerará os beneficios da difusión de produtos
e proxectos culturais a través das redes sociais, “e con Guifi.net teremos a oportunidade de afondar no que implica unha rede cidadá sen fíos que facilita a interconexión dos computadores no ámbito rural ou urbano”, engadiu a organización.
Todas estas presentacións son abertas ao público e gratuítas.
Asemade, os profesionais que se apunten ao Foro Culturgal
terán unha oportunidade única de coñecer experiencias na
aplicación das novas tecnoloxías e o multimedia nas aulas, a
través de proxectos que se están a desenvolver na actualidade
en Galicia. Comezará a xornada coa conferencia do pedagogo e
experto en novas tecnoloxías Manuel Area, para despois coñecer experiencias como educaBarrié, Escolas á Nube ou Tadega,
asociación dedicada ao fomento do uso das TIC na atención
á diversidade nas aulas. Para rematar haberá catro obradoiros dirixidos por integrantes de Imaxin, Tagen Ata, Galinus e
Algueirada, onde se traballará sobre o uso nas aulas de videoxogos, redes sociais, museos interactivos e das ferramentas máis
accesibles.
As dez propostas TIC están dentro das máis de 140 actividades que ofrece a Feira das Industrias Culturais do 30 de
novembro ao 2 de decembro. “Unha intensa e completa fin de
semana para poder aprender, conversar e compartir. Música,
teatro, danza, audiovisual, presentación de libros, conversas con
autores, obradoiros. Todo en vivo en directo no Culturgal 2012”,
comentan os organizadores.

cotiá as novas tecnoloxías, así que resulta obvio
dicir que tamén teñen cada vez máis peso no eido
da cultura e na súa difusión, de aí que as experiencias TIC tiveran que ter o seu espazo relevante no
Culturgal 2012”. As accións tecnolóxico-dixitais de
Culturgal centraranse na zona de Garaxe, onde se
convidará aos asistentes a comprobar por si mesmos a utilidade das aplicacións e o seu funcionamento práctico.

A feira Culturgal está organizada por unha entidade da que forman parte as
asociacións profesionais máis representativas do sector: Asociación Galega de
Editores (AGE), Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega),
Asociación Galega de Produtoras Fonográficas (Agaphono), Empresas Galegas
Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (EGANET), Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI). A Feira conta co patrocinio da Xunta de Galicia,
a través da AGADIC e da Secretaría Xeral de Política Lingüística, do Concello de
Pontevedra e do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e conta coa colaboración de máis de 30 entidades e empresas.

Alianza de sectores galegos
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Máis

proxecto

nacce

Retoma os seus encontros a iniciativa para o pulo das empresas TIC
galego-portuguesas

L

ogo da celebración o pasado mes de setembro dos Foros
NACCE, no que participaron ducias de empresarios galegoportugueses do eido TIC e profesionais en asesoramento e
emprendemento adheridos a NACCE para axudar a aqueles
na súa andaina no mercado internacional, o proxecto retoma
agora os seus encontros de networking con dúas xornadas de exposición de experiencias de procura de novos escenarios de actividade
empresarial e de colaboración de firmas e proxectos TIC Galicia-Norte
de Portugal. Na primeira xornada, a celebrar na Cámara de Comercio de Vigo o vindeiro xoves 29 de novembro, mentores como Elías
Pérez Carrera, da firma TIC Quobis, Javier Represas, de Bridgeworld, e
Manuel García, de Zarpamos, achegarán polo miúdo as claves para a
internacionalización de proxectos tecnolóxicos. Asemade, o encontro
servirá para amosar en detalle experiencias de proxectos e empresas
tecnolóxico-dixitais en espallamento alén da nosa terra. O programa
da primeira xeira de traballo é o seguinte.
10.00 Horas. Apertura Institucional.
10.30 Horas. Intervención e introdución da xornada a cargo de
Elías Pérez Carrera, de QUOBIS. Internacionalización: Proxecto e
Proceso.
10.45 Horas. Presentación de Proxectos de Internacionalización TIC
11.30 Horas Descanso café
12.00 Horas. Como, con quen e porqué colaborar nun proxecto de
internacionalización. Relator e mentor Javier Represas, da empresa
Brigdeworld, e profesor e mentor de NACCE.
12.30 Horas. Segunda parte da presentación de proxectos de
internacionalización- Introduce Mentor: Elías Pérez Carrera
13.30 Horas. Que achega unha aceleradora de empresas aos
emprendedores?: Intervén o relator e mentor Manuel García,
fundador de Zarpamos.
14.00 Horas. Fin de xornada de mañá.
14.15 Horas. Almorzo - Networking
15.30 Horas. Mesas de Asesoramento - Mentoring. Os mentores
que interviñeron pola mañá ficarán a disposición dos asistentes
para consultas personalizadas.
18.00 Horas. Fin da xornada.
Sinalar que se trata dunha xornada aberta e de balde, e que o
almorzo corre a cargo da organización. Para formalizar a inscrición,
cómpre seguir os pasos indicados na web da iniciativa, nacce.es.

Segunda xornada
A seguinte xornada celebrarase no país irmán, Portugal, e co-participante no Proxecto Nacce. Máis polo miúdo, terá lugar en Braga, o
11 de decembro. Segundo informa a organización, contará co mesmo
formato cá devandita Xornada de Internacionalización pero trataranse
temas relacionados coa colaboración entre empresas TIC Galicia e o
Norte de Portugal.

Presentación do
Proxecto NACCE
ante o tecido
produtivo galego
e do Norte de
Portugal


Lembrar que o Proxecto NACCE está dirixido a empresas e emprendedores de Galicia e Norte de Portugal. É un proxecto eminentemente on-line, e é unha oportunidade de recibir asesoramento por parte
de profesores e mentores de contrastada traxectoria profesional e formación en dirección de proxectos en colaboración, internacionalización de empresas e/ou creación de empresas de alicerce tecnolóxico.
Arestora, máis de 250 profesionais, empresarios e emprendedores
ligados ao sector tecnolóxico-dixital de Galicia e o Norte de Portugal
están a participar directamente no Proxecto NACCE. Dirixidos por un
equipo de expertos tanto a nivel de empresa (Proxectos e I+D, Plans
Estratéxicos, Continuidade de Negocio, Tecnoloxía, Mercadotecnia)
como a nivel de promoción e desenvolvemento de empresas de nova
creación, novas liñas de negocios e desenvolvemento de start-ups;
están a traballar en exportar os seus produtos e servizos tecnolóxicos, de Internet ou contidos dixitais, preferentemente en Portugal e
viceversa.
A inscrición fica aberta en www.nacce.es e pódese escoller a acción
ou accións formativas e de asesoramento que mellor encaixe nas
necesidades de cada persoa.
NACCE inscríbese dentro da segunda convocatoria do Programa de
Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, e participan a Consellería de Traballo da Xunta, AGESTIC (Asociación Galega
de Empresas TIC), Cámara de Comercio de Vigo, Universidade de Vigo,
AIMinho (Associaçao Empresarial) e o CCG/ZGDV (Associaçao Centro
de Computaçâo Gráfica).
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Máis tecnoloxías
para o día a día
Case a totalidade das empresas galegas de 10 ou máis
traballadores dispón de conexión á Rede

N

ovamente o Observatorio da
Sociedade da Información e
a Modernización de Galicia
(OSIMGA), vén de tomarlle o
pulso ao estado de cousas TIC da
nosa terra. Desta volta, toca salientar a saúde
tecnolóxico-dixital do tecido produtivo e,
tamén as importantes opcións que ten de
mellorar a súa saúde a medio e longo prazo.
Segundo se sinala na Enquisa ás Empresas

Internet, no ano 2012.
Polo que atinxe ao afianzamento da banda
larga no rural galego, sinalar que segundo
se apunta no estudo de OSIMGA, “o 72,8%
das empresas de 10 e máis empregados e
o 69,8% das microempresas con conexión
a Internet ten contratada unha velocidade
superior a 2 Mpbs, sendo significativo o
incremento experimentado no treito de velocidade superior a 10 Mbps, que crece máis
de 14 puntos no caso
das microempresas
e máis de 7 no caso
das empresas de
máis de 10 empregados”, sinalaron
os responsábeis do
informe.
No que respecta
a equipamentos e

Mar Pereira na
presentación do
novo informe de
OSIMGA sobre as
empresas

sobre a Sociedade da Información en Galicia
2012 feita polo observatorio, pertencente á
Axencia para Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), a práctica totalidade das
empresas galegas de 10 ou máis traballadores e tres de cada catro microempresas
dispoñen de conexión a Internet contratada.
Este último segmento empresarial foi obxecto dun medre do 17,6% entre 2010 e 2012,
“evolucionando dunha porcentaxe do 63,8%
no ano 2010 ao 75% en 2012”, sinálase. E
engádese, ao fío do que representa esta taxa
a nivel español: “En ambos casos o crecemento supera a media estatal e é especialmente
significativo no caso das microempresas, está
dez puntos por riba do conxunto do Estado”.
No estudo do observatorio, presentado
pola directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, o
pasado 12 de novembro, tamén se dá conta
da situación actual da banda larga, co 96%
das empresas de 10 ou máis traballadores e o 67,5% das microempresas galegas
dispoñendo da devandita tecnoloxía. Polo
que respecta á banda larga móbil, dicir que a
día de hoxe está a ser empregada polo 12%
das microempresas e polo 23,9% das firmas
de 10 e máis empregados con conexión a
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a súa presenza, o computador e a telefonía
móbil de emprego empresarial son os trebellos TIC máis frecuentes. As aplicacións informáticas para a xestión contable e financeira,
xunto coa xestión de clientes e provedores
son utilizadas por máis do 90% das empresas
de 10 ou máis traballadores e por máis do
44% das microempresas. “En liñas xerais”,
explicou Mar Pereira, “as empresas galegas
fan uso, en maior medida, das ferramentas
informáticas que facilitan a súa xestión interna e o intercambio de datos electrónico con
clientes e provedores, co conseguinte aforro
de tempo e custes, resultando especialmente
significativo o incremento da recepción da
factura electrónica que aumenta 7,9 puntos
nas empresas de 10 e máis empregados e 5,5
puntos nas microempresas”.
No eido das páxinas web e a súa presenza
no tecido produtivo galego con respecto á
media estatal, na investigación do observatorio explícase que existe converxencia
cos datos españois en dispoñibilidade de
sitios en liña propios. Máis polo miúdo, as
firmas galegas de 10 e máis traballadores con
conexión á Rede, a presenza de web chega
ao 70,1%, cun medre do 8,2% en dous anos.
Asemade, case o 29% das microempresas

galegas que teñen conexión conta arestora
con web de seu (estando a taxa estatal no
28,6%).
Amais do devandito, tamén medra o
uso das redes sociais con obxectivos de
promoción e comunicación. Así, un 19,4%
das empresas de 10 e máis traballadores e
o 12,9% das microempresas galegas con
conexión a Internet teñen presenza activa
nas redes sociais, segundo se desprende
dos datos de OSIMGA.
Polo que atinxe á Administración Electrónica, dicir que a taxa de empresas de máis
de 10 traballadores con conexión á Rede
que aposta por esta modalidade de comunicación coas entidades públicas sitúase no
80%, logo dunha suba do 6,2%. En canto ás
microempresas, a taxa fica no 43,5%.
No que respecta ao comercio electrónico,
sobre todo a venda de bens e servizos en
liña, “medra de forma moi significativa desde o ano 2010”, sinalou a axencia AMTEGA.
Máis polo miúdo, o 41,6% das empresas de
10 e máis empregados mercaron xa a través
de Internet e un 25% venderon a través
da Rede. No caso das microempresas, as
porcentaxes de compras e vendas a través
de Internet sitúanse no 25,2% e no 11,9%,
respectivamente.

