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Neste número....
Hai dez anos, o número 14 de
Código Cero, falaba da desaparición dun dos servizos de chateo
máis populares o MSN Chat. A
decisión tiña como argumento
o crecemento de salóns de chat
empregados por pederastas na
busca de menores de idade, o que
non deixaba de ser unha desculpa
para pechar un servizo gratuíto
de éxito, que no fondo tiña como
obxectivo a explotación comercial
do produto.
Claro daquela o facebook era un
incipiente proxecto, non existían
Line, Whatsapp, Skype,..etc.
En Galicia mentres, asistiamos
a explosión das feiras e salóns
tecnolóxicos que fixeron que en
apenas un ano se realizasen sete.
Aquel mes se celebraba un dos
mais importantes baixo o lema
“Galiciatic: encontros tecnolóxicos
para o inicio dunha nova era”. Ía
acompañado aquel número cun
especial de dezaseis páxinas nas
que se recollían os pormenores
daquelas xornadas que se celebrarían no Palacio de Congresos e
Exposicións de Galicia.
Naquel número de 2003
analizabamos tamén o incipiente “e-comercio” e as empresas
relacionadas coas novas tecnoloxías, un modelo de negocio que
hoxe dous lustros despois, vemos
como algo habitual.
Tamén propoñiamos como
construír unha tenda virtual ,
pasabamos revista ás iniciativas
galegas na rede, e nas nosas
seccións habituais analizabamos
páxinas para perdelo tempo, un
analizador de vulnerabilidades e o
noso hacker falaba de si se podía
burlar a negra. Lembran? aquela
tarxeta que permitía ver a tv analóxica de pago. 

D

e cando en vez xorde unha tecnoloxía da que
se fala moito e convértese en longamente
agardada e todo o que teña que ver con ela
obtén seguimento e repercusión nos medios.
0
En moitas ocasións, a tecnoloxía en cuestión
fica en nada, pero noutras non. En Código Cero temos a
CIDADES INTELIXENTES
crenza de que os recursos ligados ao que se vén chamanPARA VIVIR
INEO preséntanos Carisma
do 4G serán deste último grupo: dos que deixan pegada
CHEGANDO A ONDE
NON CHEGA O GPS
e rematan por ofrecer, punto por punto, aquilo que se
O CITIC reinventa a
localización
agardaba deles. No caso do 4G, o que se arela é en boa
REDES DE NOVA
medida a posibilidade de impulsar as Cidades IntelixenXERACIÓN DE R
Ao alcance de máis de
un millón de galegos
tes, co engadido de achegar mobilidade, sempre e cando,
claro, nós sexamos quen de aportar o elemento “intelixente” (a tecnoloxía non o vai achegar por nós, só pon a
molde para quen lle fornezamos o contido). O caso é que
da tecnoloxía 4G fálase moito, pero como soe acontecer
Vodafone aplica a fórmula do máis e mellor
nestes casos, dando moito por sentado. E que pasa con
todos aqueles que aínda non saben moi ben para que
serve Internet ou para os usuarios de móbil que na súa
vida se conectaron á Rede a través do seu aparello, ben
por descoñecemento ou porque o seu trebello/
tipo de contrato non o permitía? Nas páxinas
interiores, co gallo de reparar o que está a facer
En Código Cero temos a
Vodafone coa tecnoloxía 4G, tratamos de resolcrenza de que os recursos
ver algunhas preguntas sobre até onde poden
chegar estes recursos e en que consisten, e
ligados ao que se vén chatamén avanzando cales son as cidades galegas
mando 4G serán dos que
que contarán antes co servizo. Asemade, e sen
saírnos destas redes do futuro, informamos de
deixan pegada
como van os traballos da operadora galega
R en materia de achegar redes de última
xeración fóra das grandes cidades da nosa xeografía e
facendo fincapé nas localidades do noso rural. Cómpre
estarmos atentos, porque xa están dispoñíbeis para un
millón de galegas e galegos e antes do previsto. 
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Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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Aberta a inscrición a un curso de
programación de aplicacións móbiles
para iOS en Vigo



