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Lembran Mosaic? Abril de 1993
era un ano no que o mundo dos
PCs xa gozaba de aplicacións bastante avanzadas como podía ser o
vídeoxogo Doom, mentres que a
rede Internet xa tiña percorrido un
grande treito dende a Arpanet que
nacera 35 anos atrás. A rede aínda
non era popular fora dos ámbitos
académicos, e o que é indiscutible
é que non se parecía en nada ó
que estamos afeitos, xa que non
existía esa imaxe que parece ser o
seu substrato máis importante: a
World Wide Web (WWW).
A versión 1.0 do Mosaic vería a
luz o día 23 de abril de 1993, constituíndo o que se coñece como o
primeiro navegador. No número 11
de Código Cero recolliamos naquel
mes de maio de 2003, precisamente, a década de existencia daquel
navegador que contou cun uso
masivo grazas á súa facilidade de
uso e instalación.
Era un dos temas de portada
daquel número no que repasabamos a III semana internacional das
Tic´s que se celebraría en Santiago,
era o e-Gallaecia.
Naquel número do noso segundo ano de vida, pasabamos revista
a aspectos da chamada nova economía, do software libre, de xogos
e trebellos, contidos que completaban xunto a opinión e artigos os
da nosa incipiente publicación. 
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(nas que colaborou INEO
alia que o verán
eAdministración sobre rodas
A Axencia Tributaria de Galicia amosa o seu novo portal
cun foro de accesibilidade),
xa debera estar
nas actividades divulgativas
aquí, pero vai e
0
previstas por Igaciencia para
vén e ás veces
afianzar o software libre na
semella que
educación, ou no desenvolvolvemos ao inverno, o espívemento dunha actividade
rito estival xa se deixa notar
toda unha vida
O CESGA e Fujitsu festexan o seu encontro en 1993
tan informal e distendida,
nunha chea de elementos de
á par que enriquecedora,
Código Cero, tanto na edición
como MexilOnseTuits, os padixital como nesta de papel
sados días en Bueu. Por certo
que vostede, lector, sostén
que relaxada, e ben emotiva,
neste intre. Percíbese por
foi tamén a cita de Fujitsu
exemplo en certas pinceladas
para festexar a chegada do
de celebración e de festividade
primeiro supercomputador,
nas informacións que incluída súa man, ao Centro de
mos, de reencontro e de conBANCADAS MELLOR
CONECTADAS
PROGRAMA TALENTUM CONGRESO IGACIENCIA
Supercomputación de Galicia
memoración, un pouco coma
Telefónica e a UVigo prenden
Software libre na
Riazor e Balaídos, paso
o espírito innovador
educación: moito que dicir
adiante da man de
Vodafone
(CESGA), unha cita da que
se os profesionais do sector
ofrecemos un pequeno
decidiran reunirse, de xeito
resumo nas páxinas centrais
distendido, para facer reconto
desta revista e que se vai completar en breve
dos seus esforzos conxuntos e elaborar novos
con outros eventos de celebración dos 20 anos
plans, para programar actividades complemendo CESGA. Cómpre ter posto un ollo na axenda
tarias antes da chegada da vacacións ou para
de actividades do centro compostelán, porque
incidir na formación de profesionais, estudana cousa promete ser interesante, non só polo
tes e cidadanía agora que o ano académico
que significa este centro para a evolución
encara o seu remate. En fin, que algo disto hai
tecnolóxica da nosa terra, senón tamén polo
nos campamentos tecnolóxicos da Tecnópoque nos teñen que contar provedores como
le, nas actividades formativas do CPETIG no
Fujitsu (que xa estivo en Santiago), Intel ou HP,
camiño de fomentar unha Rede responsábel
entre outros. 
en familia, nas celebracións do Día de Internet
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Nun par de semanas ICANN podería
dar luz verde ao dominio .gal



O proceso de avaliación inicial de novos dominios de
Internet que está a desenvolver ICANN, para dar pé a
un novo escenario no que en poucos meses teremos centos
de dominios de primeiro nivel activo, evolucionou a bo ritmo
durante o mes de maio, de xeito que o número de solicitudes
está a achegarse á candidatura galega para facer realidade o
dominio .gal para a lingua e a cultura galegas.
Dende ICANN están a dar conta semanalmente da evolución
do proceso, que o 3
de maio aprobara 244
solicitudes, 300 o día
10 e 341 o 17, para dar
un importante salto o
día 24 a 433 e rematar
o mes con 514, ás que
habería que sumar 67
dominios non aprobados, polo que estariamos a só 142 postos
da candidatura galega,
polo que é moi probable que o vindeiro 14
de xuño pase este agardado trámite, entrando na recta final
para convertelo nunha realidade para o ano que vén, en boa
medida porque o proceso de creación de novos dominios de
primeiro nivel estableceu uns máximos de activacións diarias
para garantir a integridade do sistema de nomes de dominio
da Internet. 

Alianzas estratéxicas,

abano de posibilidades para os asociados
Durante o mes de maio, INEO formalizou dous acordos
que abren novas oportunidades e vantaxes para as
empresas asociadas:

Convenio co Centro Nacional de Tecnoloxías da

Accesibilidade (CENTAC): ten como obxectivo
fomentar os proxectos de accesibilidade e vida asistida,
así como oportunidades de negocio neste eido.

Con este acordo impulsaranse iniciativas como as
desenvolvidas por Scio IT, unha empresa asociada cuxa
actividade principal é a investigación e desenvolvemento de proxectos e produtos de alto valor social. Nesta
liña, cubrir carencias ou innovar no campo dos sistemas
de prevención e de alarmas para salvagardar a natureza
e as persoas son algunhas das súas estratexias.

ATRIGA achegará información
tributaria á Deputación de Pontevedra
a través de sistemas telemáticos
Convenio coa Asociación de Empresarios Novos

de Pontevedra (AJE): a súa finalidade principal é
facilitar o acceso ás TIC de emprendedores e empresas



A Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) e a Deputación
de Pontevedra asinaron a comezos de xuño un acordo
para colaborar en materia tecnolóxica e de achega de coñecemento e información. Máis polo miúdo, e segundo fixeron saber
a conselleira de Facenda e presidenta de ATRIGA (Elena Muñoz)
e o presidente do dito organismo provincial (Rafael Louzán), a
colaboración materializarase na cesión de información de carácter
tributario, de ATRIGA cara á Deputación, a través de sistemas telemáticos. Segundo explicou Muñoz Fonteriz, o acordo permitiralle
á entidade preside Rafael Louzán, obter directamente da Axencia
Tributaria de Galicia toda aquela información de tipo económico
que precise para a concesión de subvencións, axudas ou para
efectuar todo tipo de contratación de particulares.
Así, engadiu, “o organismo provincial poderá acceder a esta documentación sen necesidade de pedirlla aos contribuíntes, o que
facilitará toda a tramitación dos expedientes”. Este acordo insírese
no que definiron como unha liña de actuación complementaria e
desta volta compartida: a que seguen para “facilitar a realización
de xestións e trámites burocráticos a todos os cidadáns”. Na súa
intervención, Muñoz Fonteriz sinalou tamén que esta colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e a Deputación de
Pontevedra dotará “de maior axilidade á resolución de expedientes para a concesión de subvencións ou axudas, ao tempo que
garante o seu acerto dada a fiabilidade máxima dos datos obtidos
por vía telemática”. 

Número 118

de recente creación. Grazas a este acordo adheríronse
dúas novas empresas a INEO:

• Qubitia Solutions: unha empresa que desenvolve
ferramentas de software para o sector financeiro co
obxectivo de simplificar, axilizar e facer máis fiables
os procesos de modelado e valoración de investimentos ou activos financeiros.

• Magnafor Qualitas: unha compañía dedicada á
capacitación profesional de persoas que achega
solucións tecnolóxicas para a execución de proxectos formativos a través da implantación e xestión de
plataformas e-learning corporativas e da elaboración de contidos formativos e cursos e-learning.
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O Centro de Excelencia de Vigo lémbranos a
importancia de sermos innovadores a tempo completo



Finalmente celebrouse en Vigo, da man do seu Centro de
Excelencia, a xornada Innovación Sistemática: metodoloxías
e ferramentas, dirixida a subministrar
recursos para integrar, no día a día das
nosas empresas, unha estratexia continua de creatividade e investigación ao
servizo do medre e a competitividade.
Dito doutra maneira: encamiñouse a
lembrarnos, unha vez máis, a importancia de sermos innovadores, tendo en
conta que a innovación é e seguirá a ser
unha das ferramentas máis eficaces para
que as PEME poidan saír adiante e evitar
a súa desaparición neste contexto de
crise xeral. Esta foi a principal conclusión
á que chegaron o medio centenar de
profesionais que participaron o día 4 de
xuño na dita xornada, organizada polo
Centro de Excelencia de Vigo, promovido
pola Escola de Organización Industrial
(EOI), o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e a Universidade
de Vigo (UVIGO), e co-financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

Na devandita liña de aposta polo pulo creativo no ámbito empresarial situáronse dous dos relatores da xornada, Natalia Nogueira,
de Serviguide e Álvaro Cepeda, de
AENOR, que amosaron a importancia que ten que as empresas
conten cunha política detallada
de I+D+i e xestionen con eficacia
os procesos. Pola súa banda,
Rafael González, de Futuver, centrouse na análise das posibilidades que ofrece a tecnoloxía para
xestionar a innovación de modo
eficaz. En concreto, presentou
IDINIET, un programa informático concibido para optimizar
os recursos e contribuír ao éxito
das organizacións. Para rematar,
Manuel Pozo, responsábel de
Enxeñaría e Operacións de Egatel,
pechou a xornada compartindo
a experiencia da compañía no desenvolvemento de proxectos de
I+D+i, que lle permiten competir a nivel internacional con grandes
multinacionais do sector das telecomunicacións. 

Bouzas xunta o día 22 ás comunidades galegas de
xeoinquedos e usuarios de software libre



Bouzas, a vila mariñeira de Vigo, vai
acoller o vindeiro 22 de xuño un moi
interesante evento para todos aqueles que
empregan o móbil e o computador para
algo máis que para falar e comunicárense
cos demais: por exemplo, para descubrir
o mundo e, promover, ao mesmo tempo,
un mundo sen barreiras tecnolóxicas. Este
é o alicerce do evento Geocamp ES que se
celebra o día 22 en Bouzas: un alicerce que
cingue o eido das tecnoloxías da información xeográfica e máis o do software libre.
De feito, un dos grandes obxectivos da
cita é amosar como estes conceptos, por separado e xuntos, teñen cada día máis peso
na sociedade na que vivimos, tanto para os
usuarios de a pé como para empresas e administracións. “Nos últimos anos”, explican
os organizadores, “estase a vivir un movemento de xente con grandes inquedanzas
sobre estes temas e están a aparecer grandes profesionais do sector que falan galego
e que participan en proxectos e xornadas
de carácter nacional e internacional”.
A partires dunha destes procesos xa

documentados e destas participacións,
concretamente na Geocamp do ano 2012
en Campo Maior (Portugal), xorde pois a
idea de crear un evento no que compartir experiencias e coñecemento sobre as
cuestións da xeo-tecnoloxía e o software
libre na nosa terra. O evento resultante, a
cita de Bouzas, viría da man dun grupo de
xeoinquedos e máis da asociación galega Ghandalf, centrada na promoción e
difusión de programas abertos. O evento
Geocamp ES, que se vai desenvolver en formato de desconferencia (seguindo a liña de
busca de novos xeitos libres e alternativos
de achegar tecnoloxía e coñecemento que
lles son propios ao movemento do open
source), diríxese como dixemos a favorecer
a participación e a colaboración arredor
das devanditos cuestións, sendo os propios
participantes os que lle dean forma ao programa de charlas o propio día das mesmas,
xusto antes de comezar. O programa, sinala
a organización, contará coa presenza de
grandes nomes no mundo do software libre
e da xeomática a nivel nacional e interna-

cional. Esta primeira edición celebrarase na
localidade mariñeira de Bouzas, pertencente ao concello de Vigo, o que responde “a
unha fuxida das grandes cidades e apostando tamén por dar a coñecer as pequenas
vilas e os seus encantos”. A entrada é de
balde, así como a comida e os cafés que se
servirán nos descansos, haberá agasallos
para os asistentes “e algunha sorpresa final”.
Todo isto grazas aos patrocinadores do
evento, sinala a organización. ” 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
DEZAOITO ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com

| Telefónica | PRESENTA O SEU PROGRAMA TALENTUM |

POTENCIAL
GALEGO recoñecido

t

Telefónica achega na Universidade de Vigo 15 bolsas
para o seu programa Talentum

elefónica vén de
presentar na Universidade de Vigo o seu
programa Talentum,
unha iniciativa que se
dirixe a estimular o espírito innovador
entre o colectivo estudantil, pasando
dos ditos aos feitos (achégase apoio
orzamentario e formativo). Máis polo
miúdo, do que se trata é da concesión
dunha serie de bolsas (no caso da
Universidade de Vigo un total de 15)
para que os estudantes poidan desenvolver os seus proxectos este verán na
Fundación Barrié e baixo a supervisión
dun titor a tempo completo. A presentación celebrada este mércores 5 de
xuño contou coa presenza do reitor
Salustiano Mato e máis de Manuel
Alonso, director da división galega
de Telefónica. O programa Talentum
Startup, no seu nome ao completo, estréase na nosa terra constituíndose, en
palabras de Mato e Alonso, como unha
oportunidade “moi interesante para
que calquera alumno e alumna poida
desenvolver as súas ideas e comezar a
fabricar o seu propio futuro”.
Salustiano Mato tamén lembrou que
a UVigo é unha das sete institucións
de toda España escollidas para levar a
cabo este programa, “o que quere dicir
que se nos identifica como fonte de
talento”.
Como dixemos, o obxectivo
desta iniciativa é impulsar o talento
innovador entre os mozos e mozas
abríndolles camiño para que poidan
desenvolver as súas ideas tecnolóxicas
en contornas de alto rendemento,
ao tempo que se potencia a súa
integración no mercado laboral. O
programa comezará o 1 de xullo e,
a partir de aí, a operadora fornecerá
aos estudantes de apoio económico,
ademais de formación en habilidades
empresariais, tecnolóxicas e sociais.
A idea de Telefónica é “continuar a
cadea de apoio ao emprendemento
seleccionando xente que ten boas
ideas e talento para dotala de recursos
e axudala a desenvolver proxectos
que teñen visos de converterse nun
negocio”, explicou o director da
operadora en Galicia, Manuel Alonso,
durante a presentación do programa
de bolsas no Paraninfo da Reitoría.
Sobre os destinatarios, fixo saber que
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 Ana José Varela, directora xeral de Investimentos da Fundación Barrié; Salustiano Mato, reitor da
Universidade de Vigo; e Manuel Alonso, director de
Telefónica en Galicia

 Aspirantes ao programa Talentum de Telefónica

Chegou a Samil o autobús tecnolóxico de
Cisco e Telefónica
O Autobús da Innovación, unha iniciativa posta
en marcha por Cisco e Telefónica e cuxo obxectivo
é achegar ás empresas as solucións tecnolóxicas de
última xeración, estivo os días pasados en Vigo, ao
carón do Hotel Samil. O autobús trasladouse ao día
seguinte a Ourense (6 e 7 de xuño). O vehículo, á par
unha sala de demostracións e exposicións, deu a coñecer “os últimos avances tecnolóxicos deseñados para
axudar ás empresas galegas a aforrar custos, optimizar
procesos e mellorar a súa produtividade”, informaron
Telefónica e Cisco, para as que está claro que vivimos
nuns tempos en que son especialmente necesarios os
traballos dirixidos a sermos máis eficaces e rendíbeis, e
máis nun contexto económico onde se esixen meirandes doses de axilidade á hora de tomarmos decisións
empresariais. Precisamente as tecnoloxías que os
profesionais galegos puideron ver in situ no devandito roadshow diríxense cara a achegar máis eficacia e
rendibilidade.

se trata dun programa dirixido especialmente a enxeñeiros, informáticos
ou programadores, aínda que está
aberto a todo tipo de formacións.
De todas formas, a súa vertente
é claramente tecnolóxica, en boa
medida por afinidade coa actividade
de Telefónica e pola propia natureza
do programa. Porén, na proba que se
fixo trala presentación houbo variedade de procedencias: participaron
20 alumnos e alumnas de Enxeñaría
de Telecomunicación, de Enxeñaría
Industrial, Enxeñaría Informática,
Ciencias Económicas e Empresariais,
Administración e Dirección de Empresas ou Dereito. A maioría, sinala
a Universidade de Vigo, preséntanse porque ven na iniciativa “unha
oportunidade para entrar no mundo
laboral e, aínda que é difícil conseguir entrar, hai que probar sorte e ver
que pasa”.
Na devandita proba, os escolmados propoñen aos aspirantes un
reto que teñen que superar e, en
función das tecnoloxías que usen, do
desenvolvemento da iniciativa e das
solucións e do maxín quen poñan en
xogo, avalíase a súa iniciativa e poden pasar a integrarse en Talentum
Startups. Nesta quenda escolleranse
en Vigo a un máximo de 15 alumnos
e alumnas, dependendo do nivel
que haxa, aínda que a organización
tamén está valorando a posibilidade
de abrir unha convocatoria tamén na
Coruña.
Sinalar que máis de 300 estudantes
universitarios innovadores de toda
España xa se formaron nos últimos
anos grazas a Talentum Startups. Con
todo, a iniciativa, lembra a operadora, non é a única desta natureza que
Telefónica leva a cabo para a formación e inserción no mercado laboral
dos mozos e mozas.
A través de Talentum Universities
ofrécese un plan de bolsas de longa
duración que ofrece a titulados a
oportunidade de aproximarse á
realidade empresarial a través da
formación práctica en Telefónica. En
anteriores convocatorias o 96% dos
bolseiros deste programa acabaron
incorporándose como persoal fixo da
empresa. 
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| FA Tecnópole | PRESENTA O SEU CAMPAMENTO DE VERÁN |