BUSCA DE EMPREGO NAS
REDES SOCIAIS



O Programa de Voluntariado Dixital
da Xunta promoveu a celebración,
o pasado 15 de novembro, do seminario A
Busca de Emprego a través das redes sociais, xornada foi impartida por profesionais
da empresa tecnolóxica Ednon, mecenas
dixital do programa, a persoas con diversidade funcional ou motriz en situación de
desemprego pertencentes á Confederación
Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, organismo colaborador da iniciativa.
O obxectivo desta xornada formativa foi
que os alumnos coñeceran as principais
redes sociais para a busca de emprego e
as súas funcionalidades. Os participantes
tiveron a oportunidade, da man de profesionais do sector tecnolóxico, de dar conta
das posibilidades que ofrecen canles como
LinkedIn, a principal rede social orientada
especificamente a perfís profesionais pero
tamén as posibilidades que ofrecen outras
canles como Twitter ou Facebook e outros
portais que publican ofertas de emprego
como @portalparados ou @ticjob.
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reportaxe | AMTEGA E IGE OPTIMIZARÁN A REALIZACIÓN DE ENQUISAS

Integración e aforro
AMTEGA e IGE optimizarán a realización de enquisas relativas á
Sociedade da Información

A

Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
e o Instituto Galego de Estatística
(IGE) asinaron un convenio de
colaboración para optimizar a
recollida dos datos relativos á Sociedade da
Información nos fogares e nas empresas de
Galicia.
Ata agora era o Observatorio para a Sociedade da Información e a Modernización de
Galicia (OSIMGA), adscrito á AMTEGA, o que
recompilaba estes datos realizando as súas
propias enquisas sobre a penetración e a
evolución das TIC en fogares e empresas da
Comunidade.
O acordo, sinala a Axencia, “establece a
integración dos indicadores da Sociedade da

llaron neste último ano na inclusión de novas
preguntas sobre tecnoloxías nos cuestionarios oficiais dos dous institutos estatísticos.
Ademais, engade a Axencia, “suporá un
aumento da mostra con respecto aos estudos
do OSIMGA de máis de 7.000 enquisas no
caso dos fogares e de máis de 300 enquisas
no caso das empresas de 10 e máis traballadores, o que permitirá unha maior desagregación dos datos segundo áreas xeográficas
axustándose máis ás características propias
do hábitat galego”.
O acordo establece tamén que, cada cinco
anos, se inclúa na enquisa Condicións de Vida
das Familias do IGE un módulo máis amplo
sobre as novas tecnoloxías nos fogares galegos, estando previsto realizar este módulo,


A colaboración
entre AMTEGA e
o IGE centrarase
na realización de
enquisas sobre
o uso das TIC na
nosa terra

Información na Poboación de Galicia dentro
da enquisa Condicións de Vida das Familias,
que elabora anualmente o IGE, que tamén
se compromete a trasladar ao OSIMGA os
datos do INE sobre o uso das TIC e o comercio
electrónicos nas empresas galegas”.
Deste xeito, engade AMTEGA, evítase a
duplicidade de enquisas, o que significará
“un aforro estimado de máis de 50.000 euros
anuais, atendendo aos criterios de máxima
eficiencia, eficacia e austeridade na estrutura organizativa da actividade estatística da
Administración autonómica”.
Este traballo en común fará posíbel que os
datos que antes recollía o Observatorio, nos
vindeiros anos procedan de enquisas que
realiza o IGE no caso dos fogares e do INE no
ámbito das empresas. Co devandito obxectivo, as diferentes entidades implicadas traba-
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por primeira vez, no ano 2013.
O convenio abrangue asemade a obtención, a través do IGE, de datos das empresas
multilocalizadas, é dicir, empresas con sede
fóra de Galicia pero que desenvolven parte
da súa actividade na nosa Comunidade,
ofrecendo datos complementarios aos que
actualmente proporciona o INE.
Ademais, estes datos permitirán actualizar anualmente o Sistema de Indicadores
da Sociedade da Información de Galicia,
incluído no Plan Galego de Estatística 20122016 da Comunidade Autónoma de Galicia.
Trátase dunha selección dos indicadores
máis relevantes que permiten monitorizar a
evolución do equipamento e uso das TIC na
sociedade e tecido empresarial galego e que
se pode consultar na web do OSIMGA www.
osimga.org

CONCURSO SOBRE PRODUCIÓN
AUDIOVISUAL NA REDE CEMIT



Un total de cento trece persoas están a participar no concurso sobre
Produción Audiovisual organizado pola
Rede de Centros para a Modernización e
Inclusión Tecnolóxica de Galicia (CeMIT),
no marco do Plan de Dinamización 2012.
O concurso ten como obxectivo recoñecer os mellores traballos desenvolvidos
polos alumnos durante o curso sobre
Produción Audiovisual que se desenvolveu dende o pasado mes de outubro nas
aulas da Rede CeMIT.
Durante a dita actividade, explican
os organizadores da mesma, os participantes viaxaron por todas as fases polas
que pasa calquera produto audiovisual,
centrándose especialmente na parte de
edición de audio e de vídeo. Arestora,
estanse a avaliar os traballos dos cento
trece alumnos participantes no concurso.
A entrega de premios (ao mellor guión
literario, á mellor montaxe e ao mellor
guión técnico) celebrarase en decembro
en Santiago de Compostela.
Para o desenvolvemento do curso
empregouse o sistema de videoconferencia e videocolaboración das aulas CeMIT,
posibilitando a comunicación entre todos
os participantes en tempo real a través
de imaxe, chat, compartición e control de
aplicacións remotas.
A actividade estaba dirixida, explicase,
“a todos aqueles que desexaran obter
unha preparación específica para incorporarse a un posto de traballo dentro
dunha produtora, distribuidora ou canle
de televisión, e a aqueles que desexen
mellorar ou actualizar a súa formación
neste sector”.
Cómpre lembrar que no marco do Plan
de Dinamización 2012, a Rede CeMIT levou a cabo accións con temáticas ligadas
ao sector multimedia e audiovisual como
por exemplo o curso sobre streaming de
audio e vídeo, posicionamento web ou
televisión en internet, entre outros.
O Programa de Formación da Rede CeMIT atópase cofinanciado polos Fondos
Europeos de Desenvolvemento Rexional
(FEDER) no marco do Programa Operativo
FEDER Galicia 2007-2013.
A localización das aulas CeMIT e os
contidos do Plan de Dinamización e da
carta de servizos están dispoñibles na
ligazón cemit.xunta.es.
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reportaxe | II FIEC

A RELACIÓN ENTRE MUSEOS E TIC
CENTROU UN FORO NA CIDADE DA
CULTURA

O

7 de novembro principiou no Centro de Innovación da
Cidade da Cultura de Galicia o II Foro Internacional de
Espazos para a Cultura que co lema A Araña na Rede
coa intención de abordar durante 3 días a relación
entre os museos e as novas tecnoloxías. Neste encontro
analizaronse as estratexias postas en marcha por distintas institucións para achegar a oferta artística e cultural a un maior
número de xente.

As redes sociais coma ponte
Tras a sesión de apertura, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, foi o encargado de presentar a Jasper Visser, fundador de The
Museum of the Future, da axencia de implementacións dixitais Inspired
by Coffee e profesional reputado que leva anos prestando asesoramento, ou desenvolvendo estratexias dixitais, para importantes institucións culturais; e sobre quen recaeu a responsabilidade de pronunciar
a conferencia inaugural. Visser profundou na necesidade de establecer
relacións máis estables entre as institucións culturais e o seu público
a través das novas tecnoloxías para seguir sendo relevantes na era dixital. Na súa conferencia, Jasper Visser levou ao auditorio polos moitos
desafíos e oportunidades que se ofrecen ás institucións culturais:
desde as redes sociais a un futuro dixilóxico.

Visións contrapostas dun único obxectivo:
achegarse ao público
A súa segunda xornada contou coa presenza da conservadora
de Novas Tecnoloxías e responsable de Internet do Israel Museum,
Susan Hazan, e o conservador de Contidos Dixitais e responsable do
e-Museo dos Museos Científicos Coruñeses, Francisco Doménech, que
amosaron 2 visións contrapostas do uso da Rede que pode facerse
dende os museos, de xeito que o caso israelí entraría no ámbito da virtualización do espazo físico, mentres que dende A Coruña optaron por
desenvolver espazos en liña para a divulgación das súas exposicións.
Susan Hazan amosou a presenza que o Israel Museum de Xerusalén ten na Internet, destacando a súa colaboración no Google Art
Project, de xeito que dende a web pódese acceder a boa parte do seu
patrimonio artístico dixitalizado, o que permite, entre outras cousas,
contemplar con grande detalle os Manuscritos do Mar Morto (que
ao publicarse na rede conseguiron superar o millón de visitas case
de vez). Aproveitando a tecnoloxía de Google Street View tamén é
posible percorrer os 81.000 metros cadrados das instalacións do Israel
Museum, achegando unha experiencia bastante fiel á que suporía
unha visita real, pero sen ter que desprazarse ata Xerusalén.
O relatorio de Francisco Doménech, pola súa banda, foi bastante
diferente, intentando responder á cuestión de como debe ser a páxina
web dun museo, explicando como decidiron atender a tal incógnita
dende os Museos Científicos Coruñeses. Así naceron varios espazos en
liña a xeito de exposicións interactivas en liña como a de O asombro
de Mr. Darwin e Eureka!, desenvolvidas en colaboración con empresas
galegas, e que poderiamos considerar o xermolo do novo e-Museo,
un interesante almacén de recursos científicos dixitais, facilitando o
acceso a monografías, guías electrónicas, exposicións, audios, vídeos
e outros elementos que achéganse cunha aparencia visual atractiva
e con posibilidades que respectan o espírito dos Museos Científicos
Coruñeses.
Concluíndo, ambos relatores coincidiron en que a proxección dos
museos na Internet só ten vantaxes, podendo abordarse tal misión por
distintos camiños, buscando sempre a maior divulgación da cultura.
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Aposta polo acceso libre ao patrimonio dixital
O Foro Internacional de Espazos para a Cultura pechou a súa segunda edición nunha terceira xornada moi completa que comezou con
Steve Devine, responsable de Novas Tecnoloxías do The Manchester
Museum e responsable da Collective Conversation, quen deu unha visión sobre o enfoque social que os museos poden adoptar na Internet,
xerando debate sobre algún aspecto ou colección, amosando a figura
do que poderían ser os comisarios 2.0. The Manchester Museum conta
con ata 15 blogs cambiantes e baseados nas exposicións que alberga
o centro onde os comisarios e usuarios comparten experiencias, creando interacción entre ambas partes. Tamén facilitan que o público faga
consultas a través de Twitter empregando o hashtag #AskaCurator.
Compartiu escenario con Devine a directora da Radio Web do MACBA, Anna Ramos, que achega os museos aos usuarios dun xeito moi
diferente: a través do podcast. Este altofalante do MACBA chegou a
converterse nun medio de seu, xerador de contidos que poden axudar
aos usuarios a profundar nas obras do museo.
Pero o colofón púxoo Merete Sanderhoff, investigadora e directora
de proxectos da Galería Nacional de Dinamarca (SMK), quen fixo unha
defensa das licenzas Creative Commons como xeito de achegar a
cultura á sociedade dende as institucións públicas, o que dende o SMK
fixeron de xeito activo, ofrecendo numerosas pezas de arte de xeito
libre para contribuír á súa reutilización e difusión.
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Galicia, eixe de investigación |

SISTEMA PARA CONTABILIZAR PERSOAS DE XEITO AUTOMÁTICO

A PROL DA SEGURIDADE EN
EDIFICIOS E RECINTOS
Gradiant amosou en Vigo as potencialidades do seu sistema
para contabilizar persoas de xeito automático
Máis información en www.gradiant.org
O centro galego Gradiant (Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia) presentou os días pasados en Vigo unha tecnoloxía
de seu con especial potencialidade para incrementar e rendibilizar
as medidas de seguimento e de control dos fluxos de persoas en
inmobles e recintos, por moi multitudinarios que sexan eses fluxos.
A tecnoloxía en cuestión chámase sistema de Conteo Automático de
Persoas e foi amosada en detalle e probada no Centro Social Novacaixagalicia de Vigo. O recurso instalouse no auditorio deste edificio
co obxectivo de permitir o mellor achegamento ás súas moitas
aplicacións: a través da súa posta en práctica real. Segundo informou
Gradiant, varios investigadores do centro vigués estiveron presentes
para explicar o sistema a tódolos asistentes. Entre eles, os investigadores Daniel Pereira e Iago Fernández.
Sinalar que o Centro Social Novacaixagalicia acolleu eses días a
nova edición das JAI, as Xornadas de Automatización Industrial, que
contaron co apoio de Gradiant a través de diversas experiencias,
incluída a devandita experiencia.
Segundo informan fontes de Gradiant, o sistema automático de
cálculo de persoas, proxecto interno do centro galego de I+D, está
baseado nun sensor de profundidade. Trátase do mesmo sensor
que emprega o Kinect, que na súa orixe desenvolveuse para xogar á
videoconsola Xbox. “Este tipo de sensores”, explican, “fornecen imaxes
con información da distancia á que se atopan os obxectos presentes
na escena”. O sistema que usa Gradiant é un sensor de fondura que
xera visualizacións das persoas que pasan baixo o seu eido de visión, a
través de infravermellos e determinando cales son as rexións da imaxe
que se corresponden coas cabezas desas persoas, para facer desta
maneira o cómputo. Como dixemos, unha das moitas aplicacións
posíbeis desta tecnoloxía céntrase no eido da seguridade en edificios
e recintos de envergadura, achegándose moita máis fiabilidade ca
no caso das cámaras de tipo convencional, xa que con estes novos
recursos, a través dos sensores incluídos, os cambios na iluminación
teñen menor incidencia, ao igual que a falta de luz (funcionan na
escuridade). “O sistema”, informa Gradiant, podería empregarse “nun
transporte público para
realizar o cálculo de pasaxeiros
que se baixan nunha
determinada parada de
metro; pudendo usarse
a información obtida
para deseñar mellores
rutas ou optimizar os
servizos dispoñibles”.
Tamén amosa especial
potencialidade para
computar as persoas
que entran ou saen dun
local ou centro comercial, dun edificio público,
etc. En base a iso, poderían determinarse as
horas de meirande fluxo
e procurar os horarios

máis axeitados para ese
Os investigadores de Gradiant, Daniel
pico na afluencia de
Pereira, á esquerda, e Iago Fernández,
persoas.
á dereita
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ENTREVISTA