A Universidade de Vigo ten aberto ata o vindeiro día 30 o prazo
de inscrición para un curso de Introdución á programación de
apps en iOS6/iOS7 (á vista en bubela.uvigo.es) que impartirá o profesional en desenvolvemento de aplicacións móbiles Pablo Formoso
Estrada entre os días 4, 5, 18, 19, 25 e 26 de outubro e 8, 9, 15 e 16
de novembro en horario de 15:30 a 20:30 horas os venres e de 9:00
a 14:00 horas os sábados na Sede Campus da Escola de Enxeñería
Industrial.
O curso presencial constará de 2 créditos teóricos e 3 créditos
prácticos e está destinado a estudantes universitarios, programadores
e deseñadores interesados en coñecer a metodoloxía de desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles de Apple, para o
que para participar nesta actividade formativa é preciso contar con
coñecementos de programación en Java, C e/ou C++, así como contar
cun ordenador portátil de Apple co que haberá que asistir ás clases.
O prezo deste curso será de 190 euros, coa posibilidade de obter unha
bolsa de 95 euros. 

O CPEIG PREMIARÁ Á SETPAY NA NOITE DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA



O Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) acordou
premiar a empresa galega SetPay co galardón Iniciativa Empresarial, tendo lugar a entrega do devandito recoñecemento durante
a celebración da quinta edición da Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia, prevista
para o vindeiro 4 de outubro en Santiago de
Compostela.
SetPay é unha solución baseada nos cobros con tarxeta desde o dispositivo móbil.
Trátase do único sistema en España que
emprega validación con PIN. Autónomos,
empresas e particulares xestionan de xeito

rápido e cómodo, e en calquera lugar, os
pagamentos con tarxeta da súa clientela. A
solución válese do teléfono ou tablet do vendedor e dun pequeno lector de tarxetas sen
fíos para realizar os cobros, o que permite
unha sensible redución dos custos e simplificación do proceso. A compañía SetPay
naceu en xaneiro de 2012 e ten a súa sede
en Santiago de Compostela, desde onde desenvolve as súas solucións, presta servizo e dá
soporte a toda España. Os fundadores son
Xavier Martínez Cobas, profesor universitario
de Económicas, e dous informáticos, Xoan
González Díaz e David Pombar Lourido. 

Movistar elimina o compromiso de permanencia
e venderá os seus móbiles libres



O Telefónica España está a dar importantes pasos de cara aos seguintes meses, que a mediados de setembro
fixéronse visibles con varios anuncios
que debullan o novo plan de acción da
compañía de cara a unhas comunicacións
sen barreiras nin compromisos por parte do
cliente, entre as que destaca a eliminación
do compromiso de permanencia de 18
meses nas súas tarifas móbiles de contrato
e a eliminación do bloqueo de terminais
(SIMlock), de xeito que unha vez que
rematen o stock de dispositivos bloqueados Movistar ofrecerá móbiles libres dende
o inicio (evitando o trámite de ter que
solicitar a súa liberación unha vez superado
o compromiso de permanencia, podendo
os clientes actuais pedir o seu código de
desbloqueo vía web).
O presidente da compañía, Luis Miguel
Gilpérez, lembrou que xa comezaron a ofrecer servizos 4G o 13 de setembro e que an-
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tes de rematar o ano pretenden chegar
a 63 cidades españolas, dando conta tamén da renovación da oferta de servizos
de Movistar Fusión (que manteñen o seu
prezo incorporando novas prestacións,
que salvo a tarifa antes coñecida como
Movistar Fusión Cero pasarán a gozar de
chamadas ilimitadas dende o móbil).
Movistar tamén renova as súas tarifas de

contrato móbil, de xeito que os usuarios
Luis Miguel Gilpérez foi o encargado de anunciar
de Movistar Total e da nova Movistar
as importantes novidades de Telefónica España
Veinte poderán gozar de 4G sen prezo
adicional.
A oferta de Movistar TV simplifícase,
Outra das grandes novidades anunciadas
quedando en Movistar TV (con máis de 70
por Gilpérez é un novo plan de fidelización
canles, a Champions, a Liga e Europa Leade Movistar, que fin ao programa de pungue) e Movistar TV Mini (que incorpórase
tos, e que chamarase Por ser de Movistar,
de balde a todas as ofertas de fibra e ofrece
os contidos da TDT e canles como Fox, AXN, ofrecendo vantaxes para obter descontos
en terminais icónicos, así como para facerse
Cosmo, Calle 13, Paramount Comedy, unha
con outros servizos como carburante ou
canle promocional e 2 canles do mes de
seguros . 
Movistar TV).