Lecer e ciencia

FA Tecnópole presenta o seu pioneiro campamento
tecnolóxico de verán, en colaboración con R

O

Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) presentou recentemente
unha interesante iniciativa para a
nosa mocidade que xunta e harmoniza dous conceptos sobre o papel
contrapostos (aínda que non sempre): formación e lecer. Asemade, habería que engadir un
terceiro ingrediente: orixinalidade. E tanto que
é así, xa que segundo a dirección do complexo
empresarial, os Tecnópole Technological Workshops (T2W), así se fan chamar estas actividades,
representan case os primeiros campamentos
tecnolóxicos de verán que se celebran na nosa

terra. Estes obradoiros desenvolveranse na
primeira quincena de xullo –cunha duración de
dez xornadas activas– e estarán dirixidos a 40
rapaces e rapazas de entre 12 e 18 anos. A actividade conta co patrocinio da operadora de cable
galega R. Para máis información cómpre visitar a
web t2w.tecnopole.es.
Segundo engade a Tecnópole, os talleres son
en boa medida un complemento estival a Galiciencia (a feira de científicos novos promovida
pola propia Tecnópole). De feito, os participantes
traballarán no desenvolvemento de proxectos
tecnolóxicos de diferentes graos de complexidade en función das súas idades. Para facelo
posíbel, a formación incluirá nocións sobre o
deseño de aplicacións móbiles e videoxogos,
edición fotográfica e de vídeo, creatividade,
biotecnoloxía, etc. Os mellores de cada categoría
terán asegurada a súa participación na vindeira
8|
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edición de Galiciencia, no mes de novembro. A
inscrición está aberta a estudantes galegos, sen
restricións, aínda que se fará fincapé en atraer,
por proximidade, a aqueles que residan no verán
na provincia de Ourense.
As actividades do campamento están deseñadas en función das idades dos participantes,
con dous programas diferentes para os treitos de
idade 12-15 e 15-18. Os obxectivos que se perseguen son comúns e consisten “no desenvolvemento da capacidade resolutiva e innovadora e
na dinamización da axilidade mental e da creatividade”, informa a Tecnópole. Asemade, “preténdese potenciar neles actitudes como o
respecto mutuo, a colaboración e a socialización, xunto con habilidades relacionadas
con falar ben en público e a práctica do
inglés, etc”. Polo que atinxe aos monitores
e profesores que se van encargar de dirixir
as actividades, sinalar que “son expertos en
didáctica da ciencia e da tecnoloxía e no
resto das materias que se van desenvolver
na academia, aplicando unha metodoloxía
dinámica, de participación, flexíbel, integradora e adaptada a cada tipo de idade”.
Todas as actividades levaranse a cabo en
equipo (mediante a formación de grupos
de rapaces da mesma idade), fomentando
a aprendizaxe a través do xogo e mesmo
das experiencias deportivas ao ar libre,
como natación, tenis ou atletismo. O custo
por participante será de 290 euros con todo
incluído, dende o transporte dende varios puntos da cidade de Ourense ata a comida e todas
as actividades. Haberá descontos por inscrición
temperá e para as familias que anoten a dous ou
máis participantes.
Por certo que a presentación do campamento
tecnolóxico deu paso á xornada de portas abertas das Aulas Tecnópole. Mediante esta iniciativa, dous grupos de estudantes trasladáronse
durante todo o curso dúas tardes por semana
ao Parque Tecnolóxico de Galicia para levar a
cabo os seus proxectos en equipo, axudados
por formadores con ampla experiencia docente
e de desenvolvemento de programas destas
características. Os estudantes, todos de segundo
ciclo de Secundaria e Bacharelato, recibiron formación sobre as pautas que debe seguir “unha
investigación científica rigorosa” e a partir de aí
desenvolveron os seus proxectos. 

Premiado un traballo de
rexeneración dos bosques
Dous estudantes galegos
participantes na pasada edición
de Galiciencia, Queila Bouza
e Miguel Gómez, resultaron
recentemente galardoados no
prestixioso certame científico
escolar Exporecerca pola súa
investigación sobre a fertilidade
dos solos queimados e o deseño
de estratexias para recuperalos, O
proxecto, cuxo recoñecemento foi
dado a coñecer dende Barcelona
(onde se desenvolveu a gala final
do certame), foi desenvolvido
no marco das Aulas Tecnópole,
o programa de capacitación en
habilidades científicas e innovadoras organizado polo Parque
Tecnolóxico de Galicia e financiado pola Consellería de Economía.
O traballo despregado por
estes dous estudantes (procedentes do IES O Couto e do Colexio
Divina Pastora de Ourense)
salienta dende tódolos puntos de
vista, mesmo dende o seu punto
de partida: facer algo produtivo,
útil e rendíbel para contribuír á
rexeneración dos nosos chans
logo de ter sufrido estes un incendio. A idea, polo tanto, é achegar
solucións concretas para o noso
futuro medio ambiental alén
dun traballo de extinción. O que
propoñen, informa a Tecnópole,
é aplicar refugallos orgánicos
da pasta de papel producida na
industria da celulosa co obxectivo de evitar a escorrentía do
terreo ou que este sexa arrastrado
pola auga das choivas e, sobre
esa base, fixar novas sementes
no solo para que xerminen. A
investigación foi recoñecida pola
Sociedade Catalá de Bioloxía (que
é quen organiza o dito concurso).
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Axuda para os

| CPETIG | ORGANIZA UN PROGRAMA DE CHARLAS SOBRE
MENORES E USO SEGURO DAS REDES |

pequenos internautas
O CPETIG organiza en xuño un completo programa de
charlas sobre menores e uso seguro das redes sociais

O

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (cpetig.org), no marco do convenio asinado coa Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vai organizar este mes de xuño unhas interesantes actividades de divulgación
sobre as cousas que podemos facer, como pais ou como titores, para achegar o máximo tino e sentido común nas navegacións dos
nosos fillos ou alumnos. As charlas sobre Os menores e o uso seguro das redes sociais terán lugar en Santiago, A Coruña e Ourense
os días 18, 19 e 20 de xuño, respectivamente. Segundo informa o colexio, está aberta xa a inscrición para a edición de Santiago de
Compostela no Centro demostrador TIC de Galicia. En palabras da entidade profesional que dirixe Marcos Mata, “o obxectivo destas actividades
é sensibilizar aos pais sobre os principais riscos existentes polo uso non apropiado destas ferramentas e ao mesmo tempo proporcionarlles os
recursos necesarios para axudar na prevención dos mesmos ou minimizar as súas consecuencias”.
Segundo engade o colexio as redes sociais e a Internet en xeral precisan de novas respostas pola nosa parte no camiño da protección para os
navegantes, sobre todo de cara aos máis pequenos. Cómpre, polo tanto, estarmos ao tanto das novas tendencias, das novas tecnoloxías e servizos de comunicación de meirande pegada entre os adolescentes e, tamén, das novas facianas que adquiren cada pouco na Rede unha serie de
comportamentos que veñen de antigo e das que non son culpábeis as TIC: o abuso, o acoso ou as tentativas de manipulación dunhas persoas
cara a outras. Para o CPETIG, “conceptos como ciberbulling (acoso entre menores), grooming (acoso entre un adulto e un menor) ou sexting
(envío de fotografías sexuais), por desgraza empezan a ser de uso corrente, facéndose necesario establecer mecanismos e canles de control e
denuncia, na que a colaboración entre pais, educadores e a sociedade en xeral é absolutamente necesaria”.

Programa de actividades
18: 00 – 18:30 Marta García de la Concha Álvarez - Fiscal delegada de Criminalidade Informática na provincia de Pontevedra. Charla: O menor como vítima ou
responsábel de delitos cometidos a través de Internet.
• Protección penal dos menores vítimas do delito.
• As novas figuras de delito: childgrooming, ciberbullying, pornografía infantil...
• A responsabilidade penal dos menores de idade
• A responsabilidade civil solidaria dos pais ou titores: menores de 18 anos /
menores de 14 anos
• Cooperación xudicial internacional no ámbito da criminalidade informática.
18:30 – 19:00 Gonzalo Sotelo Seguín - Equipo de Delincuencia Tecnolóxica - Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Charla: Menores e novas tecnoloxías,
benvidos ao deserto do real.
• Grooming, ciberbulling, sexting e xeolocalización, novos riscos para o menor
• Investigación policial (Redes Sociais e dispositivos móbiles)
• Cooperación e traballo con operadores de servizo-contidos e operadores
xurídicos
• A importancia do coñecemento e da educación
19:00 – 19:30 María de Sousa-Valadas Castaño - User Support & Translations
Manager en Tuenti. Charla: Tuenti, privacidade e seguridade.
• Que é Tuenti e para que serve
• O novo Tuenti, amigos vs. contactos
• A privacidade en Tuenti
• Idade mínima, protocolo de detección de menores de 14 anos
• Centro de axuda e seguridade
19:30 – 20:00 Mª Rosario Soltero Mayor - Diplomada en Informática – Colexiada
do CPETIG. Charla: Consellos técnicos para o uso seguro das redes sociais.
1. A presenza de Internet na nosa vida cotiá
• Conectividade ao alcance de todos
• Multitude de servizos na rede
• Como curiosidade, Internet das cousas
2. Web 2.0
• Introdución - Redes sociais máis utilizadas: Facebook, Twitter, Google+,
Tuenti, Linkedin, Flickr, Youtube
3. Consellos técnicos
• Seguridade básica en internet
• Seguridade con dispositivos móbiles
• Pautas para un bo uso das redes sociais
• Configuración de seguridade e privacidade nas principais redes sociais
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Os colexiados comezan a recibir nos seus
domicilios a revista Código Cero

Os colexiados do CPETIG, Colexio Profesional de
Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia, reciben
desde este mes nos seus fogares a revista de novas
tecnoloxías Código Cero (edición papel). Grazas o acordo
de colaboración co noso grupo editorial, os membros da
devandita entidade profesional galega recibirán de xeito
gratuíto no seu domicilio a edición impresa da revista de
referencia no ámbito das novas
tecnoloxías, facendo especial
fincapé nos servizos e novidades
achegados dende a nosa terra.
Neste primeiro envío da
publicación (o número 117),
publícase a Guía para o inicio
da actividade empresarial TIC,
un traballo froito do Taller de
Emprendemento organizado
polo CPETIG e que tivo lugar o
pasado mes de abril. A elaboración desta guía está coordinada
polo Colexio, patrocinada pola
Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e conta coa colaboración de Código Cero.
O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia, a día de hoxe presidido por Marcos
Mata, é unha corporación de dereito público que traballa
por organizar, protexer, mellorar e velar por un axeitado
exercicio da profesión.
O acordo co Grupo Código Cero permitirá unha maior
visibilidade as actividades do colexio xa que á marxe do
envío da revista, o portal tecnolóxico fará unha maior
difusión das súas actividades.
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| Axencia Tributaria Galega | PON A DISPOSICIÓN DOS USUARIOS A SÚA NOVA WEB |

Oficina virtual
A Axencia Tributaria de Galicia pon a disposición dos
usuarios o seu novo portal

O

1 de xaneiro de 2013 iniciou as súas actividades a nova Axencia Tributaria de Galicia
(ATRIGA), entidade dependente da Consellería
de Facenda, a cal se subroga nas funcións que
ata entón realizaba a xa extinta Dirección Xeral
de Tributos. A nova Axencia Tributaria de Galicia
está a facer unha aposta forte polo uso das novas
tecnoloxías coa finalidade de procurar a mellora de procesos e
a simplificación dos procedementos, todo para facilitar o exercicio dos dereitos da cidadanía a realizar o máximo número de
trámites de forma electrónica, reducindo asemade os tempos
de tramitación e os custes inherentes aos mesmos.
Para isto, recentemente o Centro Informático para a Xestión
Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) en colaboración coa Axencia Tributaria puxo en funcionamento o seu
novo portal web, accesible dende o enderezo www.atriga.es.
cun deseño actual e práctico que permite acceder á información dunha forma sinxela e directa.
O portal está deseñado para poder acceder información
tanto por áreas temáticas como en función do perfil de usuario
(cidadán, empresas e profesionais, etc..), o cal facilita a nave10 | Código Cero

gación polos seus contidos e permite acceder de forma mais
directa e eficaz a información.
Os usuarios tamén teñen acceso a unha variada gama de contidos como por exemplo: normativa referente a materia tributaria, guías prácticas de presentación de impostos, información
detallada de impostos e acceso a servizos on-line por medio da
oficina virtual tributaria.
A estrutura do portal consta de varias áreas:
• Unha primeira área está referida a propia Axencia tributaria e
permite coñecer o funcionamento da axencia, a súa estrutura
orgánica e toda aquela referida lei de transparencia. Tamén
lle permite á cidadanía achegar preguntas e suxestións.
• Nunha segunda área inclúese a información relativa ós
tributos e, a través da mesma, permítese acceder a toda a
información dos diferentes impostos transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia que son xestionados pola ATRIGA.
Así, pódese acceder á información e servizos sobre transmisión patrimoniais e actos xurídicos, sucesións de doazóns,
canon de saneamento, taxas e prezos, así como ao resto de
impostos xestionados pola Axencia.
• Existe outra área organizada por Colectivos mediante a cal
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se permite o acceso por perfil de usuario á información de
interese en función do colectivo do que se trate.
• Por último, á sala de prensa, dende a que se posibilita coñecer as últimas noticias de referidas á axencia e ás actuacións
que esta desenvolve.
Toda esta información ofrecese cun deseño limpo e eficaz,
que garante a todos os cidadáns a accesibilidade ós contidos
e así dar cumprimento ó disposto polas normativas de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico para
todos os sitios web das Administracións Publicas.
O sitio web foi creado sobre a base das pautas de accesibilidade aos contidos proporcionadas pola WAI (Web Accesibility
Initiative) organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium) e o seu desenvolvemento está baseado na utilización
de software libre o que permite a independencia tecnolóxica do
proxecto, así como a interoperatibilidade a través de estándares
abertos.
O aspecto máis importante do portal é o acceso ós servizos
on-line que a Axencia Tributaria pon a disposición dos cidadáns,
en especial a entrada na oficina virtual que permite a todos
os usuarios presentar e pagar telematicamente impostos,
presentar solicitudes ou consultar o estado de tramitación dun
expediente, sen esperas, sen desprazamentos e sen horarios
nunha oficina aberta as 24 horas do día os 365 días do ano.

A Oficina Virtual Tributaria:
Galicia é unha comunidade pioneira en ofrecer servizos
electrónicos para facilitar a realización de trámites a través
de Internet ampliando prestacións e mellorando as relacións
entre a Administración e a cidadanía conforme establece a Lei
11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
Servizos Públicos.
Así, a Axencia Tributaria de Galicia xa dispón, na súa Oficina
Virtual Tributaria, dunha extensa oferta de servizos públicos
electrónicos que se poden realizar de xeito telemático a través
de Internet e que procuran día a día a prestación dun mellor
servizo á cidadanía. Por suposto, o beneficio máis directo da
oficina virtual é a redución de cargas administrativas, ao facilitar
á cidadanía os trámites ca administración, evitando desprazamentos cos conseguintes aforros de tempo e diñeiro.
A través da oficina virtual permítense distintos tipos de
acceso mediante os cales é posible cumprimentar, presentar e
pagar distintos impostos e tributos propios de xeito totalmente telemático. Así, os trámites clasifícanse segundo o tipo de
acceso: acceso libre, acceso con certificado dixital ou acceso
como usuario autorizado pola propia ATRIGA. En función do
tipo de acceso, permítense servizos de consulta, confección en
liña de modelos de autoliquidación, presentación integramente
telemática, etc.
Hai que subliñar que o 100% dos impostos autiliquidables se
poden presentar de forma telemática.
No que se refire ao modo pagamento e en función do tributo
do que se trate, pódese optar por realizalo de distintas maneiras: Mediante pago on-line con tarxeta de crédito, mediante
cargo en conta ou mediante pago presencial co número de referencia completo (NRC) nunha oficina bancaria colaboradora.
Os servizos máis importantes polo seu alto índice de presentacións telemáticas son os referidos o imposto de transmisións
de vehículos usados así como os de sucesións e de transmisións
patrimoniais e actos xurídicos documentados.
Ademais, para os impostos de transmisión de vehículos
usados, para transmisións patrimoniais e actos xurídicos docu-

Ligazóns de interese:
http://www.atriga.es
http://www.conselleriadefacenda.es
http://www.cixtec.es
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mentados con documento notarial e para as taxas sobre o xogo,
non é necesario desprazarse ás oficinas da Axencia Tributaria de
Galicia para a entrega de documentación adicional.
Outros tributos que se presentan telematicamente son os referidos ás máquinas recreativas, bingo, casinos, imposto sobre a
contaminación atmosférica e imposto sobre o dano medioambiental por augas encoradas.
Compre salientar que todos os tributos de nova creación intégranse na Oficina Virtual Tributaria para que a súa tramitación
se poda realizar telematicamente.
Ademais dos procedementos para cumprimentado, pagamento e presentación de impostos de xeito telemático, hai
outros procedementos de natureza tributaria contemplados na
carta de servizos públicos electrónicos que resultan de interese
para a cidadanía. Entre eles hai que sinalar a valoración de bens
inmobles, a valoración de vehículos usados, a validación de documentos mediante o código seguro de verificación, a presentación de recursos, as autorizacións de representación, etc.