DANIEL PEREIRA
“Estamos a recibir mostras de interese na tecnoloxía
e nas súas posibles aplicacións”
Falamos cun dos investigadores responsábeis do sistema de conteo
- En que consistiu a túa participación nas xornadas de Automatización Industrial en relación ao sistema de conteo de Gradiant?
- Durante as mañás do luns e o martes 12 e 13 de novembro, de 11
a 13 horas, estivemos amosando o sistema de conteo instalado nunha
das portas de entrada das JAI. Monitorizouse desta forma a cantidade
de xente que entrou e saíu do recinto e, ademais, explicouse o seu
funcionamento aos interesados no sistema, aos asistentes ao evento e
tamén á prensa.
- Como foi a experiencia? Os asistentes amosaron interese na
tecnoloxía?
- A experiencia cualificariámola de positiva. Para o sistema era a
primeira proba fóra do entorno controlado das nosas instalacións e
consideramos que tivo unha boa resposta. A presentación do sistema
xerou certa expectación e curiosidade entre a xente que puido comprobar in situ o seu funcionamento. A repercusión na prensa tamén
provocou que comecemos a recibir mostras de interese na tecnoloxía
e nas posibles aplicacións do sistema.
- Tendes cifras ou datos máis ou menos exactos sobre a experiencia nas JAI?
- Podemos dar unhas cifras que obtivemos ao longo das dúas horas
nas que estivemos monitorizando o tránsito de persoas. Tras aproximadamente unha hora de reconto, o sistema devolvía a seguinte
lectura: 280 persoas que cruzaron pola zona de reconto en sentido
entrante, 100 persoas que cruzaron en sentido saínte (en total, 180
persoas que se atopaban dentro do recinto). Xa cara ao final das dúas
horas obtívose unha lectura de 457 persoas en sentido entrante e 247 en sentido saínte. (en total, 210 persoas que se atopaban no interior do recinto). Por desgraza, non dispoñemos de
datos para contrastar a precisión do reconto. Se conseguimos
algún dato de asistencia ao evento por parte da organización
das JAI, poderémolo achegar con posterioridade.
- Poderíase dicir que con esta tecnoloxía non hai posibilidade de erro no que se refire a control de fluxos de persoas?
- Non se pode dicir que non hai posibilidade de erro. É moi
difícil probar un sistema destas características de forma completa con tódolos casos e situacións que se poidan dar durante
a operación do mesmo. Polo de agora, temos un primeiro
prototipo do que podemos dicir que ofrece cando menos
unha estimación moi aproximada do tránsito de persoas na
zona que está sendo monitorizada. Podería darse algún problema con persoas camiñando nos límites da área de visión
do sensor, por exemplo. Esta clase de problemas, detectados nunha
fase de prototipo, sempre son susceptíbeis de mellora en versións
posteriores.
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Celebrando un
futuro en común
O CPEIG organiza o 23 de novembro
a súa Noite de Enxeñaría en
Informática de Galicia

O

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, CPEIG, celebra o día 23 de novembro a súa Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia. A cita será en Santiago, como vén sendo costume dende a primeira convocatoria, no Hostal dos Reis Católicos, sendo o obxectivo
fundamental do encontro dar acubillo, baixo un mesmo teito, ao máis
representativo do noso sector das novas tecnoloxías, tanto dende o
punto de vista público como privado. A xuntanza, que inclúe diversas
intervencións-relatorios e cea de gala, servirá tamén para oficializar a
entrega dos galardóns convocados este ano polo CPEIG, uns recoñecementos que se dirixen a pór de relevo o traballo ben feito, na nosa
terra, a prol de cuestións como o noso desenvolvemento TIC, a nosa
competitividade empresarial e afianzamento en novos mercados, o
noso pulo na Administración Electrónica ou o noso traballo a prol
dunha Rede igualitaria e accesíbel para todas e todos.
A cita deste venres 23 de novembro constitúe, xa, a cuarta edición
da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia. As estimacións da
organización son que ao redor dunhas 250 persoas (empresarios,
profesionais, representantes da Administración Pública e do ámbito
universitario e investigador, etc) se dean cita baixo o interese común
da Informática e a defensa da profesión. A gala, que como dixemos
inclúe a entrega dos premios anuais do colexio profesional, será
presentada polo humorista Miguel Lago. Estes son os galardóns que
se van entregar na Noite.
• Premio Proxecto Fin de Carreira: para o pontevedrés Adrián
López.
• Premio Traxectoria Profesional: a título póstumo, Víctor Gulías,
profesor, investigador e emprendedor.
• Premio Ada Byron: a enxeñeira informática Luz Castro, como
representante das mulleres líderes na adopción da tecnoloxía, e
pola súa capacidade para mesturar coñecementos técnicos e visión
social.
• Premio Iniciativa Emprendedora: LaconNetwork, evento periódico
de networking que reúne a emprendedores do sector TIC de Galicia
baixo un paraugas informal pero moi estable.
• Premio Iniciativa da Administración: Proxecto Coruña Smart City,
en recoñecemento á aposta que o concello herculino está a realizar
pola I+D+i e as novas tecnoloxías.
• Premio Iniciativa Empresarial: Imatia Innovation, empresa tecnolóxica incluída na listaxe de referencia a nivel mundial Top 100 en
Europa.
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Coma en ocasións anteriores, o CPEIG conta co patrocinio e
apoio directo de diversas empresas e institucións para a organización da gala. Os patrocinadores de Ouro son os seguintes: Altia,
AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia),
Bahía Software, Everis, Fundación para o Fomento da Calidade
Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, Indra,
Hewlett-Packard (HP), Plexus, Retegal e Telefónica. Os patrocinadores de Prata son, pola súa parte, estes que citamos a continuación:
Concello de Santiago, Deputación da Coruña, Deputación de Pontevedra, Emetel, Fortinet, Imatia Innovation, Insa, Inycom, Oracle e
Tecnocom.
Segundo fixo saber Fernando Suárez, presidente do CPEIG, sobre
un dos grandes obxectivos da Noite (salientar o papel das novas
tecnoloxías da información como motor produtivo que nos axude
a ser máis competitivos e saír canto antes da crise na que estamos
mergullados), o desenvolvemento da nosa terra irá estreitamente
ligado ás TIC. De feito, comentou, a informática estase a converter
hoxe en día no elemento transformador das nosas vidas. "Neste
novo comezo de etapa, as enxeñeiras e enxeñeiros en Informática
estamos chamados a ser protagonistas con nome propio", sinalou
Suárez na súa intervención no acto de apertura da terceira edición
da Noite, celebrada en outono de 2011.

Homenaxe a Víctor Gulías a título póstumo
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) decidiu concederlle a título póstumo o Premio Traxectoria
Profesional (dentro dos galardóns que concede anualmente na
Noite da Enxeñaría en Informática) ao profesor, investigador e
emprendedor Víctor Gulías Fernández, falecido recentemente. O
homenaxeado foi director do CITIC (Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións) e profesor titular na
Universidade da Coruña. Para o CPEIG, Víctor Gulías é un referente
polo moito que traballou a prol da dignificación da profesión e a
favor das TIC, esforzo que o CPEIG xa lle recoñeceu publicamente
en ocasións anteriores. Asemade, Gulías representa, como emprendedor, un exemplo de que é factible crear solucións empresariais
competitivas globais desde Galicia e apostar pola internacionalización das nosas empresas.
Lembrar que recentemente a Facultade de Informática da
Coruña tributoulle unha merecida homenaxe no salón de actos
do centro, nunha cerimonia á que asistiu o presidente do CPEIG,
Fernando Suárez Lorenzo.
A familia do homenaxeado recibirá o premio do CPEIG no transcurso da cuarta Noite da Enxeñaría en Informática.
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Noite de galardóns

Ofrecemos nestas páxinas diversos achegamentos ás persoas, firmas
e entidades premiadas este ano polo CPEIG
Luz Castro destaca o papel das mulleres
no coñecemento

L

uz Castro Pena, profesional galega das novas tecnoloxías e
unha das representantes do sector que máis ten traballado a
prol das nosas empresas e ao papel da muller na Sociedade da
Información e no tecido produtivo TIC, será o día 23, en Santiago, obxecto dun importante recoñecemento: o que outorga o
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, CPEIG, para
distinguir a participación e o compromiso feminino a tódolos niveis
do panorama tecnolóxico galego. Falamos do Premio Ada Byron, un
galardón que se estrea este ano e que se insire nos recoñecementos
anuais que concede o devandito ente colexial durante a Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia.
O colexio valorou “a intensa traxectoria profesional da galardoada”,
enxeñeira Informática pola Universidade da Coruña (UDC), e a súa
implicación na defensa da profesión que o CPEIG representa. Socia
fundadora de Imaxin Software, empresa na que é directora da área
especializada no desenvolvemento de xogos educativos e produtos
multimedia, Luz Castro é profesora interina na Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña desde o ano 2008.
A premiada foi vicepresidenta da Asociación de Empresas Galegas
Adicadas a Internet (EGANET) entre os anos 2008 e 2010. No ano 1994
fundou a Plataforma polo Galego na Informática e foi vicepresidenta
da Mesa pola Normalización Lingüística no período 2002 /2004.
Segundo informa o CPEIG, a decisión de conceder por primeira vez
este premio veu dada pola necesidade de valorar e visualizar perante
a cidadanía a participación feminina “en tódolos niveis de tecnoloxía:
como usuarias, como emprendedoras, como xeradoras de innovación
e como líderes dun sector que ten a responsabilidade e o compromiso
de ir á cabeza da saída da actual crise”.
Con motivo da concesión deste galardón, en Código Cero decidimos falar coa propia Luz sobre o que representa a distinción de mans
das súas compañeiras e compañeiros de profesión.
- Luz, que significa para ti este galardón?
- Este recoñecemento é para min moi ilusionante e ao mesmo
tempo implica unha grande responsabilidade.
- Por que consideras que cómpre impulsar o rol feminino no
eido da Sociedade do Coñecemento?
- As mulleres debemos tomar o noso lugar na sociedade, e polo
tanto debemos estar presentes en todos os ámbitos da mesma,
como usuarias e como xeradoras dese coñecemento. Non hai
ningunha característica intrínseca nas mulleres que nos impida utilizar as novas tecnoloxías, polo que entre todas e todos debemos
rachar os preconceitos sobre carreiras ou profesións exclusivamente masculinas ou femininas.
- E que nos podes dicir do galego nas novas tecnoloxías? Consideras que tamén é preciso impulsalo?
- A cuestión da lingua ten características semellantes ás cuestións de xénero. Por que temos que xustificar o emprego do galego nas novas tecnoloxías? Acaso o emprego do castelán fronte ao
inglés precisa algunha xustificación? Creo que en momentos como
este debemos aproveitar todas as vantaxes que temos á nosa
disposición. E as posibilidades que se abren no mundo lusófono a
través do galego son inmensas.
- E a partir de aquí, que queda por facer?
- Espero seguir disfrutando co meu traballo, innovando, potenciando a presenza das mulleres nas TIC e as novas tecnoloxías na
educación, e tamén teño unha tese por rematar...
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Importante traballo do pontevedrés
Adrián López



O Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) acordou outorgarlle o Premio Proxecto Fin de
Carreira, dirixido a estudantes de
Enxeñaría en Informática que realizasen os seus estudos en Galicia
nos últimos dous anos (2011 ou
2012), a Adrián López Villaverde
polo seu traballo Deseño de Infraestruturas de Almacenamento
Escalables para Cloud Computing.
O proxecto fin de carreira premiado polo CPEIG foi cualificado con
matrícula de honra pola Universidade da Coruña.
O traballo, informa o Colexio,
propón o deseño dunha solución
de almacenamento escalable
para a nube, mediante o uso do
provedor Amazon Web Services
(AWS), que financiou o traballo. A
través dunha exhaustiva análise
de sistemas de ficheiros compartidos e paralelos (NFS e OrangeFS)

e librarías de E/S (POSIX, MPI-IO
e HDF5) con tecnoloxías de altas
prestacións (SSD e 10 Xigabit
Ethernet) e con ata 128 clientes,
obtívose unha solución escalable que ofrece un rendemento
cinco veces superior, na metade
de tempo e cun menor custo
asociado.
Adrián López Villaverde, orixinario da cidade de Pontevedra,
recibirá como recoñecemento
1.000 euros en metálico e unha
estatuíña no transcurso da
celebración da cuarta Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia, que se celebrará o vindeiro
día 23 de novembro en Santiago
de Compostela. O ente colexial
busca, a través da concesión deste
premio, achegarse ao colectivo
estudantil e defender as vantaxes
da colexiación, ademais de estimular o traballo dos estudantes
de Enxeñaría en Informática.
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Imatia fálanos da súa visión innovadora

O

Premio á Iniciativa Empresarial do CPEIG recae nesta
edición na empresa galega Imatia Innovation, en boa
medida debido ao seu importante labor referencial
como empresa tecnolóxica líder, a nivel europeo, en
innovación. Sinalar que Imatia é unha firma xurdida
ao abeiro da Universidade de Vigo, como spin-off especializada no
desenvolvemento eficaz de sistemas de información e alta calidade.
Este mesmo ano, lembra o CPEIG, a editorial Red Herring incluíu a
firma galega dentro da súa listaxe de referencia a nivel mundial de
empresas, TOP 100 en Europa. Esta inclusión certifica entre outras
cousas o potencial de medre e de desenvolvemento da firma galega. Para explicarnos mellor estas e outras cousas, falamos co seu
director xeral, Fernando Vázquez Núñez.