Código Cero
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Achegan por vez primeira no
Estado unha conexión de fibra de
1 Gbps para particulares
Vigo acolle o día 21 o encontro
bitacoreiro I am a fashion blogger



Estes días puidemos saber da posta en funcionamento en Catalunya dun novo operador de seu: Fibracat
(fibracat.cat). A empresa en cuestión semella querer marcar
as distancias e facer máis rebumbio cá competencia directa.
Así, alíñase coa oferta de países especialmente adiantados en
servizos de fibra óptica e achega unha oferta de 1Gbps por
90 euros ao mes, segundo se conta na Rede a primeira destas
características que se achega ao longo e ancho do territorio
estatal. Fibracat, nova empresa até o de agora centrada en
Catalunya e con especial fincapé na contorna de Manresa,
achega infraestrutura de fibra óptica propia e, polo de agora,
tres tarifas únicas para acceder aos seus servizos. Unha primeira de 100 Mbps de baixada e 50 de subida cun prezo de 29,90
euros, unha de 300 Mbps de baixada e 100 de subida por
39,90 euros e outra, a máis potente, con 1 Xbps de baixada
e 100 Mbps de subida polos devanditos 90 euros ao mes. Os
servizos inclúen 1.000 minutos de chamadas a fixos nacionais
e 100 minutos a móbiles de calquera operador, amais dun
router Wi-Fi N. Non hai compromiso de permanencia. 



A Internet sáenos ao paso unha vez máis. Ou, o que é o mesmo:
a vida imita á Rede. En base a isto, que ninguén se estrañe se
o vindeiro 21 de setembro a zona comercial Centro Príncipe de Vigo
lle lembra en moitos dos seus detalles a unha rede social. Máis polo
miúdo, a unha rede social sobre e para tendencias. Leas aparte, sinalar
que a cidade galega será o emprazamento da xuntanza I am a fashion
blogger, un evento que, como seu propio nome indica, vai dirixido a
xuntar internautas seareiros da moda que, ademais, teñan caderno de
seu onde dar renda solta aos seus gustos, opinións e mesmo creacións.
Segundo se nos avanza, haberá todo tipo de actividades, mesmo
degustacións, entrega de agasallos e descontos en produtos. Tamén
haberá certames, como o Concurso ao Mellor Look, no que poderemos
concorrer logo dunha peregrinaxe polos establecementos adheridos
buscando os adobíos perfectos para tal ocasión (teremos que mercar
polo menos dous produtos).
Amais desta selección da mellor fasquía (concurso que se vai resolver sobre as 19.30 horas), tamén haberá un certame para elixir o mellor
caderno de bitácora, evento que fará imprescindíbel que as blogueiras
e blogueiros formalicen a inscrición e presenten polo miúdo cadansúas
propostas. As inscricións poden realizarse até este xoves 12 na páxina
de I am a Fashion Blogger, fashionblogger.centroprincipe.com. 

ABERTA A INSCRICIÓN PARA A PARTY LUGUESA INTERGALNET



Entre os días 15 e 17 de novembro o
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo
vai servir de escenario para a primeira edición de InterGalNet, unha LAN Party luguesa
que durante 72 horas quere xuntar a 2.000
seareiros da informática e dos videoxogos
que conta co apoio da popular tenda Disco
Azul (sita na rúa Otero Pedrayo, 33, e onde
será posíbel informarse sobre o evento) e na
que desenvolveranse torneos de videoxogos como FIFA 14, Call of Duty: Black Ops 2,
StarCraft 2, League of Legends e Gran Turismo
5, podendo optar os asistentes a facerse
con máis de 5.000 euros en premios. Para
facilitar a asistencia ao evento, as persoas
que acudan ao encontro informático en tren
poderán beneficiarse dun 30% de desconto
no billete de Renfe.

Segundo informan os responsábeis desta
party de gaming e lecer electrónico, a inscrición xa está aberta. A xuntanza terá un custo
de 20 euros por persoa e estará conectada á
Internet cun caudal de 10 Gbps, garantindo
unha boa conectividade que permitirá que
cada usuario poida gozar dunha boa experiencia en liña.
Aparte da LAN Party tradicional, InterGalNet tamén contará con zona de acampada,
zona de lecer-espectáculo, paintball, zona
retro, simuladores... completando un catálogo de actividades que buscarán amenizar os
3 días nos que tamén poderán probarse en
vivo algunhas das novidades do sector dos
videoxogos entre as que espérase que estean as consolas de nova xeración que sairán
á venda nos días seguintes ao encontro. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
DEZAOITO ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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ABERTAL NETWORKS QUERE
PRESERVAR O PATRIMONIO
FOTOGRÁFICO



Para a recuperación do patrimonio fotográfico nace
Phottic, un proxecto tecnolóxico e social que busca
o equilibrio entre a Rede e o mundo real, entre a mocidade
e os maiores... e para acadar tal están a desenvolver un
fermoso museo de fotografías antigas que xeolocalízanse
para poder velas no mapa e incluso sobre o Street View de
Google (para poder comparar o antes co agora), estando
boa parte do valor das imaxes nos comentarios que irá
engadindo a comunidade de usuarios.