Interoperabilidade: cooperación

interadministrativa e colaboradores sociais
En base aos principios de cooperación interadministrativa e
de simplificación de procedementos, dende a Axencia Tributaria de Galicia e o Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) vénse traballando e centrando esforzos na cooperación e o intercambio de
información con outras administracións, é o que se coñece
como interoperabilidade. A Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos establece que as
administracións deben facilitar os trámites de modo electrónico e evitar que a cidadanía teña que aportar información que
xa obra en poder da Administración. Ademais en España, o
esquema nacional de interoperabilidade establece a necesidade de desenvolvementos e intercambio de información entre as
distintas administracións, facilitando así as funcións de xanela
única. En calquera caso, en Galicia xa hai importantes exemplos
de interoperabilidade no eido tributario entre administracións.
Un exemplo concreto da colaboración entre administracións
é o censo único de contribuíntes a través do cal se mantén unha
base de datos única e uniforme a nivel nacional que permite
a consulta e mantemento dos datos daqueles contribuíntes
inmersos en procedementos tributarios.
Outros exemplos de interoperabilidade son a posibilidade de
facilitar a outros organismos os certificados de estar ao corrente
de débedas ca Xunta de Galicia e certificados de patrimonio, a
integración co Colexio Oficial de Notarios para facilitar a presentación telemática do imposto de Transmisións e Actos Xurídicos
Documentados e remisión dos selos de presentación etc.
Tamén compre destacar a colaboración para a constitución
áxil de sociedades limitadas no Centro de Información e Rede
de Creación de Empresas (CIRCE) e a integración co Colexio
Oficial de Xestores Administrativos (SIGA) para a presentación
telemática do imposto sobre vehículos usados, etc.
Outra liña de actuación e o intercambio de datos entre a
Axencia Tributaria de Galicia e a Dirección Xeral de Tráfico
(DGT) para a realización do trámite de transmisión e transferencia de vehículos usados de xeito totalmente telemático.

Conclusión
Resulta obvio que a administración electrónica é fundamental para a prestación dun mellor servizo á cidadanía o que redunda nunha redución de tempos tanto para a administración
como para os administrados e por ende para acadar un aforro
de custes para ambos. Por isto, a Consellería de Facenda esta a
reforzar o uso das tecnoloxías da información para a mellora de
procesos no que se refire a interacción cos cidadáns, e así, facilitar que se poidan tramitar os expedientes on-line as 24 horas
do día. Para isto, a Axencia Tributaria de Galicia xunto co Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira
e Contable están a traballar en base a criterios de mellora
continua nos servizos que se poden realizarse na oficina virtual
tributaria. 
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| Cidades intelixentes | SERÁN ACCESÍBEIS OU NON SERÁN |

As cidades
intelixentes serán
accesíbeis
ou non serán

INEO, o COETG e CENTAC avogan en
Compostela por traballar en común a prol
dunha sociedade dixital sen barreiras

i

NEO (a Asociación Multisectorial de Novas Tecnoloxías da Comunicación), o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Galicia (COETG) e o Centro Nacional de Tecnoloxía da Accesibilidade (CENTAC) organizaron o luns 20 de maio en Santiago o Foro
Cidades Intelixentes: Un compromiso coa accesibilidade. A xornada,
á que acudiron varias ducias de profesionais TIC da nosa terra, serviu
para conmemorar o Día Mundial das Telecomunicacións e a Sociedade da Información 2013 (o 17 de maio, tamén Día da Internet e Día
das Letras Galegas) e para relembrar a tódolos implicados (administracións, empresas e cidadanía) a importancia de apostar por unha
Sociedade do Coñecemento que non deixe a ninguén fóra. Noutras
palabras: a importancia de defender a toda costa a accesibilidade.
Arredor disto, precisamente, xirou un dos relatorios estrela do programa, o que ofreceu Juan Luis Quincoces (director xeral da Fundación
Centro Nacional de Tecnoloxía da Accesibilidade, CENTAC).

incansábel de botar abaixo todo tipo de barreiras de mobilidade, de
información e de comunicación. Logo de Cebreiros, tomou a palabra
Juan Luis Quincoces (director xeral da Fundación Centro Nacional de
Tecnoloxía da Accesibilidade, CENTAC), quen logo de presentar as
liñas de traballo do centro que dirixe (unha fundación nacional para
loitar contra a exclusión social e tecnolóxica que sofren as persoas
con diversidades funcionais ou motrices), falou dos recursos que se
precisan para ter á nosa disposición unha cidade intelixente accesíbel.
Quincoces aproveitou a ocasión para convidar aos presentes, representantes das administracións e das empresas galegas, a sumarse ao
seu compromiso contra as fendas dixitais, xa que, de non facelo canto
antes, xeraranse en breve novas barreiras, novas inaccesibilidades
e novas discapacidades, coma se dunha progresión xeométrica se
tratase. Na súa opinión, aínda estamos a tempo de concibir cidades
de verdade intelixentes, e cumpriría actuar canto antes, xa que logo,
cando xa sexan unha realidade palpábel e visíbel, os custos e esforzos
para readaptalas para abranguer a toda a cidadanía serán desorbitados. Tamén fixo saber que é unha cidade intelixente só é intelixente
se é accesíbel. Se non é accesíbel, nunca poderá ser intelixente.
Logo de Quincoces, interviñeron Felicitas Rodríguez (responsábel
do programa de Voluntariado Dixital da Xunta) e Pablo Bermúdez
(director xeral de SCIO Innovation Technologies), Rubén Cid, responsábel da Axenda Dixital Local e colaborador de Smart Coruña, Ricardo
Fra, director técnico de Sacendi, e Iván Rodríguez, director xerente de
Tredess 2010.

Acordo para botar abaixo barreiras

O acto desenvolvido en Santiago foi inaugurado por Miguel Merino, vicedecano e vicepresidente do COETG, e máis por Jorge Cebreiros, presidente de INEO. Cebreiros fixo fincapé, na súa intervención,
na temática aperturista e universal do acto, que se centrou, como
rezaba no seu epígrafe, en debater sobre as Cidades Intelixentes
(Smart Cities). Falar sobre isto, sinalou, implica falar de algo máis que
de novas tecnoloxías e botar abaixo atrancos de linguaxe e de comunicación. Na súa opinión, “case sempre que tratamos as TIC, estamos
nun nivel de interlocución que nos separa do resto da cidadanía, que
non nos entende”. Polo tanto, explicou, é preciso que aprendamos a
lección de escoitar aos demais, de comunicármonos, tendo sempre
presente que todos nós, dende o primeiro até o último, nacemos con
algún tipo de discapacidade.
Cebreiros abriu o acto, ademais, dando a coñecer un acordo de colaboración asinado previamente co CENTAC, na propia sede do CNTG,
formalizado co obxectivo de colaborar con este centro no seu traballo
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O foro convocado por INEO, CENTAC e o COETG serviu entre outras
cousas para complementar e visualizar un acordo estratéxico, de gran
importancia, para o desenvolvemento futuro das Cidades Intelixentes, concretamente para a súa materialización como cidades accesíbeis tecnoloxicamente nas que ninguén fique fóra das vantaxes e
potencialidades da Sociedade do Coñecemento. Segundo informa
a asociación INEO, minutos antes deste foro tivo lugar no CNTG de
Santiago a formalización dun convenio entre a dita asociación galega
e máis o Centro Nacional de Tecnoloxía da Accesibilidade (CENTAC).
En virtude deste achegamento, as dúas entidades comprometéronse a fomentar conxuntamente as tecnoloxías accesíbeis, tanto no
eido das administracións e da cidadanía galega como no que atinxe
ás empresas TIC, ás que tratarán de facer chegar a importancia de non
deixar a ninguén fóra das vindeiras Smart Cities por motivo de teren
diversidades funcionais ou motrices ou de seren maiores de idade. E
máis tendo en conta, sinalaron, as importantes potencialidades das
novas tecnoloxías para favorecer a integración social.
Máis polo miúdo, o acordo subscribiuse para favorecer a comunicación sobre normalización, innovación, transferencia tecnolóxica e
cooperación en materia de tecnoloxías accesíbeis, que non só salientan polo seu valor social, senón tamén por ser un nicho importante
de mercado. 
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| Vodafone | RIAZOR E BALAÍDOS ESTÁN MELLOR CONECTADOS |

Rede extra

para as nosas bancadas
Vodafone optimiza o servizo de Internet móbil
en Riazor e Balaídos

O

s estadios do Deportivo da Coruña
(Riazor) e o Celta de
Vigo (Balaídos) están
mellor conectados, xa,
grazas á tecnoloxía de Vodafone
España. Así nolo anunciou os días
pasados a operadora de telecomunicacións, que desenvolveu novos
despregamentos de cobertura de
rede móbil nos dous complexos
deportivos galegos, converténdose, en palabras da propia empresa, “na primeira operadora que
garante a mellor experiencia móbil
en Balaídos e Riazor, tanto nas
bancadas coma no resto das instalacións, contorna e arredores”. Polo
que respecta os traballos levados a
cabo en Vigo, dicir que responden directamente a un chamamento dos seareiros, que
desexaban unha resposta completa a dúas
cuestións ben concretas: a elevada concentración de dispositivos en cada partido (polo
que se require mellor servizo) e o uso cada
vez máis estendido do móbil para a procura
de datos deportivos con cada xornada da
liga.
Os traballos de Vodafone, neste senso, procuraron non deixar un só recanto de Balaídos
sen cubrir, achegándolles aos seareiros “a
posibilidade real de transmitir as súas impresións a través das redes sociais sen atrancos
de cobertura”. Este despregamento estivo
xa operativo nos últimos encontros do Celta
de Vigo con Real Zaragoza, Athletic Club de
Bilbao e Club Atletico de Madrid. Segundo
informa Vodafone, o deseño instalado está
preparado non só para soportar as tecnoloxías móbiles actuais, senón que permitirá
axustar as futuras evolucións que planea
implantar en breve, como UMTS na banda de
900MHz para mellorar a cobertura en interiores ou LTE. Para a compañía, esta mellora
tecnolóxica no estadio vigués constitúe un
novo chanzo da súa aposta pola calidade
na rede móbil de seu, aínda en recintos con
gran afluencia de público, onde o aumento
de penetración de smartphones demanda
maiores capacidades das redes de comunicacións de máxima velocidade de voz e datos
en mobilidade.
Esta iniciativa súmase ao recentemente
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Estrea en España do seu 4G
Tras os anuncios dos plans de Yoigo e
Orange para achegar as súas redes 4G
(nas bandas de 1.800 e 2.600 MHz) a
algunhas cidades españolas, Vodafone
quere adiantarse a estas compañía e estreou a comezos de xuño os seus servizos
LTE en Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga,
Palma de Mallorca, Sevilla e Valencia,
permitindo o seu pre-rexistro vía web e
buscando ofrecer a cobertura 4G ao 55%
da poboación das cidades incluídas no
lanzamento e mellorándose tal cobertura
ata o 85% dos exteriores e o 60% dos
interiores dos edificios a finais do verán.
Esta tecnoloxía permitirá descargas de
ata 150 Mbps de descarga e 50 Mbps
en subida, aínda que a súa principal
característica é a súa reducida latencia,
que fai que este tipo de acceso á Rede
poida competir en experiencia de uso
con redes fixas (permitindo incluso xogar
en liña).
Vodafone está a reforzar a súa rede de
datos, de xeito que as cidades indicadas
terán conexións 4G de ata 150 Mbps,
as 32 cidades máis grandes de España
gozarán de conexións 3G de ata 43,2
Mbps, as cidades entre 200.000 e 25.000
habitantes chegarán a velocidades de ata
21,6 Mbps e o resto do territorio contará
con velocidades de banda larga móbil de
ata 14,4 Mbps.

ampliado acordo de colaboración
entre o Real Club Celta de Vigo e
Vodafone España que inclúe unha
nova promoción de agasallos
para socios e afeccionados do
club galego, que poderán obter
camisetas oficiais do equipo,
pósteres asinados por xogadores
e terminais Samsung na bancada
Vodafone do estadio e nas tendas
oficiais de Vodafone en Pontevedra. “Con estas iniciativas”, sinala
Vodafone, “a compañía amosa
unha vez máis o seu compromiso
con Galicia e con Vigo en particular, unha cidade importante para
a compañía, xa que Vodafone é o
primeiro operador na provincia de
Pontevedra e ofrece cobertura de
voz para o 99,9% da poboación”.

Os traballos na Coruña
Polo que se refire aos despregamentos
levados a cabo en Riazor, dicir que a operadora completaou “con éxito” o seu novo deseño
de cobertura de rede móbil no devandito
estadio. Este deseño permite á compañía ser
“a primeira en cubrir o coliseo do Real Club
Deportivo da Coruña, garantindo a mellor
experiencia móbil tanto nas bancadas como
no resto de instalacións do recinto e nos
arredores do estadio”. A idea da operadora é
posibilitar, con estes traballos, que tódolos
asistentes aos partidos do equipo coruñés
gocen da mellor cobertura posíbel, con independencia de onde se atopen e superando
os atrancos do incremento de demanda de
datos en mobilidade e concentración de trebellos móbiles. Segundo engade Vodafone,
“os milleiros de seareiros que acoden a Riazor
poden transmitir a través das redes sociais
as súas impresións sen dificultades, xa que o
recinto dispón dun novo deseño de cobertura de rede móbil desenvolvido por Vodafone
España”. O despregamento en cuestión estivo
xa totalmente operativo para os últimos encontros disputados neste estadio. O deseño
instalado pola operadora está preparado
non só para soportar as tecnoloxías móbiles actuais, senón que permitirá axustar as
futuras evolucións que planea implantar en
breve, como UMTS na banda de 900MHz para
mellorar a cobertura en interiores ou LTE. 
Código Cero | 13

| Igaciencia | SEGUNDA EDICIÓN DE SOFTWARE LIBRE PARA A EDUCACIÓN |

Enerxía para o ensino

a

Colle corpo a segunda edición do Congreso de
Software Libre para a Educación, da man de Igaciencia

programación aberta achega múltiples vantaxes e beneficios para o ensino, tanto é así que xa hai unha chea
de especialistas en educación que sosteñen que o
software libre é en si mesmo educación. Entre as principais razóns deste argumento figuran a súa natureza
aberta (non ten segredos e os recursos soen estar a disposición de
todas e todos para o seu uso), o seu custe xeralmente máis baixo e
o espírito de colaboración e cooperación que adoita a fomentar. Tomando isto como base, vénse de convocar na nosa terra a segunda
edición do Congreso de Software Libre para a Educación. A iniciativa
vén da man dunha das entidades que máis a está a traballar polo
achegamento da ciencia e a tecnoloxía, na nosa lingua, ás escolas: a
plataforma Igaciencia.
Os obxectivos do congreso son promover o intercambio de coñecemento entre investigadores e profesores de educación na área
de software libre e achegar a posibilidade de encontro entre todos

os docentes galegos interesados no ensino da área científica-matemática-tecnolóxica, e mesmo das demais áreas do ensino, desde o
punto de vista a programación aberta. Tamén se trata de albiscar as
posibilidades de uso do software libre nas empresas e na Formación
Profesional.
Igualmente, sinala Igaciencia, a actividade está orientada a facilitar
a actualización do profesorado galego, difundir os novos vieiros de
código aberto, impulsar o desenvolvemento da investigación en
educación e en software libre, dar a ocasión de coñecer innovacións
educativas e difundir distintas liñas para a aprendizaxe e ensinanza
das distintas materias de ensino. O evento desenvolverase en xullo
de 2013, durante os días 1 e 2, en horario de 10 a 14 horas e de 16 a
20 horas. O emprazamento elixido é o CAFI, o Centro Autonómico
de Formación e Innovación en Santiago. As prazas dispoñíbeis son
125, e os destinatarios son profesoras e profesores de Primaria, de
Secundaria e de Universidade.