- Como foron as orixes de Imatia, cando era spin-off da Universidade de Vigo e se cadras non soñaba (ou si) con chegar a
onde chegou?
- A empresa naceu a partir da actividade dun grupo de I+D
universitario no cal levamos un tempo dándolle voltas a como
mellorar o proceso de desenvolvemento de aplicacións co
obxectivo de optimizar a produtividade e a calidade, pero tamén
de converter as aplicacións en activos que perdurasen no tempo
malia os incesantes cambios tecnolóxicos (acababamos de sufrir
o efecto 2000 e o cambio do Euro). Apostamos pola idea de
crear unha capa de abstracción que permita declarar as aplicacións de maneira formal e proporcionar os medios para que
estas aplicacións poidan correr logo sobre distintas plataformas,
linguaxes e dispositivos. A través de colaboracións de transferencia de tecnoloxía entre empresa-universidade detectamos moito
interese e lanzámonos ao mercado. Pero ademais das cuestións
técnicas, creo que o feito de pertencer a unha familia que no seu
día emigrou a Venezuela, Cuba e EE UU, basicamente pola falta
de oportunidades en Galicia, dábame moita mágoa ver como
formabamos aos mellores profesionais nas nosas universidades
para que despois estes tivesen que emigran ou contentarse con
realizar un traballo que requiría unha cualificación menor ou
distinta á que adquiriran durante os seus estudos.

LaconNetwork: distinción para un
evento distinto
- Que significa para Imatia recibir o Premio á Iniciativa Empresarial?
- O premio é un recoñecemento á aposta que levamos facendo
dende hai moitos anos por crear tecnoloxías innovadoras dende
Galicia. Tendo en conta que a nosa terra foi tradicionalmente unha
consumidora de tecnoloxías da información, atreverse a crealas e
que fosen quen de competir a nivel internacional, supón un importante esforzo de I+D e ten importantes elementos de risco a nivel
comercial, incluso á hora de dirixirse a empresas e administracións
públicas locais. Porén, nós cremos que é a clave para a internacionalización da actividade da empresa. Que o recoñecemento veña do
CPEIG supón unha gran ledicia, xa que representa aos enxeñeiros
informáticos, que é un dos principais colectivos aos que pertencen
os nosos empregados, aliados e clientes.
- Un dos motivos polos que recibides o recoñecemento é por
constituír un importante labor referencial como empresa TIC líder
a nivel europeo en innovación. Cal foi o segredo do éxito?
- Polo que nos comentaron os analistas de Red Herring, o seu
interese na nosa empresa céntrase en parte no forte crecemento experimentando pola empresa nos seus primeiros anos e sobre todo
polo carácter innovador da nosa tecnoloxía. En concreto, chamoulles moito a atención un concepto que incluímos na nosa plataforma Ontimize e que chamamos Aplicacións como Contido, baixo o
que unha aplicación de negocio pódese modelar de xeito integramente declarativo, sen necesidade de programar, por Internet e en
tempo de execución, cubrindo aspectos que abranguen o interface
gráfico do usuario, a lóxica de negocio de transaccións, os procesos
e a xestión de contidos non estruturados. En resumo, a idea é facer
que dar forma a unha ferramenta de negocio sexa tan doado como
crear unha presentación ou unha folla de cálculo, pero en liña, e con
todos os requirimentos de seguridade e escalabilidade que esixe un
contorno corporativo. Por sorte, os analistas non discriminan moito
respecto á orixe das tecnoloxías, aínda que por desgraza si que o
fan o mercado e os investidores de capital risco internacionais, de
xeito que a súa recomendación é que a empresa emigre a algún
dos polos onde o desenvolvemento comercial de empresas TIC sexa
máis favorable.
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Os membros do CPEIG informaron a finais de outubro da
concesión do Premio Iniciativa Emprendedora a LaconNetwork, evento de networking que reúne a emprendedores do sector TIC de Galicia “baixo un paraugas informal pero moi estable”. O
xurado valorou o xeito “alternativo” de apoio ao emprendemento
de LaconNetwork, un encontro que se concreta nun xantar o último venres de cada mes e no que os emprendedores TIC de Galicia
poden compartir experiencias e valoracións dun xeito distendido
e periódico. Asemade, as xuntanzas inclúen a presenza de figuras
representativas do sector e de entidades que poden estar interesadas nos proxectos que se están a desenvolver na nosa Comunidade. O xeito de concretar a hora e o lugar de encontro para a
comida é mediante a rede social Twitter.
Os encontros de LaconNetwork fixeron xa dous anos de vida,
ao longo dos que pasaron máis de 200 emprendedores e máis de
100 proxectos que, de xeito recorrente, participan nas xuntanzas.
O último LaconNetwork 2 years superou as expectativas de todos
co apoio dos laconeiros. Nesa ocasión cruzou fronteiras e contou
co apoio de expertos e emprendedores nacionais e internacionais,
cun total de máis de 300 asistentes inscritos na Rede LaconNetwork de anteriores edicións e 700 participantes do evento por
streaming. Entre os principais impulsores destas xeiras de traballo
atopamos aos nosos compañeiros Frankie e Josuke, profesionais
galegos das novas tecnoloxías comprometidos coa fórmula do
traballo en común, o diálogo aberto e o intercambio de coñecemento.
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A Coruña salienta as vantaxes do seu proxecto Smart
City de cara á cidadanía e as empresas TIC

E

ntre as distincións que o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) entregará na súa cita do 23 novembro, atópase unha que vai dirixida a unha
administración galega: o Concello da Coruña, a quen recoñecen os enxeñeiros
polos “seus esforzos en materia de fomento da cidadanía dixital”. Máis polo miúdo, a
plataforma que preside Fernando Suárez concedeulle ao Goberno da cidade herculina o Premio Iniciativa da Administración polo Proxecto Coruña Smart City. Este recoñecemento inscríbese dentro dos galardóns que concede anualmente no transcurso da Noite
da Enxeñaría en Informática de Galicia, prevista como dixemos para o 23 de novembro.
O CPEIG quere con este galardón facer un recoñecemento público a aposta que o concello coruñés está a realizar pola I+D+i e as novas tecnoloxías, “dous desafíos esencias para o
desenvolvemento económico e social da cidade herculina, e de Galicia en xeral”.
Segundo salienta a carta remitida polo ente colexial ao alcalde da Coruña, Carlos Negreira, para comunicarlle a concesión do premio, “a sensibilidade tecnolóxica amosada avala
á Coruña como a primeira cidade galega que forma parte da Rede Española de Cidades
Intelixentes”.
O Concello da Coruña, pola súa parte, está a recibir a nova con gran satisfacción, xa que
certifica, segundo sinala o tenente de Alcalde de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Martín Fernández Prado, que o camiño escollido e percorrido é o correcto. Ao seu
xuízo, todo o proxecto ten a mellora da calidade de vida da cidadanía e a potenciación das
empresas TIC entre os seus obxectivos principais. A continuación, reproducimos a nosa
conversa recente co tenente de Alcalde.


O tenente de
alcalde da Coruña
e concelleiro de
Infraestruturas,
Martín Fernández
Prado
- Que constitúe este premio para os responsables deste proxecto?
- Unha satisfacción, un reto e un acicate. Unha satisfacción porque amosa que o camiño
escollido e o percorrido que levamos feito parece o correcto. Estannos a avalar entidades
alleas á política, á xestión municipal e mesmo alleas á Administración pública. Dalgún xeito
significa que o proceso marcado polo Goberno municipal: Axenda Dixital, Proxecto Smart
Coruña e Plan Director das TIC no Concello da Coruña é o camiño correcto a seguir.
- En liñas xerais, que vai significar esta experiencia para A Coruña e, por extensión
para o futuro das cidades conectadas? Galicia, a través da experiencia coruñesa, pode
ser referente mundial en espazos urbanos dixitais?
- O Goberno municipal da Coruña concibe un proxecto cos seguintes obxectivos:
Un proxecto de I+D+i que proporcionará infraestruturas experimentais de investigación
na Internet do futuro / Internet das cousas.
Un proxecto de apoio á I+D da Universidade da Coruña, que favorecerá a súa internacionalización.
Un proxecto concibido para o desenvolvemento e a internacionalización do sector TIC.
Un proxecto cun potente efecto tractor: desenvolvemento socioeconómico, atracción de
investimentos foráneas, innovación, etc.
Un proxecto para a potenciación da Coruña como polo tecnolóxico TIC de Galicia.
Un proxecto que permitirá dispoñer, na Coruña, dunha infraestrutura para novos proxectos de I+D e para novos desenvolvementos tecnolóxicos.
Un proxecto para o emprego e a xeración, retención e vinculación de talento.
Un proxecto focalizado cara á creación de novas empresas, orientación á excelencia
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das existentes, apoio á innovación e fomento da
verdadeira clusterización do sector.
Pensamos que o proxecto terá impacto no
conxunto da área territorial da Coruña metropolitana, reestruturará o rol da Coruña no sistema
urbano de Galicia e do norte de Portugal e incidirá
favorablemente no despregamento da Axenda
Dixital do Eixo Atlántico.
- A nivel de cidadáns, que beneficios van
atopar a través de Coruña Smart City? E a nivel
de empresas? Cando comezaremos a ver os
primeiros froitos da experiencia?
- O noso proxecto caracterízase por ter á cidadanía no centro do sistema. Isto faise para mellorar a
calidade de vida da nosa sociedade, para optimizar os servizos públicos que se lle prestan. Doutro
xeito (a tecnoloxía pola tecnoloxía) non tería
ningún sentido. O Goberno da Coruña impulsa
un proxecto que dotará de modelo e impulsará
a nosa concepción da Administración Electrónica, que persegue a xestión integrada da cidade,
sobre a base da construción física e lóxica dun
Centro integral de xestión da información urbana
concibido para implementar unha ferramenta de
coñecemento da cidade (escoitar e comprender) e
de pilotaxe da súa dirección estratéxica, xestionada por Cadros de Mando (Balanced scorecard).
Un proxecto que apoie o establecemento de
confianza dixital na poboación coruñesa. Estamos
a elaborar unha normativa sobre desenvolvemento da Administración Electrónica, a transparencia
e a reutilización da información no sector público,
sobre a presenza institucional en Internet, etc.
Pensamos que os primeiros froitos da experiencia xa se están a ver: presentáronse sete ofertas
que aglutinan o coñecemento de 84 empresas e
entidades públicas e privadas. Xa estamos a acadar
que o sector TIC coruñés e galego busque alianzas
estratéxicas para medrar, para se internacionalizar,
para lograr a excelencia.
Os cidadáns verán claras melloras ao longo do
2013 co desenvolvemento de normativa que facilite o despregamento da Administración Electrónica e percibirán melloras directas na prestación
dos servizos públicos dende mediados do 2013.
Ademais, mellorar a eficacia dos servizos implica
xestionalos mellor, aforrar o que permitirá que
medre outro tipo de gasto mais necesario nestes
momentos.
- O CPEIG valorou a sensibilidade tecnolóxica
amosada polo Concello herculino, unha predisposición que a levou a converterse na “primeira
cidade galega que forma parte da Rede Española
de Cidades Intelixentes”. A que responde esta
sensibilidade?
- A Coruña é fundadora da RECI, lidera o seu
Grupo Técnico de Innovación Social. A Coruña é,
dende hai escasas semanas, vicepresidenta do
Buró Executivo da Conferencia de Cidades do Arco
Atlántico (que agrupa a máis de 100 entidades
da cornixa atlántica europea) e lidera o Comité
Técnico de Smart Atlantic Cities. A Coruña preside
a Comisión de Planeamento, Infraestruturas e
Territorio do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular
(onde se dirixe a Axenda Dixital do Eixo). Semella
evidente que esta sensibilidade responde a un
principio: cremos firmemente no papel das cidades para tratar de saír do contexto actual de crise
e cremos na potencialidade das TIC para dar pulo
á nosa cidade.
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Os enxeñeiros en Informática,
coa súa terra
Mentores no proxecto NACCE