A continuación, damos conta da relación de relatorios xa confirmados a comezos de maio:
´´ Obradoiro Exelearning, Moodle. Pilar Anta do IES de Sabón
´´ Obradoiro de Maxima. Mario Rodriguez Riotorto
´´ Teleformación con Innovación Educativa e Software Libre. Roberto Brenlla (Tegnix)
´´ Software libre e modelos de programación na investigación con supercomputadores. Dr
Andrés Gómez (CESGA)
´´ BioStatFLOSS: Unha ferramenta para a educación en BioEstatística. Miguel Ángel Rodríguez Muíños (Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia)
´´ App Inventor. Os primeiros pasos en Android. Manuel Díaz Regueiro e Inés Ben
´´ Obradoiro de Youtube Susana Vázquez e Xacobo del Toro (educaBarrié)
´´ Estatística con Scilab. Consuelo Castro (IES de Trasancos)
´´ Obradoiro de Geogebra e Arte. Manuel Díaz Regueiro e Inés Ben.
´´ Mesa Redonda sobre publicación dixital, as súas posibilidades, o futuro dos libros escolares dixitais, e a interactividade con HTML5. Como integrar unha calculadora -e máis- nun
libro dixital. Membros da mesa: Francisco Botana (UVigo), Manuel Díaz (Igaciencia),...
´´ Abalar: sistemas informáticos da Amtega. Relator: Pablo Nimo Liboreiro.
´´ Experiencia con Abalar no CEIP A Ramallosa. Benjamín Salgado Gómez:e Francisco Nanín
Castro
´´ Rede CeMIT. Relator: persoal da Amtega
´´ Localización de Software Libre ao galego. Trasno
´´ Experiencia do CESGA no uso do SW libre e servicios "na nube" aplicado a colaboración e
a aprendizaxe. Experiencia en Sistemas de Información Xeográfica e Software Aberto.
María J. Rodriguez Malmierca (Coordinadora do Departamento de e-learning e ferramentas
colaborativas do CESGA), e Emilio Abad (técnico área SIX do CESGA).
´´ Estatística Educativa para a avaliación dos alumnos con R, Salvador Naya (UDC)
´´ Control de Calidade usando a Metodoloxía Seis Sigma con R, Salvador Naya (UDC)
´´ Cálculo matemático accesible por Internet. Francisco Botana (UVigo)
´´ Realidade virtual no CDTIC de Santiago (visita ao centro de realidade virtual do CDTIC)
´´ Realidade aumentada na educación. Angel Casas Polo, do Centro de Realidade Virtual do
CIS Galicia
Demostración das posibilidades dos motores gráficos OGRE e Unity 3D, usando as técnicas de realidade virtual e aumentada no campo da educación.
Impresora 3D feita cos alumnos de 4º da ESO de PDC. Alberte Méndez do CPI de Atios en
Valdoviño
´´ Follas Novas e Novas Follas (Premio de educación da Fundación Rosalía de Castro). Encarna
Lago, Xerente da rede museística da Deputación Provincial de Lugo.
´´ Oficina de Coordinación de Software Libre da Xunta de Galicia. Servizos para a comunidade educativa. AMTEGA. 
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| CITIC | MATEMÁTICA APLICADA E SOLUCIÓN DE PROBLEMAS |

O CITIC desenvolve
software con técnicas
numéricas para
resolver modelos
matemáticos na
industria
Mediante a Matemática Aplicada alcánzase a
solución de problemas na industria e a empresa

D

esde o Centro de Investigación en Tecnoloxía da Información e as Comunicacións (CITIC) trabállase activamente na
aplicación da tecnoloxía matemática aos sectores produtivos nunha dobre vertente: por unha banda, aproveitar os
grandes beneficios que aporta o coñecer e modelar mate
maticamente os comportamentos de procesos e produtos; e por outro, a resolución numérica de problemas reais en sectores industriais
tan diferentes como o financeiro, os seguros, a automoción, o naval
ou os relacionados co medio ambiente.
No CITIC considérase que a tecnoloxía matemática constitúe un
importante aliado para as empresas pola súa capacidade de xerar
valor engadido, independientemente do sector no que se atopen.
Neste sentido, dentro do Área Tecnolóxica de Matemática Aplicada
e Estatística e Investigación Operativa do CITIC, a liña de especialización de Matemática Aplicada está desenvolvendo actividades de
investigación e transferencia no ámbito dos modelos matemáticos e
numéricos, que permiten a resolución de problemas reais no mundo
empresarial. Por exemplo, para coñecer como será o comportamento acústico dun edificio ou un medio de transporte, suscítanse
os modelos matemáticos e simúlanse numericamente, podendo
modificar parámetros, materiais, xeometrías, etc, e comprobando
como afectan ao confort acústico. Así, as investigacións do CITIC no
campo da simulación numérica proporcionan o beneficio de evitar a
necesidade de acudir ao sistema de ensaio e erro na innovación de
procesos e produtos. Con esta metodoloxía estúdase, investígase,
desenvólvese un software e alcánzase a solución ao problema, sen
necesidade de construír o prototipo ou ensaiar o proceso para ver si
funciona, o que implica un aforro de custos moi importante.
Segundo Carlos Vázquez Cendón, un dos responsables do Área
Tecnolóxica do CITIC de Matemática Aplicada e Estatística e Investigación Operativa, e Investigador Principal do Grupo de Investigación
M2NICA, “as investigacións que levamos a cabo na nosa área de actividade teñen aplicacións en diferentes sectores, como o financeiro, a
automoción, o naval ou os relacionados co medio ambiente, xa que
nos permiten simular determinados comportamentos de procesos
e produtos. Aportamos valor engadido ás empresas que contratan
os nosos servizos, colaborando nos aspectos dos seus proxectos que
requiren ferramentas matemáticas e métodos numéricos”.

Transferencia da tecnoloxía matemática: finanzas,
seguros, acústica, medio…
O carácter transversal da tecnoloxía matemática e a simulación
numérica permite que os campos nos que se desenvolven investigacións e a súa transferencia sexan moi variados. Así, entre as aplicacións que se están dando desde o CITIC atópanse a resolución de
modelos complexos de cálculos financeiros, moitas veces relacionados coa valoración e análise do risco de determinados produtos.
Ademais, realizáronse contratos de transferencia sobre modelos
ALM de xestión de activos e pasivos para compañías de seguros, con
desenvolvemento de software en tarxetas gráficas (GPUs). No ámbito
da enxeñería, desenvolveuse software de modelos acústicos para
a automoción ou a construción ou de procesos de lubricación en
dispositivos mecánicos. Pero tamén se está desenvolvendo software
con aplicacións ambientais: mediante as investigacións do CITIC
compréndense fenómenos naturais como o comportamento que
terán os ríos, correntes de auga ou capacidade dos embalses, con
aplicacións en hidráulica computacional, ou a evolución das grandes
masas de xeo.

Investigacións ad hoc para alcanzar solucións
Polas súas características, as investigacións que se desenvolven
nesta área do CITIC adoitan realizarse baixo demanda e personalizadas: as empresas encontran no CITIC a resolución a determinados
problemas mediante a tecnoloxía matemática a través das súas
investigacións ad hoc. O estudo destes problemas abrangue desde
a comprensión dos procesos e produtos, pasando pola análise
matemática dos mesmos e o deseño dos métodos numéricos máis
eficientes para a súa resolución, ata a implantación dos algoritmos
en ordenador para a simulación dos procesos, desenvolvendo aplicacións informáticas a medida. Nesta capacidade de obter información
fundamental a través das matemáticas é onde reside o potencial do
CITIC para resolver problemas.
http://citic-research.org/

Axudas do programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas: Agrupación Estratéxica CITIC (CN2012/211). Cofinanciado por:
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| AMTEGA |

Máis preto de Europa
Entre 2008 e 2012 medraron un 53,4% o número de fogares galegos
conectados á Internet

O

s días pasados déronse a coñecer os resultados do
Diagnóstico sobre a Sociedade da Información nos
fogares galegos da man da directora da Axencia para a
Modernización de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, e do
director xeral do Instituto Galego de Estatística (IGE),
José Antonio Campo Andión. Este
estudo elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información e a
Modernización de Galicia (OSIMGA),
e dispoñíbel para a súa descarga en
formato PDF en osimga.org, analiza a
evolución da penetración TIC en Galicia
entre os anos 2008 e 2012 dentro do
convenio entre AMTEGA e IGE, de xeito
que aprovéitanse os datos recollidos
pola Enquisa de Condicións de Vida das
Familias do IGE para seren analizados
polo OSIMGA.
Esta colaboración supuxo un incremento da mostra de máis de 7.000
enquisas a fogares con respecto a
anteriores estudos do OSIMGA, o que
facilitou unha maior desagregación
dos datos segundo áreas xeográficas,
á vez que se evitan duplicidades (co
conseguinte aforro económico).
O período analizado polo estudio
conclúe que o ritmo e adopción das
TIC nos fogares galegos é superior ás
medias española e europea, de xeito
que entre 2008 e 2012 puidemos ver
como a presencia de ordenadores nos
fogares medrou un 29,9% e a contratación da Internet incrementouse un
53,4%, de xeito que a distancia que
separa a Galicia de España e Europa
foise acurtando.
Cómpre ter en conta que estes datos están limitados ao ámbito doméstico, pois actualmente o consumo da Internet dende contornos
de mobilidade é moi elevado, polo que podemos entender que o
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uso das TIC é maior do que podemos deducir dos datos recollidos
neste informe do OSIMGA.
Pero para analizar a situación galega non podemos deixar de lado
as características sociodemográficas, rexistrándose unha clara correlación entre a penetración da Internet no fogar co número de habitantes dos seus concellos, o que vese
claramente no caso da Coruña, cidade
que ten unha penetración doméstica
da Rede dun 72,2%, superando en 15,9
puntos á media galega, mentres que
en vilas con menos de 5.000 habitantes
a contratación da Internet no fogar
apenas chega ao 36%.
Consultados os cidadáns sobre os
motivos que os levan a non contratar
conexión á Rede no fogar aseguran que
“non o necesitan”, que “non o queren” e
que “é moi caro”, mentres que a falta de
cobertura é un factor cada vez menos
importante, que afectaría só ao 6% dos
fogares da nosa comunidade autónoma.
Outra variable que afecta considerablemente á contratación de acceso
á Rede no domicilio é a idade, de xeito
que os 92,7% dos mozos accederon á
Rede nos últimos 3 meses, mentres que
en persoas de entre 65 e 74 anos tal
porcentaxe caería ao 12,6%, rexistrándose un claro descenso no uso da Internet
a partir dos 45 anos. A estes datos afecta
especialmente a presenza de cativos
no fogar, de xeito que en 7 de cada 10
domicilios cun neno en idade escolar
faise uso das TIC, superando en máis de
15 puntos as porcentaxes rexistradas no
resto de fogares.
O sexo tamén supón unha barreira de acceso á Internet difícil de
comprender hoxe en día, e que por fortuna vai mudando, de xeito
que os 6,5 puntos de diferenza entre homes e mulleres no uso da
Internet caeu ata os 3,9 puntos en 2012, conseguíndose en Galicia
unha fenda dixital de sexo menor
que a do Estado (que aínda é de 5,2
puntos).
O estudo elaborado polo OSIMGA tamén recolle que o 47,7% dos
cidadáns descargaron formularios
oficiais, e un 40,7% enviou formularios cumprimentados a través da
Internet, ámbitos nos que superouse en 12,7 puntos á media europea,
o que indica que a nosa poboación
soubo aproveitar as posibilidades
das TIC para relacionarse coas
Administracións e evitando así
desprazamentos e un consumo de
tempo innecesario para labores
administrativas. 
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Servizo de primeira orde
O Parlamento aproba a primeira Lei de
telecomunicacións de Galicia

A

Lei de impulso e ordenación das infraestruturas
e telecomunicacións de
Galicia, que converte ás telecomunicacións nun servizo de primeira magnitude, garantindo
o seu desenvolvemento de xeito máis
coordinado, con maior planificación e
máis anticipación, recibiu o pasado 14


Aula equipada polo Proxecto Abalar
de maio o visto e prace do Parlamento
de Galicia, de xeito que a nosa comunidade autónoma sería a primeira do
Estado en apostar por unha iniciativa de
tal envergadura, para complementar á
normativa estatal e coa que evitarase a
duplicidade de esforzos e investimentos
nas administracións públicas.
A nova lei obrigará aos operadores
e as administracións públicas a remitir
información sobre os plans de despregamento executados ou previstos. En
base a esta información elaborarase
o primeiro Mapa de Infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia, que evitará
a superposición de iniciativas aos operadores privados e concellos e permitirá
establecer un plan de despregamento
coordinado e en base a necesidades
reais.
A lei garantirá que toda vivenda que
se constrúa contará coas infraestruturas
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mínimas para a incorporación dos servizos do Fogar Dixital. Esta medida facilitará a introdución nos fogares galegos
de novos servizos socio-sanitarios, unha
mellor eficiencia enerxética, unha maior
seguridade, servizos de teleasistencia,
etc. o que levará consigo unha mellora
na calidade de vida do cidadán e un
achegamento aos servizos públicos. Do

mesmo xeito que suporá un importante
impulso ao sector tecnolóxico de Galicia
(instaladores, fabricantes...).
Por último, a Lei contempla a creación
dun Consello Asesor para as Telecomunicacións e o Desenvolvemento
Dixital de Galicia, coa conseguinte
desaparición do actual Consello Asesor
de Telecomunicacións e Audiovisual
de Galicia, que se configurará como
un órgano de estudo, asesoramento e
apoio ao Goberno da Xunta de Galicia
na definición e execución das políticas
de telecomunicacións.
Establécese a obriga de que a Rede
Dixital de Seguridade e Emerxencias da
Xunta de Galicia sexa de uso obrigatorio
por todos os organismos autonómicos
que o precisen. Esta rede permitirá
optimizar os custos fronte a situación
actual. 

Chega aos 200 a listaxe dos
centros educativos galegos con
100 Mbp/s
A listaxe de centros educativos galegos
con conexión á Rede de 100 Mbp/s vén
de incrementarse coa incorporación de
seis máis ao longo do pasado mes de
maio. Así nolo contou a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), departamento responsábel
destes traballos, que engade que se trata
de seis centros das provincias de Coruña,
Pontevedra e Ourense, que se suman aos
199 aos que xa se lles facilitara o acceso
a esta tecnoloxía no último ano. Segundo engade AMTEGA, a mellora destas
infraestruturas de telecomunicación
posibilita, “ademais do incremento da
velocidade de conexión, o acceso simultáneo dun maior número de usuarios
e a posibilidade de traballar cun maior
número de aplicacións informáticas”.
Con esta actuación, explica a axencia,
“búscase dotar tanto ás cidades como ao
rural da mellor conectividade posible, e
de colocar á comunidade educativa na
vangarda do progreso, con proxectos
como o ABALAR para integrar as TIC no
sistema educativo”.
A mellora das condicións de conexión
dos centros educativos é unha medida incluída no Plan de Banda Larga de Galicia,
que contempla entre as súas actuacións,
e en colaboración co operador R, a
extensión destas redes de nova xeración
(NGAs) coas velocidades máis punteiras.
A implantación de redes de 100 Mbp/s,
tal e como fixemos saber con motivo da
presentación do devandito acordo coa
operadora galega, permite multiplicar
por 10 a velocidade de baixada e quintuplicar a velocidade de subida. “Deste xeito”, engade AMTEGA, “o alumnado poderá
ter un acceso máis efectivo á Rede, sen
adiamentos ou contratempos; poderán
conectarse de xeito simultáneo un maior
número de usuarios e permitirá o funcionamento de máis aplicacións informáticas cun tempo de resposta axeitado”.
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1

3

4
1. Daniel Martín impartiu un relatorio titulado Tiempo de Redes
Sociales. Reciclando secretos de la comuniación, 2. Diego Viaño
agradeceu á organización o recoñecemento do traballo do equipo
de O Tempo na súa aposta polas redes sociais, 3. Francisco Gaña,
director de MexilOnseTuits, inaugurou o encontro en Bueu, 4.
Turismo de Ourense fíxose co premio á mellor campaña en medios
sociais, 5. Mallando no Android recibiu o recoñecemento como
mellor blog tecnolóxico

2

Bueu volve xuntar o mellor do
Social Media de Galicia

O

12
13

12. Tomás Alonso
comunicou por
teléfono a Dani
Cornes que o seu
vídeo resultara
galardoado como
mellor vídeo viral
no MexilOnseTuits, 13. A xeito
de sorpresa, o autor do Rías Baixas
Style visitou o
Centro Social do
Mar para agradecer o seu premio

2 de xuño o Centro Social do Mar de Bueu serviu de
escenario para a celebración da segunda edición
do Festival Social Media de Galicia, MexilOnseTuits,
encontro ao que acudiron máis de 150 integrantes
galegos do mundo das redes sociais e o marketing en
liña para compartir unha experiencia conxunta e asistir ao acto
de entrega dos Premios MexilOnseTuits. Este evento da axenda
tecnolóxica de Galicia é posible en boa medida grazas á colaboración do Concello de Bueu e da Federación de Comerciantes e
Industriais do Morrazo (FECIMO), que estiveron representados
polo rexedor local, Félix Juncal, e o presidente de FECIMO, Xosé
Bangueses, durante a inauguración deste festival dirixido por
Francisco Graña.
Tras a apertura forma do encontro, Adrián Rodríguez, un dos
responsables do blog Mola Viajar, explicou a súa experiencia
na Rede que o levou a dar a volta ao mundo narrando a viaxe
a través da Internet, e que tamén o levou a gañar na pasada
edición de MexilOnseTuits o premio ao mellor blog turístico.
Rodríguez centrou a súa intervención nas posibilidades da web
para dar abrir portas e dar pé a oportunidades, que no seu caso
están enfocadas principalmente ao seu lecer, pero que tamén ten
repercusións na súa face profesional, dándolle ás persoas que
publican na Rede unha maior visibilidade de cara á súa futura
repercusión e para consolidar a súa marca persoal.
A esta intervención práctica seguiulle un relatorio do profesor
universitario de Ciencias Sociais e da Comunicación, e tamén
blogueiro, Daniel Martí, que quixo expor o traslado que están
a ter os mecanismos da comunicación ás redes sociais, dando
conta de distintos fenómenos dos que estamos a ser testemuñas
e actores nos últimos tempos.