N

ACCE, o proxecto para conseguir que non haxa fronteira
entre as empresas TIC do Norte do Portugal e as galegas,
ten dende este verán pasado, oficialmente, un aliado a ter
moi en conta. Trátase do Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia, o CPEIG, que confirmou a súa
participación activa no proxecto en calidade de mentor e de integrante do núcleo de apoio. Isto traducirase nunha achega da súa experiencia e do seu coñecemento a prol de reforzar o obxectivo principal
de NACCE: contribuír a que haxa a maior colaboración posíbel entre
as empresas tecnolóxico-dixitais de ámbalas beiras do Miño, amais
de fomentar a innovación no seu seo en calquera das súas moitas
manifestacións. En termos concretos, NACCE formará a 350 empresas
e emprendedores dos dous países irmáns.
No proxecto participan a Consellería de Traballo da Xunta, a
Asociación Galega de Empresas TIC (AGESTIC), a Universidade de
Vigo, a Escola Técnica Superior de Enxeñaría Informática, a Cámara de
Comercio de Vigo e dous socios de Portugal: Aimnho, de Braga, e CCG,
de Guimarâes. O CPEIG súmase ao núcleo de apoio ao proxecto coa
achega da experiencia dos seus colexiados e colexiadas, a asistencia a
xornadas e mesas redondas, o estudo de proxectos presentados polos
emprendedores TIC e o consello a estes promotores.
O proxecto inscríbese dentro do Programa Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.

obxecto do proxecto. As persoas encargadas
de asinar o convenio de cooperación foron, por
parte do CPEIG o seu presidente, Fernando Suárez
Lorenzo, e por parte de Forem Galicia, María Luísa
Estalote Suárez, directora da fundación.

Convenio co Banco Sabadell

Propostas para os partidos políticos

O Banco Sabadell, que en Galicia opera baixo a marca comercial de
Sabadell Atlántico, e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia veñen de asinar un acordo de colaboración entre ambas as
dúas entidades. Ao abeiro deste convenio, a entidade financeira porá
á disposición dos colexiados e colexiadas da nosa terra un conxunto
de produtos e servizos exclusivos adaptados ás súas necesidades. En
nome do CPEIG rubricou o acordo o seu presidente, Fernando Suárez
Lorenzo, e por parte do Banco Sabadell, Jesús Varela Valiño, director
de Zona de Galicia.

O colectivo galego da enxeñaría en Informática deu a coñecer en
outubro a súa folla de ruta, con referencia a políticas de novas tecnoloxías da información, para que fose tida en conta por quen concorrera nas eleccións autonómicas celebradas pouco despois. Foron unha
serie de propostas de aplicación para os programas electorais das
distintas forzas políticas. As medidas que se achegaron comparten o
principio da importancia crecente da informática e os seus profesional
en todos os sectores produtivos, económicos e sociais de Galicia.
Con anterioridade aos comicios, os candidatos que optaron á presidencia do Goberno da Xunta de Galicia recibiron cadansúas cartas
asinadas polo presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, nas
que -ademais de solicitar un encontro persoal cos distintos líderes- se
recollían as seguintes propostas:
• O apoio inequívoco desde a Xunta de Galicia ao sector TIC galego,
aproveitando o capital humano formado no sistema universitario
galego e fomentando o emprendemento.
• Afondar nas iniciativas dirixidas á incrementar a modernización
tecnolóxica en ámbitos clave como son a sanidade, a educación e a
xustiza.
• Open Data e eGoberno: medidas de apertura cara á cidadanía, dentro do contexto do Open Data e eGoberno, co fin de facilitar a participación cidadá na construción da sociedade do futuro e na toma de
decisións mediante ferramentas como as redes sociais, entre outras.
• Creación dunha Axencia Autonómica de Protección de Datos que tamén estea dirixida a potenciar os beneficios do Open Data, baseado
na liberación de datos co fin de propiciar o seu uso.
• Creación do Observatorio do Sector do Software e Servizos informáticos de Galicia.
• Acceso á función pública: creación dun corpo específico para a profesión de enxeñeiro/a en informática nas Administracións autonómica e local.
En opinión do CPEIG, “a incorporación das iniciativas mencionadas
aos programas electorais e, con posterioridade, a súa materialización
dentro da acción de goberno do futuro executivo suporá un paso
adiante no progreso e concorrencia de Galicia”.

Compromiso coas persoas desempregadas
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
maila Fundación para a Formación e Emprego de Galicia (FOREM
Galicia) asinaron este verán que vimos de deixar atrás un convenio de
colaboración co que se comprometen a unir forzas no proxecto de
axuda a persoas desempregadas, Aprendedores. O acordo establece
unha serie de canles para a realización conxunta de actividades de
asesoramento, investigación, formación ou “calquera outro tipo de
accións que redunden no beneficio de ámbalas dúas partes”, aseguran, e sobre todo no beneficio das persoas que se atopan percibindo
prestacións ou subsidios por desemprego.
Segundo afirman, a colaboración entre CPEIG e FOREM Galicia
“poderá contemplar diferentes aspectos”, que van dende a cooperación no desenvolvemento do programa Aprendedores ata a achega de
profesionais docentes para impartir distintas accións formativas que
faciliten a integración laboral dos e das participantes.
Tamén se busca facilitar o intercambio de información entre as empresas do sector e FOREM Galicia para establecer convenios en prácticas, así como o intercambio de información e documentación sobre
calquera aspecto do sector que axude á orientación dos afectados.
Asemade, comprométense a publicitar e promover o proxecto
Aprendedores, a fin de dalo a coñecer ao maior número de persoas; á
achega de boas prácticas sobre iniciativas emprendedoras; ao asesoramento mutuo en cuestións relacionadas coas actividades propias de
ambas entidades e á colaboración na inserción laboral do alumnado
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Fernando Suárez,
no centro, durante a sinatura do
acordo co Banco
Sabadell
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reportaxe | A USC E O CESGA IMPULSAN O EMPRENDEMENTO XUVENIL FEMININO

Mulleres

collendo as rendas
A USC e o CESGA lideran unha iniciativa para
impulsar o emprendemento xuvenil feminino:
ICT-Go-Girls

X

a está ben de falar en termos masculinos cando falamos de
novas tecnoloxías e de iniciativas innovadoras e empresariais ligadas a estas tecnoloxías. Non é que as mulleres
pidan paso, é que xa estaban aí dende o comezo, e máis
que estarán. Sobre todo grazas a iniciativas como a que
están a desenvolver o CESGA (Centro de Supercomputación de
Galicia) e a Universidade de Santiago, co fin de fortalecer os recursos
(coñecemento, servizos, valores, asesoramento) dos que dispoñen
as mozas europeas para estar na primeira liña do sector TIC. Falamos
do proxecto ICT-Go-Girls, dirixido a rapazas de Secundaria, liderado
polas ditas entidades galegas e cun espazo de seu (polo de agora)
no Facebook, onde podemos ver tódolos obxectivos, novidades e
liñas a seguir. Vémolo aquí: www.facebook.com/pages/ICT-Go-GirlsProject/332162506891291

O programa inclúe, entre outras moitas cousas, metodoloxías de
aprendizaxe e probas para mellorar as habilidades emprendedoras
das mozas que estudan Educación Secundaria a través das canles e
as ferramentas 2.0.
A aplicación práctica correrá a cargo da Universidade de Santiago
de Compostela (USC), Die Berater (Austria), Spoleczna Akademia
Nauk (Polonia), Instituto Fraunhoffer IAO-Stuttgart Uni (Alemaña),
CVO Antwerpen-Zuid (Bélxica) e Donau-Universitat Krems (Austria).
O primeiro chanzo do proxecto, informa o CESGA, “consiste en
analizar outras iniciativas postas en marcha con anterioridade en
Europa e fóra e orientar así ICT-Go-Girls! na dirección máis axeitada”. Logo materializarase a metodoloxía a seguir, as ferramentas e
recursos para aplicar o proxecto en dous centros educativos en cada
país, “facendo uso da experiencia das entidades que impulsan o programa nos eidos tecnolóxico, de negocios e educativo para aplicar
finalmente o programa piloto”.
Todo isto collerá forma definitiva coa creación, escolma e aplicación dos contidos educativos e de lecer xerados para facilitar
ás mozas o seu achegamento emprendedor ás TIC. “O proxecto”,
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engade o CESGA, “construirase arredor de recursos e ferramentas
de código aberto en acceso libre, como as destinadas á creación de
portfolios virtuais, simuladores de xogos, actividades educativas e
de lecer virtuais, deseño dixital, creación de redes sociais entre as
rapazas participantes, construción de contornos en 3D, escaparates
virtuais de compañías, concursos e xogos entre os centros de ensino
participantes, entre outros puntos”.
Tamén se facilitará o contacto con mulleres de negocio falando
de cadanseu caso de éxito, accións de asesoramento levadas a cabo
por mentoras e até unha comunidade 2.0 para dar cabida ao fluxo e
intercambio de experiencias no camiño da innovación feminina.

O centro compostelán, elixido para probar o
novo procesador de Intel
O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), centrado na
investigación e difusión de servizos de cálculo intensivo e comunicacións avanzadas, vén de comprometerse coas compañías Supermicro (con sede en San Jose, California) e Flytech (distribuidor en
España) a probar un novo tipo de procesador many-core chamado
Intel Xeon Phi. Os encargados de levar a cabo este ensaio serán os
técnicos do centro compostelán de I+D (que foi seleccionado como
un dos primeiros laboratorios en Europa), os usuarios/as das universidades galegas e o Consello Superior de Investigacións Científicas.
Emporiso, o CESGA xa contaba -mesmo antes da posta en escena
no mercado- cun dos prototipos do devandito procesador, pois o
Intel Xeon Phi presentábase o 15 de novembro na conferencia Supercomputing 2012 de Salt Lake City (Utah, EE.UU.).
Indo ao miolo do computador, este modelo ten 60 núcleos de
proceso por cartón e para a súa fabricación empregouse un proceso
máis limpo e respectuoso co medio ambiente. O Intel Xeon Phi amosa uns consumos enerxéticos máis baixos que o resto de procesadores, sendo esta particularidade a responsable de que esta máquina
sexa máis ecolóxica que as súas antecesoras.
E que servizos achegará este procesador? Pois empregarase para
xerar predicións meteorolóxicas e oceanográficas máis fiables, para
estudar o clima espacial e poder predicir a chegada e os efectos de
tormentas solares con antelación abonda. Asemade, agárdase que o
Intel Xeon Phi -coa súa abraiante capacidade de cálculo- contribúa
a revolucionar os deseños en enxeñaría, a nanotecnoloxía e áreas da
saúde como o descubrimento e o deseño de novos fármacos.
Engadir que o rendemento resulta espectacular para os baixos
consumos que presenta e supón unha promesa para a mellora das
aplicacións que se poidan beneficiar de gran cantidade de núcleos
de proceso. Así, cadanseu cartón
(con 60 núcleos de proceso)
achega capacidades superiores
ao Teraflop; ou sexa: cun puñado de cartóns poderíase construír
unha máquina coa mesma capacidade de cálculo
que un supercomputador de
hai apenas uns
anos.
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OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA
DOS CONCELLOS DA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
A tecnoloxía ao servizo dos contribuíntes

A

Deputación de Pontevedra, a través do “Organismo
Autónomo Provincial de Xestión de Recursos Locais”
(ORAL), presta un servizo de recadación de tributos a
aqueles concellos da provincia que delegaran na institución a xestión dos mesmos. A día de hoxe, o ORAL conta con oficinas centrais, situadas na cidade de Pontevedra, e con 18
oficinas periféricas en diferentes concellos da provincia, destinadas á
atención presencial dos cidadáns.
Para completar a canle de atención presencial e facilitar ao contribuínte o cumprimento das súas obrigas tributarias, a Deputación de
Pontevedra puxo en marcha a Oficina Virtual Tributaria. Esta Oficina
Virtual permite realizar as xestións tributarias en tempo real a través
de Internet.
Entre os obxectivos que se procuran coa posta en marcha deste
novo servizo cómpre salientar:
• Evitar os desprazamentos dos contribuíntes tanto ás oficinas do
ORAL como ás entidades bancarias co conseguinte aforro en tempo e diñeiro para a cidadanía.
• Prestar un servizo sen limitación de horarios.
• Igualar os dereitos e posibilidades dos cidadáns con independencia
de onde vivan sen diferenciar entre o medio rural e o medio urbano.
• Facilitar as obrigas tributarias aos cidadáns, conseguindo reducir
os prazos de tramitación, evitando así aos contribuíntes o pago de
recargas e sobrecustes.
• Achegar un servizo máis eficaz e promover unha administración
máis eficiente.
A nova Oficina Virtual Tributaria está dispoñible a través da páxina
www.oral.depo.es ou dende as ligazóns dispoñibles no portal institucional da Deputación de Pontevedra (www.depo.es) e das páxinas
web dos concellos da provincia.
Os servizos ofrecidos por esta nova oficina aos contribuíntes clasifícanse en dous grupos en función do nivel de autenticación preciso:

poderá realizar o pago do mesmo por medio dun TPV virtual empregando calquera tarxeta VISA ou MasterCard sen ningún tipo de custe adicional. Para isto simplemente é preciso introducir a referencia,
identificación e importe do recibo e os datos da tarxeta coa que se
vai realizar o pago. Unha vez realizado o sistema ofrece ao usuario
a posibilidade de enviarlle por correo electrónico un xustificante do
mesmo.