Premios MexilOnseTuits 2013
Unha vez rematadas as charlas que pretendían enmarcar o
evento, subiu ao escenario Tomás Alonso, xornalista da TVG
coñecido polo público principalmente pola súa participación no
programa Larpeiros, que fixo de condutor da gala de entrega dos
18 | Código Cero

Vídeo musical do
Rías Baixas Style
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7

5

10

9

8
6. A ponencia de Adrián Rodríguez respondía ao título de Una nueva forma
de mostrarse al mundo. Cultura Blogger y Social Media - Copia, 7. Rubén
Bastón recibiu o premio a Elogia, 8. O mozo da autora de Fashion Low Cost
encargouse de recoller o premio no seu nome, 9. Tras ser finalista o ano
pasado, Vivir Galicia conseguiu despuntar como mellor blog turístico, 10.
Loly Llano leu unha mensaxe de agradecemento da autora de La Cocina de
Lechuza, mellor blog gastronómico nos Premios MexilOnseTuits, 11. Vigo
Low Cost é o mellor blog Informativo-Cultural da presente edición

11

6
Premios MexilOnseTuits, que buscan recoñecer tanto os mellores
traballos de marketing en social media como aos blogs máis destacables. O primeiro trofeo en atopar dono foi o de Mellor Axencia
2012, que foi parar a Elogia, recolléndoo Rubén Bastón, director
de Social Media, SEO e CMO da compañía, que amosouse especialmente honrado por poder recibir o premio xa que é natural de
Bueu, de xeito que o seu gozo era dobre.
O recoñecemento á mellor campaña en medios sociais foi para
a Sabores de Ourense, recollendo o trofeo Emilio Cuíñas, técnico
da Concellería de Turismo de Ourense, que entendeu o galardón como o recoñecemento ao traballo que desenvolveron nos
últimos 3 anos convertendo a súa campaña en toda unha marca
recoñecible, con resultados a medio prazo “en tres ámbitos distintos: a transcendencia no sector hostaleiro da cidade, a repercusión
nos medios de comunicación off line locais e galegos e a xestión
da marca Ourense cun obxectivo de notoriedade online e nas
redes sociais”.
Máis curiosa e orixinal foi a categoría de Mellor Vídeo Viral, da
que resultou vencedor o vídeo musical paródico Rías Baixas Style,
que provocou risas entre boa parte dos presentes e que, nun
primeiro momento destacaba por non contar coa presenza do seu
autor, Dani Cornes, o que levou ao presentador da gala a chamalo
por teléfono en directo para comunicarlle a súa vitoria. Cornes
sorprendido por gañar, sorprendeu minutos despois facendo acto
de presenza en Bueu para agradecer o recoñecemento aos alí
presentes.

Os mellores blogs do ano
Os cadernos de Internet recibían logo os seus premios en cinco
categorías distintas, comezándose a súa entrega con Vigo Low
Cost como mellor blog Informativo/Cultural, superando a outros
proxectos interesantes como a orixinal proposta de Enxebre Markets e o blog de Briefing Galego.
Máis clara estaba a vitoria na categoría de mellor blog tecnolóxico, que foi para a Mallando no Android, espazo integrado na rede
de blogs Vencello, que é dos blogues en galego sobre tecnoloxía,
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que destaca por especializarse no mundo de Android para facerse
un oco na web galega, e conseguindo así cubrir unha demanda
de información na nosa lingua, como recoñeceron ao recibir a o
trofeo que destaca o seu labor.
A categoría de mellor blog turístico estaba moito máis rifada,
pois contaba con proxecto moi completos como Equipaxe de Man
e Chaveas, indo finalmente a parar a Vivir Galicia, blog que na
anterior edición fora un dos finalistas.
As dúas últimas entregas de premios da xornada foron sui géneris, pois estaban ausentes as autoras de ambos blogs, recollendo
unha persoa os mesmos no seu nome. O mellor blog de moda
recaeu en Flashion Low Cost, blog creado pola coruñesa Isabel
Casanova como terapia tras un accidente de tráfico, sendo o seu
mozo que, tras recibir o galardón no seu nome, quixo compartir co
auditorio algunhas das mensaxes que reciben polo seu labor e que
os animan a seguir adiante.
Recoñeceuse a La Cocina de Lechuza como o mellor blog
gastronómico, que foi recollido por Loly Llano do blog O Garfelo,
quen leu un discurso de agradecemento de Pilar Martínez, autora
do blog premiado.
O Festival Social Media de Galicia rematou coa entrega dunha
mención especial ao equipo de O Tempo da TVG, pola súa aposta
polas plataformas sociais, especialmente de Facebook, para
achegarse á audiencia e tender unha ponte co público valéndose
das posibilidades da Internet, do que tense clara constancia no
propio espazo televisivo no que amósanse diariamente fotografías
remitidas polos seareiros do espazo. Encargáronse de recibir este
recoñecemento Ana Celia Vázquez e Diego Viaño, quen agradeceron o premio á organización e tamén á súa audiencia, que foi a
peza chave deste éxito que demostra que a distancia que separa
ambos lados da pantalla pode superarse grazas ás posibilidades
das TIC.
Tras o certame, os asistentes puideron percorrer as rúas de Bueu
para ver as alfombras florais que adornaban a celebración do
Corpus Christi, visitar o Museo Massó e pasear pola ría en embarcacións tradicionais grazas á Asociación Os Galos de Bueu. 
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Historia dunha

frutífera alianza
Fujitsu e o CESGA
celebraron en
Santiago dúas
décadas de
supercomputación
galega
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A

compañía tecnolóxica xaponesa
Fujitsu, sen dúbida unha das
grandes firmas históricas en fabricación de hardware, conmemorou este xoves día 6 en Santiago
os 20 anos de instalación do primeiro
supercomputador da súa marca en Europa,
nun acto que se levou a cabo na sede do
CESGA (Centro de Supercomputación de
Galicia), no Campus Vida de Compostela. En
concreto, amais deste 20 anos de cálculos
científicos galegos de primeiro nivel e da
achega de Fujitsu que en boa medida os
fixo posíbeis, festexouse a instalación do
supercomputador VP2400 da marca xaponesa, que no seu día, en 1993, presentouse
como o máis potente de España e o número
146 do mundo na lista Top500.org, así como
“o corazón do equipamento do Centro de
Supercomputación de Galicia nos seus
primeiros anos”.
Dende aquela e ao longo dun bo número
de anos, o devandito equipamento de
Fujitsu forneceu de servizos de cálculo
avanzado á Xunta de Galicia, á comunidade
investigadora do tres universidades galegas
-Santiago, A Coruña e Vigo- e á do Consello
Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
En conmemoración da efeméride, a división
española da multinacional xaponesa organizou este xoves unha xornada tecnolóxica.
No acto participaron moitas das persoas que
entón promoveron, organizaron, puxeron en
marcha e utilizaron nos seus traballos o Centro de Supercomputación de Galicia. O acto
deste xoves comezou ás 12.00 coa benvida
do director da Axencia Galega de Innovación, Manuel Varela. A continuación o director de CESGA, Javier García Tobío, explicou a
evolución do Centro e lembrou as actividades aos protagonistas dos primeiros anos,

Fotos: Henrique Neira

protagonistas que, tal e como foi quedando
claro ao longo do acto (moi distendido e con
intres certamente emotivos), foron e son
tamén amigos. García Tobío desenvolveu a
súa intervención amosando datos antigos
(os 2.500 millóns de operacións por segundo do equipo de Fujitsu, as dúas ducias de
aplicacións científicas coas que se contaba
en 1993, os 6 investigadores que traballaban
daquela no CESGA, os 89 usuarios en 1993)
e contrapoñéndoos aos presentes (113
aplicacións, 41 traballadores, 560 usuarios),
rematando cun itinerario visual, en imaxes e
vídeos, das orixes do edificio (mesmo cando
nin sequera era un edificio rematado).
O director do Centro tamén amosou os
logros de proxectos tan importantes como
a Aula CESGA (máis de 35.000 usuarios),
as achegas para a predición do tempo
(MeteoGalicia) ou a constitución de IberGrid
(no que o Centro compostelán desenvolve
labores de monitorización e contabilidade).
Tamén fixo mención das contribucións para
o afianzamento na nosa terra do comercio
electrónico (a través do Centro de CompeNúmero 118

tencias en Comercio Electrónico), do software libre (Mancomún) ou da innovación
empresarial (Vindeira).
No acto estiveron presentes moitos dos
artífices e responsábeis da creación e posta
en marcha do CESGA, amais de representantes de institucións e entidades relacionadas coa súa actividade como por exemplo
Fernando Suárez (presidente do CPEIG),
Mar Pereira (directora de AMTEGA) ou Juan
Casares Long (reitor da Universidade de
Santiago). Tamén se contou coa presenza do
director do espazo de radio EfervesCiencia e
xornalista da Radio Galega, Manuel Vicente,
que ofreceu un percorrido complementario
polos fitos da creación do CESGA, contando para isto coa axuda das persoas que o
fixeron posíbel. Para rematar, o director de
Desenvolvemento de Negocio de Fujitsu
España, Adriano Galano, explicou a achega
de Fujitsu á sociedade mediante a incorporación de tecnoloxías innovadoras.

Listaxe de persoeiros que
interviñeron

 Usuarios: Vicente Pérez Muñuzuri (Meteogalicia), Saulo Vázquez
(Químico, USC), Daniel Baldomir (Físico, USC), Francisco Fernández Rivera
(Computación, USC)
 Técnicos: Luís Aceituno (ArcadeInforhouse), Manuel Millares (Fujitsu),
Ignacio López Cabido (CESGA), Juan
Buján (Retegal), José Manuel Posse
(UDC).
 Outros: Alfredo Bermúdez de
Castro (Matemáticas, USC), Miguel
Angel Ríos (Químico USC e ex responsable I+D+I Xunta), José Manuel
Gallardo (IIM-CSIC), Manuel Balseiro
(Ex-FEUGA), Juan Casares Long (Enxeñería Química, USC) e Kunio Suzuki
(FUJITSU).
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Presentación dun acelerador da
innovación para PEME galegas e

portuguesas
O Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA) acolleu recentemente a presentación dun novo proxecto galego-portugués
para impulsar a innovación dos diferentes
sectores ligados ao metal a través dos recursos de computación do CESGA. No proxecto,
amais do CESGA, participan a Asociación
de Investigación Metalúrxica do Noroeste
(AIMEN), a Associaçao de Industriais Metalúrxicos e Metalomecánicos de Portugal
(AIMMAP) e máis o Centro de Apoio Tecnolóxico á Industria Metalomecánica. Máis polo
miúdo, a iniciativa conxunta consiste nun
acelerador da innovación para pequenas
e medianas empresas manufactureiras de
ámbalas beiras da raia e na posta en marcha
de servizos e infraestruturas avanzados
para acelerar a innovación en procesos de
deseño industrial.
A idea é permitir que as PEME teñen ao
seu alcance, de xeito accesíbel e inmediato,

os maiores recursos de modelización, simulación e computación. A través deste acordo,
as firmas galego-portuguesas dos ditos
sectores poderán tirar partido do software
de simulación de código libre e capacidade
adicional de computación que subministra o
CESGA. Isto será posíbel a través do Proxecto
CloudPEME, unha iniciativa posta en marcha
hai dous anos e que xa beneficiou, ao longo
dese tempo, a trece empresas galegas e
do Norte Portugal permitíndolles o acceso directo a ferramentas que impulsan a
innovación nos seus procesos e produtos. En
concreto, foron as firmas Esypro, Industrias
Abalde, Industrias Ferri, Ronautica, Texas
Controls (todas elas galegas) e (de Portugal)
Prova, Incomef, Marques & Cruz, Weproductise, Carpintaria Domingos Fernandes Ralha e
Herdeiros, Tufama, Vale & Quintão e Amob.
Como dixemos o proxecto CloudPEME consiste en achegar as vantaxes da supercomputación e da simulación ao sector produtivo
industrial galego-portugués, concretamente
ao metalmecánico e ao metalúrxico, que son
os que se integran na Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN)
e a Associaçao de Industriais Metalúrxicos e
Metalomecánicos de Portugal, AIMMAP.
As devanditas plataformas, xunto co Centro
de Apoio Tecnolóxico á Industria Metalomecánica, CATIM, e grazas á tecnoloxía do Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA,
teñen pois, ao seu alcance, tecnoloxías libres
e avanzadas de deseño, enxeñaría e simulación por computador. 
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“A nosa misión é prover estruturas que requiren
grandes investimentos e persoal adestrado”

Javier García Tobío

Falamos co director do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
Javier García Tobío, director xerente do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) lévanos da man, nesta
entrevista, polos obxectivos do centro que dirixe, por
algunhas das súas aplicacións prácticas e, tamén, polas
dúas décadas de actividade que atesoura xa, dúas décadas
que poñen de manifesto a importancia da alta capacidade
de cálculo para desenvolver tecnolóxica e cientificamente
a nosa terra e dúas décadas (tamén) para celebrar entre
todas e todos. A celebración xa comezou, os pasados días
coa xaponesa Fujitsu, e seguirá en datas vindeiras (cómpre
estar atentos).
- Parabéns e feliz aniversario. Celebrades estes días os vinte anos
da chegada a Santiago, ao CESGA, do supercomputador VP2400 da
man da xaponesa Fujitsu, cuxa capacidade de disco era a equivalente á dun smartphone de 15 xigabytes. Soa un pouco a broma,
aínda que daquela non era broma en absoluto...
- Si que soa, sobre todo se temos en conta que hoxe en día estamos
en 500.000 xigas. A tecnoloxía e a ciencia medraron moito estes 20
anos, pero aínda que pareza que temos moitos recursos desta índole,
os investigadores demandan moito máis.
- Que é o CESGA? Cal é a súa misión?
- A misión é prover infraestruturas que requiren investimentos significativos e persoal adestrado e con coñecemento para manexalas. As
institucións que desenvolven investigación, unha a unha, non serían
quen de ter estas infraestruturas por separado. No CESGA deuse dende o comezo unha xuntanza de forzas para acadalas. No noso centro
xestionamos unha gran capacidade de cálculo, unha gran capacidade
de almacenamento e unha gran capacidade para conectar os diferentes centros de investigación que temos na nosa terra (entre eles e
levándoos tamén a redes internacionais).
- É accesíbel para empresas e particulares?
- É accesíbel para investigación de base, pública, pero tamén para
empresas. Para elas desenvolvemos aquelas accións que outras
empresas non están en posición de facer, non competimos coas
compañías senón que traballamos achegando recursos para poñelos
á súa disposición, colaborando con elas e os seus servizos e produtos.
- En termos concretos, que fai o CESGA que non poidan facer os
computadores que temos na casa, cada vez máis potentes, por
certo?
- Pois como dixen traballamos tratando de chegar a onde non chegan
outros recursos a título individual, nin ordenadores máis convencionais. Por exemplo, se diriximos a vista cara ao acelerador de partículas
de Xenebra veremos que xera tódolos días unha cantidade tremenda
de datos, datos que cómpre gardar nalgún sitio, dende longo non
nos nosos aparellos particulares, senón en centros de supercomputación, onde hai estruturas para acubillar grandes moreas de información. Aí, poñendo esa peza que se precisa, é onde traballan centros
coma o noso. Dende o CESGA tamén facemos os cálculos do noso
tempo de Meteogalicia, porque precísase rapidez absoluta (menos de
unha hora, antes de que cambien as condicións do tempo) e grandes
capacidades de cálculo, nun ordenador doutras características non
podería ser posíbel. O equipo de Anxo Carracedo, a Fundación Xenómica, está a elaborar o xenoma completo do ser humano e necesita
elaborar unha complexa secuencia que non se pode levar a cabo
con calquera tipo de ordenador. O mesmo podemos dicir do CETAG,
o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia. Cando quere, por
exemplo, simular o envorcado dun autobús, malia contar con magní22 | Código Cero

ficas máquinas de seu, tamén bota man das nosas infraestruturas.
- Que queda do aparello inicial de Fujisu?
- No CESGA conservamos o corazón do primeiro supercomputador,
dous ou tres mobles grandes que están en perfecto estado e que
gardamos con moito agarimo, témoslle moito afecto.
- Supoñemos que teredes que ampliar infraestruturas. Falouse diso
hai tempo, que queda desta cuestión?
- En tempos de bonanza estaba previsto incrementar o número de investigadores (cen máis) e a superficie do CESGA, pero a crise obrigou
a pospoñer o proxecto.
- Cambiou moito a tecnoloxía do centro ao longo destas dúas
décadas?
- Dende o CESGA, durante os 10 primeiros anos, botamos man da
tecnoloxía de Fujitsu que era daquela o principal subministrador
mundial de máquinas (ía gañando tódolos concursos), pero logo,
na segunda década os principais provedores de tecnoloxía pasaron
a ser HP ou Dell. Neste intre temos o Finisterrae á cabeza dos nosos
computadores, que é quen de facer máis de 33 billóns de operacións
por segundo.
- Cales son os principais usos que se fan do supercomputador?
- Os que máis consumen en I+D son os traballos que aplican a
dinámica molecular, deseño de novos materiais e deseño de novos
fármacos. No segundo lugar temos aos físicos, buscando novas fontes
de enerxía. Tamén os investigadores que traballan na nanotecnoloxía
ocupan moitísimas horas de cálculo do supercomputador.
- Que nos podedes contar da vosa achega recente ao MUNCYT?
-Foi un acto moi agarimoso no que o MUNCYT, o museo de ciencia
que temos na Coruña, pediunos depositar alí unha peza para contribuír a dar conta da historia tecnolóxica recente de Galicia, da que o
CESGA forma parte. Decidimos que a nosa contribución fose un dos
elementos clave daquel aparello, o procesador principal. Trátase dunha peza moi interesante, que ten unha proporción de ouro importante por motivo de achegar capacidade de contacto axeitada, ademais
estaba refrixerada por auga, cousa da que se fala agora tanto, pola
súa conveniencia en múltiples procesadores e na que nós, polo tanto,
xa fomos pioneiros. 
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Dúas décadas

de cálculo intensivo

O

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA),
que este ano celebra os seus 20 anos de vida (a cita
devandita con Fujitsu foi só unha parte da celebración,
realmente os festexos organizados e desenvolvidos
polo CESGA están aínda por vir), é o centro de cálculo,
comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica Galega, Sistema Académico Universitario e do
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Está emprazado no Campus Sur de Santiago de Compostela.
A Fundación CESGA, unha institución sen ánimo de lucro, cuxos patróns pertencen á Xunta de Galicia
e ao CSIC, xurdiu co compromiso de
promover servizos comúns de apoio
ás tarefas de investigación, e por outra banda, do interese do Consello
Superior de Investigacións Científicas de impulsar na nosa terra unha
contorna de traballo nas áreas do
cálculo intensivo, comunicacións e
servizos avanzados na Sociedade da
Información. A súa misión é realizar
investigación en ciencia computacional, amais de fomentar, difundir,
prestar servizos de cálculo intensivo
e comunicacións ás comunidades investigadoras galegas e do CSIC,
así como a aquelas empresas ou institucións que ou soliciten, e
deste xeito “contribuír mediante o perfeccionamento tecnolóxico e
a innovación á mellora da competitividade dás empresas”.
Os servizos que o CESGA ofrece aos seus usuarios están relacionados con: soporte técnico para a explotación dos sistemas de cálculo,
soporte técnico de aplicacións de cálculo, almacenamento de datos,
acceso á Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, soporte ao desenvolvemento e xestión de plataformas de aprendizaxe a distancia
(e-learning) e ferramentas colaborativas, soporte para aplicacións
XIS, transferencia á industria e difusión de información científica.
A I+D+i no CESGA está centrada na ciencia da computación co
obxectivo de contribuír de xeito significativo ao avance de dúas
áreas de interese: as tecnoloxías para a Computación de Alto
Rendemento (novos algoritmos matemáticos, novas linguaxes de
programación, e-ciencia, etc) e as solucións para ciencias da vida e a
saúde e a nanotecnoloxía (ámbitos de gran pegada na nosa terra).