Servizos sen necesidade de identificación do usuario Servizos con autenticación
Os contribuíntes poderán acceder á oficina virtual e obter unha carta de pago a partir dos seus datos (DNI, matrícula do seu automóbil,
etc.).
No caso de que o contribuínte xa dispoña do recibo dun tributo,
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Se o contribuínte dispón de DNI electrónico ou dun certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) pode
acceder a unha meirande variedade de servizos e opcións.
Unha vez identificado e autenticado polo sistema, o contribuínte
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ten a opción de consultar os seus recibos pendentes (bens inmobles
tanto de natureza urbana como rústica, multas e outros tributos) en
período voluntario, executivo ou incluídos en expedientes de apremio. O sistema amosa ao usuario unha listaxe dos recibos pendentes
e dálle a opción de ampliar os datos destes (referencia catastral, base
impoñible, base liquidable, etc.).
Una vez consultado un recibo o usuario pode realizar o pago do
mesmo mediante o Servizo de Pago Telemático de Red.es. Este servizo habilita unha pasarela de pagos común para múltiples entidades
bancarias e permite realizar os pagos tanto con tarxeta bancaria como
mediante un cargo en conta. Ademais, o contribuínte pode consultar
os valores que xa foran pagados para ver información ampliada dos
mesmos e imprimir un xustificante do cobro, así como consultar os
recibos anulados, é dicir, aqueles valores que xa foran dados de baixa.
Os usuarios poden consultar os bens que constitúen obxectos
tributarios como os bens inmobles, os vehículos ou as actividades
económicas. Para os bens inmobles ofrécese a opción de localizalos
na cartografía oficial do Catastro. A Oficina Virtual permite tamén a
consulta dos expedientes de xestión relacionados co usuario. No caso
dun expediente de apremio, amósase a débeda total dos recibos incluídos no expediente.
Outras opcións importantes son a domiciliación de recibos permitindo a consulta, alta, baixa e modificación dos mesmos e a alta de
autoliquidacións, como por exemplo, plusvalías ou vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Arquitectura tecnolóxica da solución
A Oficina Virtual Tributaria está despregada nas infraestruturas
informáticas do CPD unificado da Deputación de Pontevedra. A utilización desta infraestrutura garante a dispoñibilidade e continuidade do servizo sen depender de terceiros e o aumento da confianza
dos usuarios ao non apreciar cambios no nome de dominio ou accesos a webs externas á institución.
A plataforma tecnolóxica sobre a que se apoia a Oficina Virtual Tributaria baséase nun servidor Windows Server e un sistema de xestión de base de datos Oracle. O servidor web está configurado en
modo seguro empregando un certificado SSL e atópase emprazado
nunha zona desmilitarizada (DMZ).
Para a validación dos certificados dixitais dos usuarios emprégase
a solución de sinatura electrónica @firma, á que se accede a través
da rede SARA.
Os diferentes servizos prestados pola Oficina Virtual foron desenvolvidos de maneira modular, realizándose a integración dos mesmos mediante o uso de servizos web.

Axuda ao usuario
Para asegurar o éxito de uso da Oficina Virtual Tributaria resulta
fundamental que o contribuínte conte con toda a información precisa para garantir que este é quen de utilizar os diferentes servizos
sen dificultades.
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Para lograr este obxectivo, a Oficina Virtual pon a disposición dos
usuarios diversa documentación de axuda para a súa descarga como
unha guía breve de uso ou un manual de usuario completo e o acceso ao calendario fiscal do ano actual, formularios, etc.
De xeito adicional púxose en marcha un Centro de Asistencia ao
Contribuínte (CAC) que resolve as dúbidas e incidencias dos usuarios
tanto por canle telefónica como por correo electrónico a través dun
formulario.
En palabras de Amancio Varela, xefe del servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra: “Por medio das Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións logramos potenciar os servizos que
a Deputación brinda aos concellos da provincia. Coa posta en marcha
da Oficina Virtual Tributaria facilitamos aos cidadáns as súas xestións
tributarias igualando as oportunidades dos grandes e os pequenos
concellos e evitamos a aqueles facer ringleiras e desprazamentos. No
caso da recadación de tributos este proxecto compleméntase con
outras iniciativas tecnolóxicas como a xestión de multas da policía
local por medio de PDAs ou o envío de avisos ao contribuínte por
medio de mensaxes SMS ou correos electrónicos”.
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A lingua como valor de empresa
As redes seguen a servir de obradoiros de múltiples actividades de
promoción da nosa cultura ou natureza
Novo blog que retoma o espírito do desaparecido A Nosa Terra



Para quen cría que non había futuro para A Nosa Terra ou
para a comunicación en galego, que escoite a mensaxe do
grupo de estudantes de Ourense que veñen de unir forzas ante
“a situación de aldraxe que vive o xornalismo na nosa lingua”.
Para comezar a xeira de actividades, e ante a imposibilidade
de rehabilitar in situ unha casa abandonada, a do semanario A
Nosa Terra, ergueron unha nova A Nosa Terra, agora en formato
blog (anosaterragalega.blogspot.com.es) e cunha arela de
protesta contra un feito concreto, a liquidación do dito medio de
comunicación galego polo xulgado do mercantil, e contra outro
feito que se mantén no tempo: a imposibilidade de acceder aos
fondos de A Nosa Terra na Rede.
E engaden: “O seu propietario, a Construtora San José de Jacinto
Rey, eliminou todos os contidos, así como os de Xornal de Galicia,
e malia que a empresa editora de ANT Promocións Culturais
Galegas xa non é existe, Rey é, en principio, o propietario da marca
A Nosa Terra”. O novo blog abriu as súas portas o pasado xoves,
integramente en galego e da man dun colectivo de estudantes do

Colexio Plurilingüe Divina Pastora de Ourense.
A idea básica é por en marcha un novo semanario, desta volta
dixital, baixo
o nome de A
Nosa Terra e
co propósito
de “reactivar
o xornalismo
en galego, e
amosar que a
mocidade galega
ten un férreo
compromiso
coa lingua e
coa cultura de
Galicia, e un gran
interese polo seu
arredor”.

Unha aplicación para Android axuda a identificar
255 especies de cogomelos



A riqueza
micolóxica dos
bosques galegos é
innegable, polo que
recoñecer todas as
especies de cogomelos
que hai repartidos pola
nosa xeografía resulta
imposible, sendo
igualmente difícil
cargar con libros que
axuden a identificar
tal manxar durante
as campañas de recollida polo monte, de aí que poida resultar de
grande utilidade para os afeccionados á recollida de cogomelos a

aplicación para dispositivos con Android 2.1 ou superior chamada
MicoKey, que pode descargarse de balde a través de Google Play.
Esta ferramenta que recolle a 255 especies máis comúns de Galicia,
incluíndo fichas con imaxe e datos de máis de 100 destas especies
desenvolveuse grazas ao Grupo de Investigación Micolóxica da
Universidade de Vigo, que tras publicar unha guía de cogomelos
recollendo as chaves de identificación que empregaron durante
preto de 15 anos no Laboratorio de de Botánica da Facultade de
Bioloxía. O encargado de traducir este traballo anterior nunha
aplicación recaeu en Xan Bellón, que conseguiu fundir informática
e micoloxía. Dende o Laboratorio de Micoloxía tamén están a
colaborar co Grupo Micolóxico Galego no desenvolvemento dunha
base de datos en liña coas máis de 2.000 especies de cogomelos
identificados en Galicia e que de momento non está dispoñible para
o público, estando en fase de revisión das súas nomenclaturas.

Proxéctate en Galego anuncia unha
plataforma dixital



O pasado
26 de
outubro -e até
o 28 do mesmo
mes- daban
comezo na
Casa do Saber
de Lugo unhas
xornadas
organizadas
polas comisións
de normalización
lingüística dos
centros do Campus lucense baixo o nome de Proxéctate en Galego.
No encontro quíxose subliñar o potencial do galego como lingua
de cara ao emprendemento, á tecnoloxía e á comunicación e
informouse da próxima posta en marcha do Espazo USC: Proxéctate
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en Galego. Na xornada do venres 26 participou o concelleiro de
Medio Ambiente de Allariz (Ourense), Bernardo Varela, baixo o
epígrafe Allariz, un caso de creación de emprego e riqueza a partir da
valorización do patrimonio. Deseguida desenvolveuse unha mesa
redonda sobre emprendemento e lingua galega e o peche do día
foi a cargo da actuación musical de Mini e Mero. Pola tarde Diego
Vázquez -de Imaxin Software- falou sobre as novas oportunidades
no eido tecnolóxico no marco dun mundo globalizado. Logo
pasouse a presentar o Espazo USC: Proxéctate en galego, unha
plataforma dixital que busca amosar o valor da nosa lingua como
idioma vehicular en calquera ámbito profesional e científico e que
axiña será accesible desde a páxina web da USC. Engadir que este
portal virtual recibiu en 2011 o Premio Luísa Villalta a iniciativas
normalizadoras. Para rematar o día, houbo un debate sobre
tecnoloxía e lingua galega, moderado por Antonio Pérez Casas (da
Área TIC da USC) e na que participaron representantes dos proxectos
A Navalla Suíza, PuntoGAL e CINFO.
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A aplicación de busca de Google
para iOS entende a nosa lingua

Parabéns a Dimensiona polo seu uso
normalizado do galego





Google renovou a súa aplicación de busca para iPhone,
iPod Touch e iPad, que facilita o uso das aplicacións
en liña de Google dende os trebellos de Apple e que destaca
especialmente por permitir introducir as nosas consultas
mediante voz, o que ao igual que acontece co widget de
procuras de Google para Android, tamén pode configurarse
agora en galego,
de xeito que xa
podemos lanzar
buscas na web
empregando
a nosa fala. A
aplicación tamén
mellora a súa
velocidade de
xeito que é máis
áxil que realizar as
consultas dende
un navegador
web, permite
buscar imaxes a pantalla completa, descarta páxinas web para
volver aos resultados de busca, busca nunha páxina web co
buscador de texto integrado e tamén permite recoñecer imaxes
mediante Google Goggles.

Cando unha empresa, sexa do sector que sexa, aposta pola
lingua propia do lugar onde se empraza, amais de facer algo
lóxico está a traballar por incrementar o seu valor como empresa no
mercado, amosando marca de seu e elemento distintivo. Dito doutro
xeito: a procedencia dunha compañía, o compoñente local, é un
factor de crecemento e respecto nun escenario global. Así o entende
A Mesa pola Normalización Lingüística, que cada pouco recoñece o
labor a prol do galego despregado polas nosas empresas. Desta volta,
vén de distinguir o compromiso dunha firma TIC, a firma Dimensiona,
da que xa temos falado en Código Cero para falar das súas iniciativas
de promoción do rural galego botando man de
tecnoloxías como o GPS.
A firma de consultoría e
asesoramento tecnolóxico-dixital
Dimensiona, sinala A Mesa, foi
incorporada á sección Abertos
ao Galego (onde se acubillan as
firmas que fan uso normalizado
da lingua), por ter dado mostras
continuas de respecto polo idioma
e a cultura de seu, entrelazándoo
con estratexias de revalorización
do noso rural e do potencial turístico
galego e de divulgación TIC.

bUSCatermos achega en acceso libre até 180.000 denominacións galegas



Temos datos máis concretos sobre
as funcionalidades da base de datos
terminolóxica bUSCatermos da Universidade
de Santiago, posta a disposición da toda

a comunidade internauta a comezos de
outubro, tal e como sinalamos dende Código

Cero, co obxectivo de atender as demandas
lingüísticas dos usuarios alleos á USC. Como
lembraremos, o servizo, no que se comezou
a traballar en 2001, ficaba até o de agora
a disposición dos computadores da rede
interna universitaria, cousa que non impediu
que os seus desenvolvedores se decatasen,
xa dende o principio, do amplo potencial de
uso da base de datos a nivel xeral. Se non
se puído facer até o de agora, foi por non
ter lista unha aplicación informática que
soportase visitas e consultas de xeito masivo.
Con esta nova andaina, temos ao alcance
da man a cifra nada desprezábel de 180.000
denominacións galegas.
Para facérmonos unha idea, sinalar que o
que achega o dicionario da Real Academia
Galega son algo máis de 50.000 entradas, o
da Real Academia Española unhas 88.000,
e un dos maiores dicionarios de galego,
o Gran Dicionario Xerais da Lingua, non

chega ás 100.000. As 180.000 que fornece
o bUSCatermos, a maiores, constitúen
unicamente unha parte dun todo. A estas
entradas cómpre engadir outras 100.00 en
castelán “e tamén equivalentes (aínda que
non en todos os casos) noutros idiomas,
portugués e inglés, sobre todo, e en
menor medida en francés, catalán, alemán
e italiano”, informan fontes do Servizo
de Normalización Lingüística da USC,
departamento responsábel en boa medida
de todo este inxente labor, que incluíu entre
outras moitas cousas unha escolma de todo
seu material terminolóxico, xerado ao longo
das súas tres décadas de actividade. Con
todo isto, e co labor de “moitas persoas e
institucións que cederon de xeito gratuíto
e xeneroso os seus traballos terminolóxicos
para incorporalos á base de datos”,
bUSCatermos suma case medio millón de
termos.

Chamamento ao voluntariado en liña para
completar o Twitter en galego



O proceso de tradución de Twitter ao galego está en marcha
e vai a bo ritmo, grazas aos voluntarios e voluntarias que de
xeito desinteresado impulsaron todo tipo de accións na propia rede
(e noutras redes) para acadalo, pero para rematalo definitivamente
cómpre contar con máis mans neste labor colectivo. Así nolo contou
os días pasados Carlos García, impulsor desta iniciativa (Twitter
en galego), que dispuxo do visto bo, para a devandita tarefa, dos
responsábeis da propia rede o pasado 18 de setembro, e que é
apoiada e seguida por máis de 16.000 seareiros. Que que queda por
facer? Pois hai que lembrar que a aprobación da solicitude, por parte
de Twitter, para incluír unha versión en galego do servizo estipula que
son os mesmos usuarios galegos os que teñen que achegar o glosario
na súa lingua. Este traballo non sei fai nun día e malia estar avanzado,
precísanse máis voluntarias/os.
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Segundo reflicte Carlos García, o labor colectivo é imprescindíbel
para que axiña poidamos ler Twitter en galego, cousa para a que non
é preciso contar con grandes coñecementos en informática ou en
filoloxía galega. O sistema vertébrase por votacións. Así, tradúcese
un termo e logo a comunidade pona a exame, axudándose uns
membros a outros e sen que exista a figura dun único supervisor.
O proceso de tradución de Twitter, como recordaremos, tamén
inclúe un espallamento alén da web. Así, a intención é chegar á
versión móbil do servizo, ás aplicacións de Twitter para Android, iOS,
OS X e Windows (TweetDeck) e a outros servizos asociados, para
acadar unha localización á altura doutras linguas como o español.
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PULO AO SECTOR
DA CONSTRUCIÓN
A viguesa Construdata21 ten
publicadas na Rede unhas 159.000
obras do ámbito español

A

empresa galega Construdata21, da que temos falado
en Código Cero con motivo dos seus desenvolvementos web en materia de internacionalización para as
nosas compañías, vén de facer un interesante reconto
da súa actividade TIC dende o ano 2001, en España,
Portugal e no resto do mundo. Con feitura de plataforma multilingüe, Construdata21.com céntrase principalmente en
achegar información detallada sobre obras en construción públicas
e privadas en todo o panorama internacional e en calquera fase
de execución. Dende 2001 ten publicado unhas 159.000 obras en
España, preto de 12.000 en Portugal dende 2010 e unhas 5.000 nos
restantes países onde mantén actividade, dende 2011, ano no que
comezou o seu proceso de internacionalización.
Asemade, cada mes engádense 1.200 novas obras da Península
e 300 internacionais, ademais de concursos públicos en fase de
licitación e adxudicación, tanto de obras e proxectos como tamén
de subministros e mantementos.
Tódalas obras atópanse xeolocalizadas na dita páxina web e
inclúen a maiores os datos de contacto precisos para iniciar a venda
de produtos ou servizos ás empresas relacionadas cos proxectos en
cuestión. Calquera usuario rexistrado pode acceder a elas a través
dun buscador avanzado ou ben por correo electrónico. Asemade,
é posible dar conta directa do arquivo histórico, pudendo facer
consultas que sexan do noso interese relativas a obras publicadas
xa antes.
“O interesante da firma viguesa Construdata21”, engaden os
impulsores da empresa afondando en aquilo que realmente a
distingue, “é que, hoxe por hoxe, é o único portal con información
de obras en todo o mundo, e que se está a converter nunha ferramenta fundamental para as empresas construtoras que, a falta de
traballo na súa terra,, tentan abrir mercado no estranxeiro”.
Amais do persoal multilingüe que traballa en España, ten correspondentes nunha manchea de países, recollendo coñecemento e
datos de valor sobre as obras con potencial de actividade e participación, todo complementado nun bo número de casos con imaxes
detalladas do proceso. Para facérmonos unha idea do alcance da
iniciativa, mentres se escribía este artigo atopamos a canle blog
da páxina web crónicas exhaustivas de oportunidades de traballo
en Qatar, Alxeria (con motivo do seu Cumio do Sector Turístico e
Inmobiliario), os países do Corno de África (como Etiopía, que é
a terceira economía do continente, polo que é un país con gran
potencial produtivo), Nova Zelandia, Croacia ou Cabo Verde, entre
unha longa listaxe de países-eventos-oportunidades.

A web
Construdata21, empresa con sede en Vigo especializada nos servizos tecnolóxicos e innovadores para o sector da construción, presentounos hai uns dous anos a plataforma en liña de seu, en varios
idiomas, habilitada coa finalidade de contribuír ao espallamento do
sector nos mercados exteriores, incrementando a súa competitividade e o seu potencial de medre. Os servizos postos en xogo pola
plataforma construdata21.com tiveron ademais o especial valor de
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chegar nun intre delicado para as empresas do sector da construción, que precisaba, e segue a precisar, de datos de valor para coller
folgos alén das nosas fronteiras.
En palabras dos responsables de Construdata21, do que fornece este portal é de “información de oportunidade e de contacto
de obras emprazadas en España, Portugal e no resto do mundo,
referidos a todo tipo de proxectos, públicos e privados, en calquera
fase de execución, achegándose tamén a relación das principais
empresas responsables”. O servizo permite sentar os alicerces de
futuras alianzas e operacións conxuntas para que os provedores pequenos poidan tirar partido da experiencia das grandes compañías
do devandito tecido produtivo.

Os concursos públicos estatais, máis preto
Amais da devandita plataforma de seu, Construdata21 ten desenvolvido e impulsado outras iniciativas de valor co fin de impulsar
a actividade do sector da construción e dos profesionais ligados a
este. Por exemplo os arquitectos galegos, que, pola vía da Rede e do
labor despregado por Construdata21, están máis preto de concorrer na máxima igualdade de condicións na actividade construtiva
nacional. Máis concretamente, na xurdida ao abeiro dos concursos
públicos convocados ao longo e ancho de toda España. Isto foi unha
realidade grazas a unha frutífera colaboración entre o Colexio Oficial
de Arquitectos de Galicia e máis Construdata21. O traballo conxunto
entre ambas partes deu como resultado un servizo web do Colexio
(www.coag.es) que amais de informar polo miúdo aos colexiados
sobre os devanditos concursos públicos, encamiñouse a axilizar na
medida do posible os trámites que os membros do COAG presenten
ante a Administración Pública.
Segundo informou daquela a empresa Construdata21, a plataforma xorde grazas ao desenvolvemento innovador de ferramentas
de xestión artificial e de lóxica da linguaxe que permiten extraer de
maneira automática datos referidos a Licitacións e Adxudicacións
publicadas nos Boletíns Oficiais do Estado así como no DOUE e nos
novos portais de contratación pública.
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JAVIER MOURIÑO

"O espírito de Intermax segue a ser o
mesmo que nos seus comezos"

JAVIER MOURIÑO
Falamos con Javier Mouriño, fundador
e responsable da firma de Melide
Empresas como Intermax dánlle a volta, suprimíndoa, á
vella idea de que nunha terra de actividades produtivas
tradicionais como a nosa non se poden facer e estender
tecnoloxías. Con sede en Melide, dirixida por Javier Mouriño,
con quen tivemos o gusto de falar neste número de Código Cero, Intermax compórtase como unha empresa pero,
tamén, como un equipo de traballo comprometido con tirar
abaixo os atrancos de comunicación que afectan dende
tempos inmemoriais ao eido galego. Este compromiso,
lonxe de esmorecer, mantense.
C.C. Intermax presentouse dende o primeiro día como unha empresa
chamada a solucionar unha eiva de décadas: as precarias condicións
dos nosos concellos do rural no que se refire a comunicacións. No caso
concreto de Intermax, facendo fincapé na banda larga. Segue a ser este o
espírito de Intermax?
J.M. O espírito de Intermax segue a ser o mesmo que nos seus comezos, mantendo o compromiso coa xente do rural galego e o obxectivo
de medrar día a día, feito que se pon de manifesto no noso empeño por
instalar redes de ultima xeración, que ofrecen os mellores a todos os nosos
clientes. A nosa rede propia, en permanente expansión, ofrece cobertura
a maioría dos concellos das provincias de A Coruña e Lugo. As provincias
de Pontevedra e Ourense contan cunha cobertura do 25 e 10% respectivamente. Dende comezos de 2012 lanzamos o servizo de internet vía satélite,
empregamos os dous únicos e mais avanzados satélites de Banda KA que
permiten unha cobertura total da península Ibérica con velocidades de ata
18 Mbps de descarga e 6 Mbps de subida
C.C. En cantos concellos ten presenza Intermax e a cantos usuarios
chega, públicos e privados? Cal está a ser a súa resposta con respecto aos
servizos que achegades?
J.M. A nosa rede propia ofrece cobertura en mais de 130 concellos
principalmente das provincias de Coruña e Lugo e supera os 12.000 clientes
conectados. Dende Intermax valoramos o contacto próximo o cliente dando resposta as súas necesidades. Este contacto mantémolo a través da nosa
rede comercial e valorámolo mediante enquisas de servizo, que levamos
a cabo de forma periódica, para comprobar o grao satisfacción dos nosos
clientes. Podemos sentirnos orgullosos do servizo que lles estamos a brindar, resposta que nos amina a seguir mellorando a calidade dos servizos
ofertados.
C.C. Cales son as ferramentas ou tecnoloxías básicas que emprega
Intermax para levar a banda larga ao noso rural?
J.M. A tecnoloxía que estamos a utilizar en este momento nas redes de
acceso e o sistema WiMAX e Wi-Fi mediante o protocolo 802.11n cunha velocidade de ata 300 Mbps por usuario. Actualmente estamos a probar equipamento baixo o novo estándar 802.11ac con rendementos por usuario
de ata 2 Xbps, contamos que esta tecnoloxía estea despregada en máis do
50% da nosa rede a finais de 2013. Unha das nosas grandes bazas é o trato
personalizado ao cliente tentando ofrecerlle sempre a solución que mellor
lle acaia as súas necesidades. Procuramos manter sempre unha política de
atención rápida e de calidade cun call-center 24 horas en galego. Formamos e incorporamos técnicos e comerciais locais que coa súa proximidade
fidelizan clientes dunha zona. Na parte técnica empregamos redes con
capacidades moi superiores as que están despregadas, con capacidades de
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como mínimo 10 Mbps, na maior parte das zonas ata 300 Mbps.
Estas redes contan cunha alta capilaridade en moitos concellos
superamos os 6 repetidores e chegamos o 100% da poboación.
C.C. Que condicións de acceso subministrades, en cuestión
de velocidades e prezos?
J.M. As tarifas que ofrecemos mediante tecnoloxía WiMAX
van dende os 2 megas de velocidade ata os 20 megas con
prezos dende 30,17€ (sen I.V.E.) o mes, tratándose dunha tarifa
plana sen limite de descarga. Cun custe de alta e instalación de
75.05€ (sen I.V.E.) Tratándose de Internet vía satélite prestamos
servizos de entre 2 megas e 18 megas full de velocidade con
prezos dende 25€ (sen I.V.E.) o mes. Cun custe de alta de 95€
(sen I.V.E.) A maiores, a todos aqueles clientes que teñan contratado servizo de Internet con Intermax ofrecémoslles a posibilidade de ter tamén servizo de teléfono fixo por tan só 8,50€ (sen
I.V.E.) o mes, tarifa na que se inclúen cota de liña e 300 minutos
en chamadas a fixos nacionais.
C.C. Recentemente presentou Intermax o servizo de baixo
custe Nexus Fiber Optics, unha solución de acceso con conexións simétricas garantidas ao 100% e achegadas mediante
fibra óptica. Como vai o espallamento desta solución? Que
destacariades dela?
J.M. O servizo profesional de acceso de alta capacidade
Nexus Fiber Optics xa conta con mais de 30 clientes conectados
a velocidades de 1 Xbps principalmente operadores, grandes
empresas e administracións. Estamos instalando estas redes
en edificios de cidades neste caso co fin de ofrecer un servizo
destinado a particulares alta velocidade e baixo custe.
C.C. Por que é tan importante para vós levar a banda larga
ao medio rural galego?
J.M. Dende os comezos decatámonos das necesidades de
conexión do rural, as galegas e os galegos precisaban accesos a
Internet de calidade, existía unha gran demanda. Facilitamos a
vida de particulares, tamén permitimos que os autónomos e as
empresas dinamicen os seus negocios incorporando as vantaxes
competitivas que ofrece a Rede. Aínda que nos pareza que ter
servizo de Internet no teu lugar de traballo ou residencia é algo
normal e estendido, aínda existen moitos problemas na nosa
comunidade. O noso obxectivo é universalizar estes servizos,
que todos teñamos as mesmas oportunidades sen movernos do
noso fermoso medio rural.
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TECNOLÓXICOS
Clan TVE estrea tablet para cativos
Pensando nun público infantil, RTVE estrea no mercado a súa Tableta Clan, un tablet con Android 4.0 e pantalla de 7 polgadas que vén
configurado para un uso seguro por parte dos cativos e cun acceso
doado aos contidos infantís de Televisión Español, que está á venda
por 179,44 euros, o que está lonxe de ser a mellor oferta do mercado,
pois tecnicamente é claramente inferior a outros trebellos como o
Kindle Fire (que ten un prezo de 159 euros).
A Tableta Clan incorpora software de control parental, de xeito que
os pais poden controlar as aplicacións ás que teñen accesos os seus
cativos, definindo ata 8 perfís de uso, e incluíndo as aplicacións de
Clan TVE preinstaladas, que permiten dende xogar a colorear ata acceder a episodios das series de animación da canle pública infantil.