Evolución do equipamento (datos achegados pola
Galipedia)

En 1993 inaugurase o CESGA. Contaba daquela cun supercomputador vectorial Fujitsu VP 2400 e unha rede de comunicacións coas
universidades galegas e os centros do CSIC afincados en Galicia de
baixa capacidade de acceso.
En 1998 substitúese o Fijitsu VP 2400 por dous novos supercomputadores.
• Fujitsu VPP300E, un supercomputador vectorial cunha arquitectura de multiprocesador en paralelo; constaba de 6 procesadores,
unha memoria 12 XB, unha rede de interconexión entre nodos
que podía acadar velocidades de 1230MB/s e pode almacenar
560XB de información. Con todo isto conseguíase un rendemento
de 14.4GFLOPS
• Fujitsu AP3000, un supercomputador escalar paralelo con memoria distribuída. Estaba composto por 20 procesadores, 2.5 XB
de memoria principal e unha capacidade de almacenamento de
67.2 XB; os nodos conéctanse mediante dous sockets Torus 2D,
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cada un pode transmitir a 200MB/s. Conseguíanse rendementos
de 12GFLOPs
Durante o ano 1999 ponse en produción un novo supercomputador de altas prestacións, o Sun Microsystems HPC (High Performance
Computing) 4500. Este novo computador alcanzaba rendementos
de 9.6 XFLOPS estaba organizado nunha arquitectura de memoria
compartida (SMP) e organizábase en 12 procesadores a 400MHz
cada un, 4 XB de memoria principal e 36XB de almacenamento
O Superordenador Virtual Galego (SVG) nace no ano 2001 sendo
un conxunto heteroxéneo de servidores. Componse de:
18 servidores que proporcionan 36
procesadores Pentium III a velocidades que oscilan entre os 550800MHz, con memoria principal de
512 a 1XB, cun disco por cada nodo
de 40XB e unha rede de interconexión entre nodos FastEthernet de
100Mbit/s.
40 servidores de dobre procesador
Quad-Core (catro cores por procesador) Intel Xeon a 1.6XHZ e 2.66 XHz
con capacidade de almacenamento
de 72XB mediante tecnoloxía
SAS, a memoria principal varía
de entre 4 a 8XB e unha rede de
interconexión GigabitEthernet.
2 servidores Pentium Xeon64 a
3.2 e 3XHz.
1 servidor con dous procesadores AMD Opteron a 1.8XHz
cunha memoria de 4XB e memoria de almacenamento con
tecnoloxía SATA con capacidade
de 160XB.
O supercomputador HPC320
implantase en 2002, componse
de 8 servidores que proporcionan 32 CPUs a 1GHz, a memoria
principal total do sistema ascende a 80XB distribuído en nodos
de 8 e 16XB. No ano 2003 adquírese o Superdome, un equipo
formado por dos servidores que
proporcionan 64 procesadores
Intel Itanium2 a 1.5XB e unha
memoria principal de 384 XB, o
sistema de almacenamento está
composto de 128 discos SCSI que
gardan un total de 4.6TB de información.
O Finisterrae é un sistema de integrado por 144 de memoria compartida cunha arquitectura SMP adquirido en 2007. A distribución
dos nodos é a seguinte:
• 142 nodos con 16 núcleos Itanium Montvale e 128 XB de memoria
por cada un.
• 1 nodo con 128 núcleos Itanium Montvale e 1 TB de memoria.
• 1 nodo con 128 núcleos Itanium 2 e 384 XB de memoria.
Dispón de unha rede Infiniband 4x DDR a unha velocidade 20Xbps
que da soporte a interconexión entre nodos e unha rede externa de
10 Xbps. O Finisterrae rompe coa barreira do TeraFLOP acadando os
20TFLOPS, logrando a principios de 2008 o posto 100 no TOP500. 
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Smart Destinations
PONTEVEDRA

Innovación no turismo da provincia de Pontevedra
a través das novas tecnoloxías

A

Deputación de Pontevedra, a través das súas áreas de Turismo
e de Novas Tecnoloxías, e en colaboración coa Escola de Organización Industrial, que depende do Ministerio de Industria,
Enerxía e Turismo, deseñaron o proxecto "SMART DESTINATIONS
PONTEVEDRA: Modelo de vertebración e activación do tecido
socioeconómico do territorio da provincia de Pontevedra". Este proxecto
materializouse grazas á sinatura dun convenio entre ámbalas entidades
englobado dentro do Plan Nacional e Integral de Turismo do 2012-2015
da Secretaría de Estado de Turismo.
SMART DESTINATIONS busca facer da provincia de Pontevedra un destino turístico intelixente, que axude a manter no tempo as relacións co
actual turista e capte outros novos, grazas á prestación de máis e mellores
servizos por parte das empresas do sector turístico da provincia mediante
o uso das novas tecnoloxías.
A posta en marcha deste proxecto ten especial relevancia para avanzar
no desenvolvemento de medidas de apoio e impulso á I+D+i co obxectivo
de mellorar a capacidade de prestar servizos aos visitantes da rexión por
parte das PEME do sector turístico de Pontevedra e deste xeito impulsar a
súa actividade económica.
Un dos factores clave para mellorar a competitividade do devandito
sector e impulsar a oferta turística da provincia é lograr "desestacionalizar" a afluencia de visitantes, achegando un turismo de calidade, que permita amosar toda a riqueza da provincia, que na actualidade conta con
innumerables recursos non explotados, por exemplo o gran patrimonio
cultural, natural e gastronómico do que dispón o interior da provincia de
Pontevedra.

inquietudes destes e a utilización de elementos tecnolóxicos
axeitados para introducir o concepto de fidelidade.
Co proxecto SMART DESTINATIONS, a Deputación de Pontevedra pretende cambiar a forma en que tradicionalmente se
amosan e xestionan os recursos turísticos dunha zona concreta
apoiándose no uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC).

Características do proxecto
Co fin de dinamizar o turismo da provincia de Pontevedra
planificáronse, no marco do proxecto SMART DESTINATIONS,
unha serie de actuacións que, de forma conxunta, pretenden
potenciar múltiples aspectos deste sector partindo dunha estratexia tecnolóxica baseada na adaptación continua ás necesidades dos potenciais usuarios. As actuacións propostas para a
consecución dos obxectivos expostos no proxecto son o asesoramento empresarial, a dotación dunha plataforma tecnolóxica
turística, xestión do cambio e a creación dun plan de comunicación.

Asesoramento empresarial
No eido do proxecto realizarase un asesoramento empresarial que comezará con aquelas PEME que obteñan ou estean
en proceso de recoñecemento dun selo de calidade, xa sexa
a través do Sistema Integral de Calidade Turística Española en
Destinos (SICTED) ou a través doutros entes de recoñecemento
de xestión da calidade para este sector.
Para realizar este proceso analizaranse previamente as necesidades e os puntos de vista das empresas con motivo de coñecer as carencias actuais deste sector.

Plataforma tecnolóxica turística
Outro aspecto importante deste proxecto é dotar aos diferentes axentes implicados da provincia dunha plataforma
tecnolóxica que permita a interacción destes axentes e ofrecer información de interese grazas á comunicación con outras
aplicacións de terceiros. Esta plataforma porá a disposición dos
turistas que visiten a provincia de Pontevedra módulos avanzados que respondan ás principais necesidades destes. Neste
sentido, xunto cunha ferramenta de xestión CRM (Customer
Relationship Management), existirán outros desenvolvementos a medida para proporcionar funcionalidades avanzadas,
así como un conxunto de ferramentas e estratexias de Business
Intelligence que van permitir explotar a información achegada.
Máis polo miúdo, os módulos que dotan á plataforma da funcionalidade requirida para o proxecto son:

Nesta liña, un dos propósitos do proxecto centrarase en paliar un dos
principais déficits do sector turístico pontevedrés, a ausencia de sistemas
para a xestión avanzada das relacións cos turistas así como a aplicación
dunha metodoloxía apropiada para coñecer as necesidades, desexos ou
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• Módulo avanzado de xeoreferenciación e consulta de información. Este módulo vai permitir a representación e filtrado
de recursos turísticos existentes na provincia co obxectivo de
adaptar a información de interese para o turista respondendo as súas necesidades nun intre e lugar concreto. O devandito obxectivo poderá ser acadado habilitando restricións espaciais e temporais ás consultas, permitindo orientar o tipo
de actividades predilectas e integrando, se está dispoñible,
información persoal sobre as preferencias do turista.
As funcionalidades incluídas neste módulo serán accesi-
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• Módulo avanzado de personalización de
contidos a través do CRM, turismo personalizado e fidelización de visitantes. A escolma de información e a personalización
de contidos vai resultar de vital importancia para definir o que a un usuario concreto lle resulta de interese nunha situación e
nun tempo preciso. Isto lograrase mediante ferramentas de Bussiness Intelligence e
un modelo de xestión CRM que permitirá
identificar patróns, analizar tendencias,
identificar pautas comúns por perfís de turista e, en definitiva, xestionar calquera información que poida ser aproveitada polo
sector para xerar maior valor ao turista. A
utilización destas tecnoloxías permitirán
analizar e explotar a información, facilitando a interacción entre os turistas e os
demais actores do sistema.

Xestión do cambio

bles a través dun portal web e de aplicacións móbiles que permitirán ao turista
consultar unha listaxe de posibilidades en
base a uns parámetros de procura. Esta información representarase de xeito xeográfico (amosando rutas e tempos estimados),
expoñendo aqueles recursos que cómpre
visitar e información das actividades asociadas cuxo horario encaixe coa restrición
temporal indicada.
• Interface de actualización de información. A través desta funcionalidade, accesible vía web, permitirase a edición da información e a creación de eventos ligados
aos recursos turísticos existentes, así como
a súa propagación a través das principais
redes sociais actuais, dinamizando deste
xeito a relación cos usuarios da plataforma.
Outro aspecto importante desta plataforma é que vai permitir ás PEME do sector turístico actualizar a información dos
recursos existentes conseguindo desta
maneira ofrecer información de calidade e
en tempo real aos usuarios. Con isto mellorarase notablemente a proximidade entre
PEME e visitantes. Desde o punto de vista
das institucións públicas, a interface de
xestión de información vai permitir pór en
valor os recursos patrimoniais e naturais
de interese para o visitante.
A utilización deste módulo será un
elemento fundamental para o éxito do
proxecto xa que permitirá realizar unha
recompilación exhaustiva da información
turística da provincia de Pontevedra mellorando a exactitude da mesma e o grao
de actualización da devandita información
por parte dos diferentes actores implicados (axentes e operadores, empresas do
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sector turístico e a propia Deputación de
Pontevedra).
• Modulo avanzado de elaboración de rutas turísticas (rutas on demand). A elaboración de rutas e planificación de visitas a
lugares turísticos vai ser outra das funcionalidades indispensables que satisfarán ao
turista dixital moderno. Isto conseguirase
grazas á utilización de aplicacións tecnolóxicas de xeoreferencia que permitirán ir
máis aló da simple concatenación de localizacións xeográficas, ofrecendo, entre
outros servizos, estimacións de tempo de
tránsito entre elas, servizos vinculados a
horarios de establecementos, tempos estimados de visita a recursos turísticos, gustos persoais do turista e eventos e alarmas
contextuais que estean asociados a cada
ruta.
É de salientar que a información ofrecida
a través deste módulo responderá dunha
maneira máis fiel á realidade da visita e
será un elemento dinámico que se adaptará á evolución da mesma co obxectivo de
ofrecer unha información máis precisa. Isto
conseguirase grazas á utilización dun módulo de interoperabilidade que se comunicará con sistemas de terceiros que permitirán coñecer en tempo real información
relacionada aos puntos de interese que o
turista planifica en cada ruta.
• Interface de xestión de bitácoras. Esta
interface vai permitir aos turistas almacenar dun xeito sinxelo toda a información
asociada ás visitas realizadas e vai permitir
que se compartan experiencias con outros
potenciais turistas. Este compoñente social
reforzarase mediante a integración coas
actuais redes sociais.

Un proxecto desta natureza require un
apoio especial ao cambio que se producirá
neste sector, sobre todo a nivel tecnolóxico
e organizativo. Para facilitar este proceso de
cambio tanto aos turistas como ás empresas
do sector, SMART DESTINATIONS contemplará, ademais das actuacións comentadas con
anterioridade, a creación dun módulo de xestión e a dinamización dos puntos de información turística da provincia de Pontevedra.
O módulo de xestión vai permitir estruturar
toda a información turística para monitorizar
o desenvolvemento da actividade e elaborar
informes que sexan de utilidade tanto para
o sector empresarial turístico da provincia
como para a área de turismo da propia Deputación de Pontevedra (Turismo Rías Baixas).
Os puntos de información turísticos dotaranse das novas ferramentas tecnolóxicas,
anteriormente comentadas, que van permitir
prestar unha atención máis directa, personalizada e de calidade aos visitantes.

Plan de comunicación e difusión
de Smart Destinations Pontevedra
Dentro das actuacións do proxecto deseñouse un Plan de Comunicación que permita
divulgar as características principais do mesmo ao persoal involucrado para conseguir un
axeitado grao de implicación e motivación
dos diferentes axentes participantes.
En resumo, e en palabras de Ruth González
e Amancio Varela, xefes de servizo de Turismo Rías Baixas e Novas Tecnoloxías, respectivamente, “con esta iniciativa as novas tecnoloxías póñense ao servizo do turismo da
provincia co obxectivo de mellorar a competitividade deste sector. Esta iniciativa pretende ofrecer as ferramentas tecnolóxicas que
fomenten o desenvolvemento das empresas
do sector turístico e garantan unha oferta
turística da provincia de Pontevedra en liña
coas demandas dos cidadáns e turistas grazas ao fomento de información personalizada e de calidade”. 
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| Gradiant | AMOSA AS VANTAXES DE TRABALLAR CON SafeGDocs |

Ao rescate da

INFORMACIÓN na

Os investigadores de Gradiant amosan as múltiples vantaxes da súa
ferramenta para traballar con documentos cifrados en Google Drive

n

o camiño de achegar seguridade nos datos á par que
simplicidade e facilidade de
manexo, o centro galego Gradiant (gradiant.org) e máis a
Fundación Barrié (fundacionbarrie.org/gl) veñen de lanzar unha aplicación para traballar
con documentos cifrados en Google Drive. A
aplicación coñécese como SafeGDocs (www.
safegdocs.com) e é unha ferramenta de
balde e cen por cen integrada na interface
de Google Drive, ao que cómpre engadir a
gran utilidade de permitir o cifrado de documentos “de forma sinxela”, informa Gradiant.
Asemade posibilita que eses documentos
se compartan a través dun mecanismo de
xestión de chaves. Os autores deste software
son os investigadores Lilian Adkinson, Daniel
A. Rodríguez, Saúl Méndez, Alexander Tsybanev e Celia González, do Centro Tecnolóxico
de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant).
En Código Cero tivemos a sorte de falar con
eles, directamente, co fin de botar un pouco
máis de luz sobre os seus achados e as súas
repercusións para os usuarios das TIC e desa
cousa que se vén chamando nube. Unha
nube que, máis que unha formación visíbel
de auga en suspensión (a nube tradicional),
constitúe no caso que nos ocupa unha
tecnoloxía para permitirnos acceder a toda
a nosa información dende calquera sitio,
sen ataduras nin límites. E coa vantaxe de
que nela collemos todas e todos. Con todo,
a nube TIC ten aínda os seus puntos febles
en materia de control dos nosos datos, que
cómpre ir amañando. SafeGDocs achega
unha boa base para este proceso de mellora.
- Poderíamos dicir que SafeGDocs é unha
ferramenta por e para a nube? Por que
motivo? Que vantaxes ten a nube, ao voso
xuízo, para as empresas e os internautas en
xeral?
- A nube presenta moitas vantaxes en xeral,
xa sexa se a utilizas a nivel profesional como
a nivel de usuario particular. A posibilidade
de poder acceder á toda a túa información
dende calquera lado sen estar atado a
ningún dispositivo resulta moi cómodo, inda
que esta flexibilidade ten un custo asociado.
No intre no que se envía información á nube
deixas de saber quen accede ós teus datos,
onde están situados e que é o que se fai con
eles exactamente. Precisamente, ese é un
dos motivos polos que se orixinou SafeGDocs, para ofrecer ós usuarios garantías de
privacidade e seguridade sobre os datos que
gardan na nube, neste caso documentos de
texto en Google Drive.
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- Considerabades que a nube, como tal,
estaba desprotexida en materia de seguridade dos datos? Non abondaba co que
poñían á nosa disposición os provedores
de servizos cloud?
- Os provedores de servizo ofrecen certas
garantías que permiten que os datos se
atopen seguros, pero sempre dentro duns
certos límites. O cumprimento da lexislación
de protección de datos pode verse dificultada pola dispersión xeográfica que presentan
os datos na nube, amais de que as garantías
de seguridade ao almacenar datos nunha contorna compartida con centos de
usuarios nunca poden ser as mesmas que se
estes se manteñen en local baixo o control
do usuario. Ademais da falla de transparencia acerca de como, cando, onde e por
quen son procesados e accedidos os datos,
moitos provedores cloud teñen capacidade

analítica para procesar esta información, o
cal pode non resultar o mais desexable en
moitos casos.
- Amais dos investigadores de Gradiant,
está detrás deste proxecto a Fundación
Barrié a través do seu Fondo de Investimento en Ciencia. Cal é a natureza da súa
participación? Que viu a Fundación nesta
iniciativa para apoiala de xeito tan firme?
Un impulso a unha Sociedade do Coñecemento mellor?
- Dende a creación do Fondo de Investimento en Ciencia, a Fundación Barrié apostou
polo financiamento de varios proxectos de
investigación con gran potencial comercial,
entre eles o de SafeGDocs. Este proxecto
forma parte dun proxecto de maior envergadura denominado SCAPE (Securing the
Cloud with Automated Privacy Enhacement),


Os investigadores de
Gradiant
responsábeis de
SafeGDocs
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nube
que engloba outros dous proxectos máis
relacionados tamén coa temática da computación na nube e a seguridade. Ademais
da axuda no financiamento do proxecto, o
papel da Fundación é o dun socio estratéxico que permite axudar a por en valor e a
comercializar as tecnoloxías desenvolvidas,
facilitando o seu achegamento ó mercado e
a súa difusión.
- Poderíamos dicir que o voso desenvolvemento, SafeGDocs, diríxese a xerar máis
protección nos datos para, ao mesmo
tempo, permitir máis fluxo de datos?
Parécenos que en certa maneira é como se
fortalecera a información para posibilitar
que esta saia ao mundo...
- En certa maneira pódese dicir que é así. O
servizo de Google Drive facilita compartir información, así como acceder ós datos dende
calquera dispositivo e lugar. Porén, existen
usuarios que por certos motivos non poden
ou non queren depositar a súa información
privada nun servizo destas características
sen contar con garantías adicionais de seguridade. Calquera empresa que xestione documentos estratéxicos a través deste servizo
pode ser un exemplo deste tipo de usuario,
aínda que a mesma idea tamén é aplicable
a usuarios particulares. SafeGDocs encaixa
perfectamente neste marco, ofrecendo estas
garantías de seguridade adicionais e protexendo o fluxo de información do servizo.
- Cómo funciona SafeGDocs nunha navegación? Como se usa e con que ferramentas
se integra e de que maneira?
- O primeiro requisito para poder utilizar
SafeGDocs é descargar o complemento da
súa web (www.safegdocs.com) e instalalo no
Número 118

O centro galego achegou a
súa experiencia no receptor
intelixente de Hispasat

navegador Firefox. O proceso é moi sinxelo,
xa que é idéntico ao de calquera outro
complemento que se poda instalar neste navegador. Unha vez instalado aparecerá unha
icona nova dun fecho na barra de complementos de Firefox que serve principalmente
para activar e desactivar SafeGDocs.
A primeira vez que se pulse nesta icona e
se active SafeGDocs pedirase establecer
un contrasinal mestre que unicamente
coñecerá o usuario. Esta información é moi
importante, xa que se usará por defecto para
cifrar os documentos e para poder acceder a
eles. Unha vez se introduza este contrasinal
e arranque o complemento, estará todo listo
para comezar a traballar de forma protexida
cos documentos de Google Drive.
Durante o manexo normal de Google Drive,
SafeGDocs impide que se envíe calquera
información privada dos documentos sen
protexer. Para gardar de forma segura o contido dun documento que se está a editar só
será preciso premer a icona de SafeGDocs;
nese intre, o complemento capturará todo
o contido do documento e cifrarao antes de
que saia do navegador, protexendo así todos
os datos sensibles que cheguen ós servidores do servizo.
- Este sistema do que estamos a falar forma
parte dun traballo máis amplo. Sairán á luz
novos sistemas e recursos ao abeiro deste
proxecto?
- Si. SafeGDocs é o primeiro resultado do
proxecto SCAPE, o cal intenta garantir a
seguridade dos datos na nube dende diferentes perspectivas. Criptonube, o segundo
proxecto con resultados a medio prazo,
pretende introducir compoñentes hardware
seguros no lado da infraestrutura cloud para
realizar operacións seguras sen que os datos
sensibles dos usuarios queden expostos en
ningún momento. Con ese fin, utilízanse
criptoprocesadores con certificación de
seguridade, permitindo así operar con datos
cifrados. CloudSEEP, o terceiro proxecto e o
que presenta un prazo máis longo, propón
unha solución de protección integral de datos sensibles na nube mediante mecanismos
software apoiados en técnicas de procesado
cifrado (SPED, Signal Processing in the Encrypted Domain). A diferenza de Criptonube, non
precisa de elementos hardware seguros nin
require almacenar claves de usuario na nube
para operar sobre datos cifrados. 

O centro galego Gradiant foi un dos
principais impulsores e colaboradores
dun interesante proxecto tecnolóxico
dirixido a a simplificar e optimizar o
equipamento do noso fogar para acceder, no futuro, aos contidos da televisión. Falamos do proxecto Saturno do
operador español de satélites Hispasat,
que nos vai permitir ver contidos audiovisuais en calquera dispositivo (teléfonos intelixentes, televisores ou tablets)
e dende calquera recanto da nosa casa
e todo a través dun único receptor. A
tecnoloxía, que xa está chegando ao
mercado, foi sometida este ano á última
fase de probas (nota en pdf), co fin
de solucionar detalles e optimizar ao
máximo o desenvolvemento.
Como dixemos, detrás de Saturno atópase Hispasat, pero tamén
unha serie de empresas e centros de
investigación de primeira liña achegando a súa experiencia en materia
de telecomunicacións, como o centro
galego Gradiant, cuxas principais
liñas de traballo ao longo dos seus (xa)
cinco anos de vida céntranse sobre
todo nas comunicacións dixitais, redes,
aplicacións e información multimodal.
Amais de Gradiant, tamén participa
no proxecto outro axente galego,
concretamente a empresa Blusens,
radicada en Santiago de Compostela e
especializada no desenvolvemento e
distribución de todo tipo de aparellos e
servizos de lecer tecnolóxico. Volvendo
a Saturno e as súas principais características, dicir que a súa función é, en
palabras de Hispasat, descargar o contido do satélite, convertelo e distribuílo a
tódolos dispositivos compatíbeis dunha
casa. A tecnoloxía bota man do que xa
hai no fogar, como os accesos Wi-Fi ou
por cable. O servizo, “simple e de baixo
custe”, pon en xogo un único receptor
que é o que se encarga de descargar o
contido do satélite. “A diferenza con outros sistemas”, explican os responsábeis
deste desenvolvemento, “é que non é
preciso enchufar o receptor a ningunha
televisión para compartir e ver contidos;
ademais, en cada computador, móbil
ou teléfono intelixente dispoñíbel,
poderanse ver contidos diferentes de
xeito simultáneo”. Amais de Hispasat,
Blusens e Gradiant, tamén participaron
no proxecto (posto en marcha en 2010)
Broadcom, Lecisa, Ikusi e Promax. 


Demostracións de Saturno levadas a
cabo pola empresa galega Blusens
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Convite ao software libre
A nosa terra segue a ferver de desenvolvementos e encontros
arredor da programación aberta
AGASOL habilita unha
aula de teleformación

Queres amosa en Santiago o
potencial de Ephesoft

R

O

ecentemente inaugurouse a Aula
AGASOL, unha canle de formación a
distancia sobre tecnoloxías e plataformas libres para aqueles interesados
en aplicar programas abertos nos seus
negocios, ben de cara a un aproveitamento
persoal, ou a unha creación de contidos...
e todo isto avalado pola bagaxe das empresas especializadas en software libre que
conforman AGASOL (Asociación de empresas Galegas de Software Libre). E quen se
atopa detrás deste nome? Pois AGASOL,
un grupo de empresas galegas ligadas ao
coñecemento sen barreiras que se agrupan
para tentar acadar maiores oportunidades
de negocio, exercer como
interlocutores dun sector
en fase expansiva
na nosa terra e, ao
tempo, promover
un modelo de
Sociedade do
Coñecemento no
que resulta clave a
liberdade para mellorar os programas
informáticos e facer
públicos e accesíbeis
eses progresos.
Indo ao que nos ocupa,
dende a entidade empresarial galega
apuntan que a finalidade da aula é a de
mellorar o contacto coas ferramentas libres
cunha meta ben definida: aumentar a competitividade, permitir o aforro de recursos
e aproveitar todas as potencialidades da
informática no traballo ou no negocio. Emporiso, coa Aula AGASOL quérese fornecer
unha plataforma tecnolóxica ao alcance de
todos mediante unha formación específica
para o uso de ferramentas e aplicacións
ceibas, así como o uso de diferentes
contidos formativos creados en software
libre ou estándares que fan posíbel a súa
actualización. Asemade, en AGASOL ofrécese a opción dunha titoría e seguimento
docente coas ferramentas de formación
eLearning en programación aberta.
Segundo verbas dos representantes de
AGASOL,“este é un exemplo da calidade e
proxección que está a ter o software libre
galego” e a través da súa marca Libres para
aprender, libres para crear, queren facer
realidade unha boa teleformación e unha
ampla oferta de contidos. 
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software libre non ten límite. Son innumerábeis as actividades de difusión e promoción que se están a levar a cabo na nosa terra, ben sexa a nivel xenérico (vantaxes da programación aberta en calquera eido de actividade), ben sexa a nivel
concreto, para dar a coñecer algunha ferramenta ou servizo. Neste último eido é onde se
inseriu a xornada demostradora de Queres Tecnoloxías para informar en detalle do seu
servizo de captura intelixente de documentos con software libre, Ephesoft. A finalidade
do evento (celebrado o pasado 28 de maio) foi o de amosar aos asistentes a que sería a
primeira solución de código aberto para a dixitalización e captura intelixente de documentación e a súa integración co sistema de xestión Alfresco. Como lembraremos, Queres é socia de ámbolos dous produtos produtos, Alfresco e Ephesoft. A xornada incluíu
cun achegamento ao significado do concepto de “captura intelixente de documentos”.
Segundo conta a empresa, este proceso é algo máis ca un simple escaneado ou transformación de material escrito ou gráfico en formatos dixitais. O que se pretende, con esta
metodoloxía, é engadir a capacidade de extracción
de datos e clasificación automática dos documentos para poñelos a disposición doutros
sistemas de información da empresa. A
xuízo de Queres, estamos a falar dun tipo
de traballo de especial importancia para
calquera calquera empresa ou administración, afeitas como están todas elas
(en maior ou menor medida) a xestionar
e manexar importantes cantidades de datos,
non sempre dixitais, co obxectivo de rexistralos e
acubillalos ao abeiro de novos formatos. Polo tanto,
de haber solucións efectivas que permitan unha
axilización importante deste traballo, que ademais sexan
programas abertos e que acheguen medidas reais de seguridade, serían
acollidas cos brazos abertos. Cara a isto diríxese precisamente Ephesoft,
que é unha solución de baixo custe que elimina os custes baseados no número de follas. “Son moitas as compañías que están a migrar a un contorno
completo composto por OCR, clasificación de documentos e extracción de
campos en documentos non estruturados”, informa Queres. 

O Zulo volve á carga coa décima
edición do seu encontro Kernel

A

Asociación Comunidade O Zulo
confirmou estes días dende a súa
web (comunidadeozulo.org) a celebración en setembro da décima entrega
do seu Ciberencontro Kernel Concello de
Mugardos. A cita será do 19 ao 22 de setembro, na vila mugardesa que lle serve aos
integrantes do Zulo de eixe de operacións
para as súas actividades de divulgación,
fomento e desenvolvemento de software libre. Na nova edición da xuntanza
(o evento tecnolóxico por excelencia da
comarca de Ferrolterra) confirmou tamén
a súa participación o Concello de Mugardos, a través da Concellería de Cultura. O

vindeiro 1 de xullo abriranse as inscricións
ao décimo aniversario do Kernel no sitio
web da asociación.
A directiva, un ano máis, decidiu manter
os prezos da inscrición: 8 euros para socio/
as da Comunidade e 10 euros para o
público en xeral. Amais do devandito, a
asociación tamén confirma a súa concorrencia activa na celebración do Software
Freedom Day, que volve coincidir co desenvolvemento do seu encontro Kernel (é o
21 de setembro).
Como lembraremos, o Kernel é un evento lúdico-tecnolóxico que se celebra en
Mugardos dende o ano 2004. Organizado
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As universidades galegas póñense na vangarda da aposta polo software libre

P

ortalProgramas.com vén de publicar o segundo Ranking de Universidades en Software Libre (RuSL, 2013), unha clasificación que entre outras
cousas sérvenos para coñecer os datos actuais sobre as institucións
educativas superiores que
máis apoian e contribúen
á difusión dos programas
abertos, en que aspectos
de software libre salienta
cada universidade ou que
factores inflúen en que
se faga emprego deste
tipo de recursos en cada
campus. Pois ben, semella
que as universidades
galegas volven obter,
logo da primeira edición do estudo, unha
moi boa posición na
actualización desta
listaxe estatal. Deste
xeito, a Universidade da Coruña sitúase no terceiro posto, seguida da
de Santiago (no sexto) e a de Vigo (no noveno).
Sinalar que través do ranking analizouse o traballo das 76 universidades españolas. Para iso, botouse man de 67 criterios e diferentes índices estatísticos, nos que traballou un grupo específico de
expertos e colaborou, tamén, Segundo Píriz, presidente da sectorial
CRUE-TIC e reitor da Universidade de Estremadura. Tamén participaron o Centro Nacional de referencia de Aplicación das Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (CENATIC), o Centro de Apoio Tecnolóxico a Emprendedores Bilib e algunhas universidades españolas.
En xeral, sinálase, apréciase unha evolución positiva na gran maioría
das institucións educativas na súa aposta polo coñecemento aberto.
Como dixemos, a gañadora foi a Universidade de Granada, seguida
da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria en segunda posición
e a Universidade da Coruña en terceira. Segundo engade o portal, “por
comunidades as Illas Canarias foi a que obtivo a maior puntuación
e a segunda e terceira posición ocúpana, respectivamente, Galicia e
Aragón”.
Esta listaxe amosa información sobre os puntos fortes e febles de cada
universidade e a súa evolución respecto ao ano pasado para que as propias institucións poidan coñecelos, mellorar neses aspectos e colaborar
entre elas. Segundo se informa, “o ascenso de postos non só da Universidade da Coruña, senón tamén das de Santiago de Compostela e Vigo, converten a Galicia na segunda autonomía con maior compromiso pola difusión do
software libre nas súas institucións educativas superiores”. 

O
sistema
de almacenamento en rede
OpenMediaVault,
en galego

D

ende Mancomún chéganos a nova da
posta en marcha dunha distribución
Linux para montar un sistema de almacenamento en rede ou NAS (Network Attached
Storage) polas súas siglas en inglés: OpenMediaVault (openmediavault.org). Cómpre subliñar que
esta achega está dispoñíbel en galego, formando
parte dos 15 idiomas aos que está traducido, traballo
feito por Miguel Bouzada, membro do proxecto Trasno.
Estamos a falar dunha distribución Linux baseada en
Debian pensada para instalar de xeito doado nun computador un sistema de almacenamento en Rede con servizos
como ssh, sftp, smb/cifs, rsync e moitos outros. Amais,
grazas ao seu deseño completamente modular, pódese
mellorar a través de complementos ou plugins. OpenMediaVault non está encamiñado a un usuario específico, pode ser
empregado tanto en pequenas e medianas empresas coma
na contorna doméstica, aínda que non está limitado a estes
escenarios. Emporiso, os requisitos hardware para instalar
este sistema son mínimos: 1XByte de RAM e 2 XByte de
espazo en disco para a instalación do sistema, ademais dos
discos duros que se queiran empregar para dar o servizo de
almacenamento en rede.
Entre as funcionalidades do OpenMediaVault salientan o
seu sistema de administración web moi intuitivo, a actualización a través da paquetería Debian, a capacidade de
Wake on Lan, diversas funcionalidades de monitorización
ou a capacidade de engadir servizos adicionais a través de
complementos como : LVM, LDAP, cliente Bittorrent, antivirus... Asemade, dispón de documentación actualizada
en formato wiki sobre a instalación e administración:
como instalar e configurar OpenMediaVault ou como
instalar sobre OpenMediaVault o software Owncloud.
Por último, engadir que se poden descargar imaxes
ISO para a instalación, acceder aos paquetes debian
ou descargar o código fonte dende o SCM do
proxecto en sourceforge. ) 

conxuntamente pola Asociación Comunidade O Zulo e o Concello de Mugardos, asisten
dende escolares de 15 anos até profesionais
avanzados das novas tecnoloxías libres,
pasando por un amplo abano de usuarios
da programación aberta. Segundo ten
apuntado a organización, trátase dun encontro especialmente axeitado para persoas
directamente relacionadas coa tecnoloxía,
os xogos e a Rede na súa vertente máis
aberta. “Sentimos paixón polo software e a
cultura libre”, sinalan os organizadores, “así
que se queres aprender ou ensinar swlibre,
no Kernel terás oportunidade de coñecer a
moita xente con intereses comúns”. 
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Neptune, un reprodutor de MP3 somerxible que
transmite o son a través dos osos
Para escoitar música mentres se practica
natación Finis propón o seu novo reprodutor
de MP3 Neptune, que consegue unha boa
calidade de son debaixo da auga sen auriculares por empregar un nítido sistema de
transmisión do son baseado na condución
ósea, chegando ao ouvido a través dos pómulos. Este reprodutor ten unha capacidade
de almacenamento de 4 Gb e está composto por 3 partes: un par de altofalantes
laterais o reprodutor en si mesmo, que
debe colocarse detrás da cabeza durante
o seu uso e integra unha pantalla OLED
de alto contraste para permitir consultar
a información sobre o estado de uso e os
temas reproducidos.