O tablet ten
unha pantalla táctil de 7 polgadas
cunha resolución
de só 800 x 480
píxeles, procesador
a 1,2 GHz, 1 Gb
de RAM, 4 Gb de
almacenamento
interno (ampliable
mediante tarxetas
de memoria de ata 32
Gb), Wi-Fi N, cámaras frontal e
traseira, saída mini HDMI e unha funda protectora de silicona.

LaCie facilita compartir en rede os
nosos ficheiros con CloudBox
Cunha solución sinxela de almacenamento en
rede para o fogar LaCie incorpora ao seu catálogo
de produtos CloudBox, un NAS que funciona con só
conectalo á nosa rede doméstica a través dun cable e
que permite compartir os arquivos almacenados no
seu disco duro interno (en capacidades de entre 1 e 3
Tbytes) tanto a dispositivos na nosa rede local como a
través da Internet, o que resulta especialmente atractivo para gardar arquivos multimedia.
O LaCie CloudBox ten conectividade Gigabit Ethernet, pode xestionar ata 10 usuarios con contrasinais
e cartafoles privados, é compatible con sistemas de
copias de seguridade (tanto para Windows como para
OS X), pode servir contidos multimedia a equipos con
iTunes o Windows Media, permite acceder aos seus

contidos dende móbiles e
tablets, transmite os seus
contidos multimedia a
móbiles, tablets, consolas
de videoxogos (Xbox 360 e
PlayStation 3), ordenadores
e mesmo televisores conectados e incluso soporta o protocolo BitTorrent.
O prezo de venda deste sistema de
almacenamento en rede é de 159,90 euros para o seu modelo con 1 Tb de capacidade, mentres que os modelos de 2 e 3 Tb custan
179,90 e 219,90 euros respectivamente.

Vuzix quere adiantarse ás lentes de Google cunha
solución de mans libres con pantalla e cámara
Entre os días 8 e 11 de xaneiro no CES de Las Vegas poderase ver
en vivo as Vuzix Smart Glasses M100, que adiantándose ás Google
Glasses presumen de
ser o primeiro sistema
de comunicación
e pantalla de mans
libres que permite
acceder a datos do
móbil e da Internet
en mobilidade, pois
este sistema de mans
libres, que se comunica por Bluetooth
e Wi-Fi con móbiles
Android ou iOS, integra unha pequena
pantalla e unha cámara de alta definición
(720p), adoptando un
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formato semellante aos sistemas de mans libres
tradicionais (en vez de parecer unhas lentes
como propón Google).
Esta solución serviría para acceder a
aplicacións que faciliten o acceso a texto,
vídeo, correo electrónico, mapas e audio,
e incluso empregar funcionalidades básicas
de realidade aumentada (pois as Smart Glasses
integran tecnoloxía de seguimento da cabeza).
A pantalla integrada neste curioso dispositivo
tería unha resolucíón de 432x240 píxeles, mentres
que o trebello funcionaría cun procesador OMAP4430
a 1 Ghz, 1 Gb de RAM, 4 Gb de almacenamento ampliable mediante Micro Flash, botóns de control (acendido,
selección e control de volume), sensores de posición (xiroscopio, acelerómetro, compás e magnetómero), batería
cunha autonomía de ata 8 horas de conversa, 2 horas de
uso de pantalla ou 1 hora de uso de pantalla e cámara á vez,
e unha versión optimizada de Android 4.0.
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KARATEKA
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TRAILER DO XOGO

Por Marcus Fernández

Angry Birds
Star Wars estréase con Forza

MAC
WINDOWS PHONE 8

Hoxe é un día moi especial para os seguidores das aventuras dos
Angry Birds que gusten da franquía cinematográfica máis galáctica
creada por George Lucas, xa que por fin está dispoñible para a súa
compra o xogo Angry Birds: Star Wars, que é o meirande lanzamento
dun xogo de Angry Birds que se fixo ata o momento, posto que este
novo título non só é o que inclúe máis niveis e máis variados (mesturando mecánicas de todas as entregas anteriores), senón que tamén
é o que se estrea á vez en máis plataformas. Deste xeito, podemos
descargar tanto a versión de balde para móbiles con Android, como
mercar unha versión HD sen publicidade por 2,69 euros; o resto de
versións de pagamento serían para iPhone por 0,89 euros, para iPad
por 2,69 euros, para PC por 4,95 dólares, para Windows 8 por 3,99
euros, para OS X por 4,49 euros e, moi especialmente, para Windows
Phone 8 por 0,99 euros (pois sería a primeira vez que un xogo de

Angry Birds sae para o sistema operativo móbil de Microsoft á vez que
para iOS e Android).
Esta aventura non decepcionará aos habituados aos paxaros anoxados de Rovio, ofrecendo inicialmente máis de 80 niveis repartidos
entre Tatooine, a Estrela da Morte, ás que se sumarán en breve niveis
ambientados en Hoth. Tamén é posible acceder a niveis segredos e
mesmo desbloquear (pagando) outro planeta completo con 40 niveis
baixo o título Path of the Jedi.
No xogo poderemos empregar a paxaros caracterizados dos personaxes de Star Wars, e que empregan distintos poderes para superar as
distintas fases, garantindo variedade e diversión mentres derrotamos
aos porcos verdes que representan ao Imperio, chegando incluso a reflexar algúns momentos dos filmes da triloxía cinematográfica orixinal,
o que pode debuxar un sorriso nos seareiros da saga.

Karateka
Chega á Xbox 360 o remake en
alta definición
Código QR

O creador do clásico Prince of Persia, Jordan
Mechner, estreou en 1984 para ordenadores
Apple II o xogo Karateka, que adaptaríase
posteriormente á meirande parte de plataformas do momento (dende ordenadores
de 8 bits ata videoconsolas), que partía dun
argumento moi tópico: o heroe tiña que
enfrontarse a numerosos contrincantes para
penetrar na fortaleza dun malvado señor da
guerra para liberar á súa moza secuestrada,
sorprendendo no seu momento pola súa fluidez de movementos (como tamén pasou con
Prince of Persia), e pese a non ser un alarde
de orixinalidade, estrea un remake para Xbox
360, que pode adquirirse por 800 puntos (9,6
euros).
O novo xogo conta co deseño artístico de
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Jeff Matsuda (Batman: The Animated Series) e con música de Christopher Tin (Civilization IV). O novo
Karateka amosa unha estética de
debuxo animado grazas á técnica
do cel-shading, animando ao
xogador a guiar a 3 guerreiros para liberar
á fermosa Mariko do malvado Akuma.
Polo momento este título só está dispoñible para a consola de Microsoft, pero
agárdase que antes de rematar o mes estre
versión para PlayStation 3 (PlayStation Network), PC (Steam) e iOS (App Store), animando ao público á súa compra mediante
un divertidísimo anuncio no que renden
homenaxe ao xogo orixinal á vez que presentan atinadamente a súa revisión.

TRAILER DO XOGO
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xogos | MEZCLADITOS

SPORTS CHAMPIONS 2

Mezcladitos
O sucesor de Apalabrados, estrea
versión para iPhone

A primeiros de novembro Maximo Cavazzani, director xeral de Etermax, S.A. e creador
do célebre xogo Apalabrados visitou España
para participar no encontro The App Date en
Madrid e BDigital en Barcelona, aproveitando a ocasión para dar a coñecer o que sería
a súa no aplicación, Mezcladitos, que estaría
baseada tamén no concepto de formar palabras permitindo partidas multiplataforma
(de xeito que poderán competir usuarios de
Facebook, iOS e Android entre si).
O novo xogo, Mezcladitos, estreou nos
últimos días versión de balde para iPhone

e iPod Touch, estando previsto o lanzamento da súa versión para Android
este mesmo mes. O xogo consiste en
atopar palabras nun taboleiro de 4x4 letras
que poden conectarse en horizontal, vertical
e diagonal durante 3 quendas de 2 minutos cada unha, permitindo tamén o uso de
power-ups que consumen moedas virtuais
(e que poden gañarse ou mercarse). Polo
momento está dispoñible en español, francés, italiano, sueco, alemán, inglés (de EE.UU.
e Reino Unido), portugués (de Portugal e
Brasil), éuscaro e catalán, agardándose o

seu lanzamento en danés, finés, noruegués,
polaco e galego.
Entre as vantaxes deste novo xogo está
que os contactos de Apalabrados poden empregarse en Mezcladitos. Precisamente sobre
Apalabrados Cavazzani anunciou durante
a súa visita a España que o xogo estreará versión para Windows Phone no mes de decembro, o que contribuirá a mellorar aínda máis
a base de usuarios deste popular xogo.

Sports
Champions 2
Devolve o deporte con control de
movemento á PS3

Birlos, golf, tiro con arco, esquí e boxeo
son os deportes que achega o xogo
Sports Champions 2 para PlayStation 3,
que facendo uso dos mando PlayStation
Move permite unha experiencia interactiva moi completa, levando a práctica
deportiva ao salón da nosa casa co éxito
que xa conseguiu a súa primeira entrega.
O xogo permitirá empregar o control
de movemento para superar grandes logros deportivos e contará coa posibilidade de crear competicións personalizadas
para xogar con ata 4 amigos.
O seu prezo de venda solto é de 39,99
euros, podendo adquirirse tamén co

mando PS Move e a cámara PS
Eye por 79,99 euros (o que é un
prezo excelente se tempos en conta
que estes accesorios solto xa custan
69,99 euros).
Os usuarios que queiran gozar das
bondades de PS Move e aínda
non teñan a PS3 poden adquirir
un lote que inclúe a consola doméstica de Sony (no seu modelo
con 500 Gb de capacidade interna)
co sistema de control de movemento por 319,99 euros, prezo que
podería animar a moitos a lanzarse
a este experiencia no Nadal.

Código QR
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