Este reprodutor pode conectarse comodamente á correa das lentes de natación, de
xeito que non interfire durante a práctica
deportiva. Inclúe cable de carga, ten unha
autonomía de ata 8 horas por carga e para a
xestión dos seus contidos pode empregarse
iTunes. O seu prezo de venda nos EE.UU. é de
159,99 dólares (123,73 euros). 

Microsoft integra tecla de Windows en 2 novos ratos
Para unha boa experiencia de usuario con
Windows 8 Microsoft vai pór á venda nas
vindeiras semanas un par de novos ratos que
destacan por ter tecla de Windows, para facilitar o acceso rápido e doado a prestacións
específicas de Windows.
Este mesmo mes termos por 29,95 euros
o Sculpt Mobile Mouse, unha evolución do
Wilress Mobile Mouse 3000 que inclúe a
mencionada de Windows, compatible tanto
con Windows 7 e 8. Facilita desprazamentos
en catro direccións, resultando especialmente atractivo o desprazamento lateral para a
pantalla de inicio de Windows 8. Este rato
ten un deseño compacto, usa tecnoloxía

BlueTrack e inclúe un pequeno receptor USB.
Máis completo é o Sculpt Comfort Mouse,
que chegará en xuño a un prezo de 39,95
euros, conta cunha banda táctil de cor azul
nun lateral que facilita a navegación en Windows 8 deslizando o dedo sobre a mesma,
mentres que ao premela leva á pantalla de
inicio. Con xestos na banda azul tamén é
posible mudar de aplicación de Windows
8 ou amosar todas as aplicacións abertas,
evitando así os molestos movementos polos
bordes da pantalla que hai que realizar con
ratos ordinarios. Este rato con tecnoloxía
BlueTrack funciona con Bluetooth, polo que
evita o uso dun receptor USB. 

IRIScan Book 3, un scanner portátil de
grande versatilidade
En xuño chega ao mercado o
scanner portátil IRIScan Book 3 en
dous modelos, un básico (por 99
euros) e outro Executive (por 129
euros), destacando este último por
contar con conectividade Wi-Fi, o
que facilita tanto a subida dos documentos dixitalizados á nube (a
servizos como Dropbox, Evernote,
Google Drive...) con só premer un
botón como transferir documentos a outros dispositivos cos que se
comunica sen fíos e incluso empregarse dende dispositivos móbiles
a través dunha aplicación de balde dispoñible para
Android e para iOS, facilitando así o levar os nosos
documentos escaneados a calquera parte.
Este tipo de scanner portátil facilita o seu uso
afastado do escritorio informático, almacenando
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os documentos dixitalizados nunha tarxeta microSD e podendo gardar os documentos de xeito
gráfico (JPEG) ou incluso en PDF (nos que pode
buscarse grazas á tecnoloxía de recoñecemento
de texto). Con este tipo de dispositivo búscase
poder gardar páxinas de libros, revistas e xornais
sen ter que arrincalas, creando unhas copias en
alta resolución (ata 900 puntos por polgada) das
mesmas e incluso podendo converter
os resultados en ficheiros
ofimáticos editables. 
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ARCHOS anuncia un tablet para a cociña
ARCHOS sorprende anunciando un novo tablet con pantalla de
9,7 polgadas e sistema operativo Android 4.1 que porá á venda en
xuño a un prezo de 179 euros e que destaca por estar orientado ao
seu uso como axundante de cociña. O ARCHOS ChefPad funciona
cun procesador de dobre núcleo a 1,6 GHz, cámaras frontal e traseira
de 2 Mpíxeles, reprodución de vídeo en alta definición, acceso ao
catálogo de aplicacións de Google Play incluíndo de balde unha Selección
de Aplicacións Chef, coas
melloras apps de cociña
con receitas, consellos e
vídeos que poden axudar a cociñar. Dende
ARCHOS entran
así na selección
de aplicacións
personalizada,
o que teñen
pensado
aplicar a

outros ámbitos (por exemplo,
permitindo adaptar dispositivos para cativos).
O ARCHOS ChefPad está
protexido por unha funda
de silicona que o manterá a

salvo de
salpicaduras de auga ou alimentos (doada de limpar), incluíndo
tamén un soporte axustable para
poder colocar o dispositivo con
cómodo ángulo de visión mentres
se cociña.
Venderase con 8 Gb de almacenamento interno ampliable
mediante tarxetas microSD, e
aínda que orienten esta solución a
un público moi concreto, o tablet
é totalmente válido para os habituais usos de lecer doméstico. 

Nokia presenta o seu Lumia 925 como un
móbil delgado e con carcasa de aluminio
Nokia celebrou unha conferencia de
prensa para dar a coñecer ao mundo o
novo Nokia Lumia 925, unha importante revisión do célebre Nokia Lumia
920, que a primeira vista consiste en
incorporar unha carcasa de aluminio e
adelgazar o terminal el grosor (queda
en 8,5 milímetros) e peso (baixa ata o
139 gramos). Pero os seus cambios van
un pouco máis aló, como mudar a súa
pantalla de 4,5 polgadas de IPS a AMOLED (o
que incrementa considerablemente a súa autonomía) e a eliminación do sistema de carga
sen fíos como prestación interna (a funcionalidade acádase cunha funda para o terminal, de
xeito que os usuarios que non precisen de tal
funcionalidade poden gozar dun móbil máis
fino e lixeiro).
A capacidade de almacenamento interna
do móbil baixa de 32 a 16 Gb, detalle que
facilitará que o seu prezo sexa máis competitivo, agardándose que o seu prezo antes
de impostos en España sexa de 469 euros,
agardándose a súa chegada ás tendas para o
vindeiro mes de xuño.
Ao ter un corpo de aluminio estará só dispoñible en cores sobrias (branco, negro e gris)
en contraste co resto de móbiles Lumia, o que
dende Nokia defenden que é para ofrecer aos
usuarios distintas opcións, pois non queren
dar a entender que algún dos seus Lumia 92x
sexa mellor que o resto, só serían distintos.
Outro detalle que destacaron dende Nokia
na presentación do novo móbil son as súas
melloras de software, que principalmente diríxense á cámara, que estrea unha aplicación
cada vez máis completa, que facilita a creaNúmero 118

ción de fotografías moi creativas como, por
exemplo, podendo disparar varias fotografías
consecutivas para amosalas cunha especie de
papel cebola personalizable para transmitir
o movemento dunha acción. Sen dúbida, un
interesante dispositivo que poderá agradar
aos detractores do Lumia 920 polo seu peso
ou para os que gusten de corpos metálicos
para os seus móbiles. 
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Trailer do xogo

Donkey Kong Country
A saga estréase
na Nintendo 3DS
Un dos xogos máis agardados para a Nintendo 3DS chegou ás tendas de videoxogos.
Donkey Kong Country Returns 3D está xa á venda,
permitindo levar á consola portátil o xogo que
hai máis de 2 anos recuperou a saga de Donkey
Kong Country na Wii, aínda que engadindo contidos e, especialmente, deixando elixir entre 2
modos de dificultade distintos, facendo o xogo
máis accesible, posto que o nivel de esixencia
deste tipo de xogo de plataformas tende a ser
demasiado alto para o xogador medio. Coa
dificultade orixinal os protagonistas terán 2
corazóns de vida cada un, mentres que no novo
modo de dificultade terán 3 corazóns cada un e
novos obxectos de axuda.
Esta aventura permítenos axudar a Donkey
Kong e Diddy Kong a recuperar os plátanos
roubados pola tribo Tiki Tak, para o que haberá
que abrirse camiño na Illa de Donkey Kong, por
incribles niveis entre os que figura un novo para
3DS (o mundo Nube) e adaptando os gráficos

para unha boa visualización estereoscópica.
O xogo tamén conta con modo multixogador cooperativo e véndese tanto en formato
físico como a través da eShop. Cómpre destacar
que este xogo está incluído na promoción ¡Tantos juegos! coa que Nintendo premia a compra
de 3 xogos dunha selección de 8 cun cuarto de
balde. 

Haunted
Hollow
Estréase de balde
na App Store
Xa está aquí. Dende primeiros de maio
podemos descargar de balde para dispositivos
móbiles de Apple o xogo de estratexia Haunted
Hollow, desenvolvido por Firaxis, estudo detrás
de títulos como o afortunado XCOM: Enemy Unknown, e que agora busca gañarse a un público
de todas as idades cunha estética na que presenta monstros clásicos do terror cunha aparencia
infantil e adoptando unha fórmula Free-to-Play
que destaca polo seu equilibrio, pois en vez de
intentar explotar ao usuario seguindo os pasos
do coñecido xogo dos Pitufos, permite por
cancelas ao investimento económico a través
dun pase de tempada que custa 6,99 euros (que
custaría menos da metade que desbloquear
todos os elementos do xogo dispoñibles).
O xogo permite a construción e goberno dunha misteriosa mansión capaz de xerar estrañas
criaturas (incluíndo a vampiros, zombis, momias
e meigas); a exploración da cidade para invadir
as casas dos nosos rivais, enfrontarnos a eles e
asustar aos habitantes para tomar o control da
cidade; perfeccionar os poderes dos monstros
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con melloras adicionais (como Boo-B-Gone e
Bloody Mary); gozar de modo de xogo individual
ou desafiar aos amigos no modo multixogador;
e poder seleccionar entre varios estilos de arquitectura para construír unha casa embruxada
(como Lost Temple e Mad Scientist). 
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Trailer do xogo

Batman:
Arkham Origins
Estrea trailer
Para promocionar o xogo Batman: Arkham Origins
temos finalmente o seu primeiro trailer oficial, no que
pode verse unha secuencia cinemática na que o Cruzado
da Capa loita man a man contra Deathstroke, mentres
que o perigoso Deadshot tenos no punto de mira,
respondendo ambos inimigos ás ordes de Black Mask,
quen puxo prezo á cabeza do heroe de Gotham. O vídeo
axuda a introducirnos a un xogo que chegará ás tendas
o 25 de outubro, pero sen chegar a amosar realmente o
que corresponde a partes interactivas do mesmo, polo
que haberá que agardar a vindeiros vídeos para facernos
unha mellor idea do que será a precuela de Batman:
Arkham Asylum, situando a acción nos primeiros tempos
de Batman como vixilante enmascarado.
Aínda que este novo xogo estea a ser desenvolvido
por novos estudios da Warner en Montreal, vai retomar
o traballo de Rocksteady Studios, polo que case todas as
mecánicas de xogo conservaranse. Tamén está confirmado que os usuarios que merquen o xogo de xeito anticipado poderán acceder a un contido descargable que
permitirá tomar o rol de Deathstroke no modo desafío
deste título (tratamento semellante ao que tiveron outros personaxes do universo de Batman como Nightwing
en Batman: Arkham City) en vez de tratarse de misións
completas (como acontecía con Catwoman). 

Zynga
Anímanos a correr virtualmente
nos San Fermíns
Zynga, a compañía detrás de grandes xogos
de éxito como FarmVille e Cityville en Facebook
ou Words With Friends (título que inspirou a
Apalabrados) nos móbiles estrea na App Store
Running with Friends, un xogo Free-to-Play na
liña do popular Temple Run, que, en vez de estar
ambientado nunhas ruínas nas que un explorador ten que fuxir dun simio xigante, leva a
acción ás rúas de Pamplona durante os San Fermíns, para ter que correr polas rúas fuxindo dun
touro, recollendo moedas, evitando obstáculos
e, en definitiva, correndo o máximo posible.
Como é habitual en Zynga, o xogo ten a súa
compoñente social, polo que busca que os
usuarios procuren superar as marcas dos seus
amigos (de aí que precise de identificación
mediante Facebook ou cun usuario creado na
plataforma en liña de Zynga) cos que podemos
competir en partidas de 3 quendas cada unha,
na liña de xogos como Mezcladitos.
Aínda que o xogo é de balde, é posible
adquirir xemas que facilitan o poder continuar
Número 118

as partidas sen ter que volver ao comezo ou
adquirir distintos disfraces para personalizar o
noso avatar (que incluso pode aparecer disfrazado de ninja, gato, yeti ou cabaleiro medieval),
fórmula que parece estar a funcionar moi ben
entre os xogos que conseguen xuntar a un
importante volume de usuarios. 
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Gato Salvaje

completa con éxito o seu proxecto
de micro mecenado

O

Os visitantes a ExpOtaku puideron
transmitir as súas preguntas ao guionista
de comics Greg Rucka, quen escribirá os
capítulos 3 e 4 do xogo coruñés AR-K


Rucka comentou numerosos detalles
sobre o mundo do cómic, os videoxogos e
a industria do cultural en xeral


Fernando Prieto, produtor de AR-K, conduciu a videoconferencia con Greg Rucka durante a celebración de ExpOtaku
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estudio coruñés de videoxogos, Gato Salvaje, especializado na creación de aventuras
gráficas para PC, leva bastantes
meses teimando en facer realidade o seu xogo episódico AR-K, que tras
estrear un primeiro capítulo para ordenadores persoais precisaba dun importante
pulo para desenvolver o seus tres seguintes episodios, reto que os levou, por unha
banda, a dar o salto a dispositivos móbil
(onde as aventuras gráficas están a gozar
de boa saúde actualmente) e, por outra, a
procurar financiamento das masas a través
de Kickstarter.
Tras un primeiro intento frustrado na
plataforma de micro mecenado norteamericana dende Gato Salvaje aprenderon a
lección, e antes de insistir procuraron engadir incentivos ao seu proxecto que conseguisen captar atención sobre o mesmo
(especialmente nos EE.UU.) como a fichaxe
de Ash Sroka para dobrar á protagonista
do xogo na súa versión en inglés (Sroka
puxo voz a Tali’Zorah vas Normandy na
triloxía Mass Effect) e do célebre guionista
de comics Greg Rucka para desenvolver os
episodios 3 e 4 de AR-K (o segundo episodio xa está practicamente rematado).
Fernando Prieto, produtor de AR-K, asegura que a fichaxe de Rucka foi especialmente afortunada, pois a protagonista do
xogo, Alicia, “está inspirada en parte nun
personaxe escrito por el, Renée Montoya,
na colección Gotham Central”, de xeito
que esperan aproveitar a habilidade do
guionista norteamericano para tratar a
personaxes femininos fortes.
Unha ver reforzada a proposta de Gato
Salvaje, lanzáronse a Kickstarter nun
segundo intento no que buscaban facerse
con 100.000 dólares para poder converter
a súa aventura gráfica point and click nun
produto completo, permitindo non só que
o xogo vexa a luz en PC, OS X e dispositivos móbiles, senón tamén que apareza
localizado en múltiples linguas, con máis
calidade da prevista inicialmente, e incluso adaptando o título para persoas con
deficiencias visuais.
A campaña de micro mecenado desenvolveuse durante todo un mes, e dentro
do pulo final para facer o proxecto realidade recalouse o evento coruñés ExpOtaku,
para o que Gato Salvaje reservou unha
agradable sorpresa para os afeccionados
aos comics que visitaban o recinto de

EXPOCoruña, que tiveron a oportunidade
de participar nunha completa videoconferencia a través de Skype con Greg Rucka,
conducida por Fernando Prieto, na que o
gañador de 4 premios Eisner e autor de
guións para series de banda deseñada moi
coñecidas (Action Comics, Adventures of Superman, Batman, Gotham Central, Supergirl,
Wonder Woman, Daredevil, Punisher, SpiderMan e Wolverine, entre outras) respondía as
preguntas de se lle facían en vivo. Rucka
comentaba tanto detalles da súa carreira
como do proxecto que está a emprender
con Gato Salvaje, á vez que daba a súa
opinión sobre tendencias de futuro, como
a edición dixital, a necesidade de cada soporte de adoptar unha linguaxe de seu ou
os perigos dos monopolios na distribución.
A esta actividade uníronse algunhas actualizacións de última hora ao proxecto de
Kickstarter, como ofrecer un curso 5 días
sobre animación 3D ou ilustración para os
mecenas que achegaran 100 dólares ao
desenvolvemento de AR-K e mellorar os
incentivos para os que aportasen dende 50
dólares, de xeito que, pese a que a 9 horas
de rematar a campañas só conseguiran
recadar o 81% do capital necesario, este
último esforzo conseguiu que o proxecto
culminase con éxito sumando 879 apoios
por un total de 101.564 dólares (78.463
euros).
Actualmente Gato Salvaje está a rematar
a montaxe do segundo capítulo de AR-K,
que publicarase no verán, mentres que o
terceiro capítulo debería de chegar a finais
de ano, rematando a historia e marzo-abril
de 2014. 



AR-K adaptouse hai poucos
meses a dispositivos móbiles.
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