Para desenvolver o traballo offline será preciso realizar accións entre a poboación local, que captaría o coñecemento
da terceira idade, á que alfabetizarían dixitalmente mozos
voluntarios.
A compañía que achega a base do proxecto é Abertal
Networks, dende a que lembran que as vellas fotografías
que gardamos no fogar non están en moi boas condicións,
e se falamos especialmente da pouca calidade que tiña
o papel a finais do século XIX aínda é máis difícil a súa
supervivencia, polo que cómpre a súa dixitalización para
conservar este patrimonio, o que con este proxecto buscan
facer baseándose en 3 piares: fomento da dixitalización das
fotografías antigas de cada espazo xeográfico, engadir valor
ás imaxes mediante a xeolocalización e creando unha comunidade interxeneracional que aproveite conxuntamente
o coñecemento das persoas maiores coas destrezas dixitais
da mocidade.
Como exemplo deste desenvolvemento podemos visitar
xa a nova web de O Faiado da Memoria, que tras 5 anos
recollendo material fotográfico e audiovisual de Vilagarcía
de Arousa grazas a achegas dos veciños da vila, transforma
agora o seu blog nunha plataforma moito máis potente e
atractiva grazas á tecnoloxía de Phottic. 
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TIC made in galicia
Impulso ó comercio electrónico nas pemes
Red.es, organismo dependente do Ministerio de Industria, Energía y Turismo, busca impulsar a presenza das pemes en Internet.
Con este fin, vén de sacar unha convocatoria de axudas, cuxa data
límite de solicitude é o 7 de outubro de 2013, que subvenciona a
asesoría en comercio electrónico e, posteriormente, a implantación
das solucións que permitan a venda on-line.
A tal efecto, subvenciona ata o 85% dos gastos na fase de asesoramento (ata 20.000 euros) e o 75% para a implantación (ata 10.000
euros).
A participación está aberta a todo tipo de empresas, independentemente da situación en e-commerce na que se atopen, xa que
os servizos se estruturan en tres niveis: pemes cunha presenza web
básica que aínda non realizan vendas por Internet, empresas que
contan cunha estrutura de e-Commerce básica ou aquelas que xa
dispoñen dunha avanzada. A única premisa é ter web e que a mentorizaxe a realicen empresas homologadas polo organismo público.
Precisamente dúas firmas asociadas a INEO, Macrosistemas e
Grupo Euclides, son empresas galegas acreditadas por Red.es para a
prestación desta asesoría no marco de CONETIC.
Macrosistemas é unha
empresa TIC
radicada en
Vigo con
30 anos de
experiencia no sector, onde
leva a cabo unha intensa labor
de I+D+I na área de desenvolvemento de software, así como
de servizos de consultoría e
implantación de solucións de
comercio electrónico, entre
outras. A súa estratexia pasa por
facilitarlles ás pemes o acceso a
solucións avanzadas.

Grupo Euclides leva máis de 20
anos ofrecendo solucións empresariais e executa proxectos
de comercio electrónico sobre
plataforma Magento. Para elo,
os seus servizos abarcan todo o
ciclo de vida dunha boa estratexia de vendas on-line: desde
a planificación, o deseño, o desenvolvemento e o marketing,
ata o mantemento e seguimento do sistema.

Outra firma galega e tamén socia de INEO,
Ayco, está entre as elixidas a nivel internacional para mostrar a súa tecnoloxía nos eventos
In Touch with the Future, que Intel vai organizar en outubro en París,
Madrid, Munich e Milán. Neles actuará de partner tecnolóxico nas
áreas de demostración explicando as novidades da ferramenta de
bolígrafo dixital BlackPen para Windows 8 sobre Intel Ultrabook.
Trátase dunha oportunidade única para dar a coñecer a nivel internacional a tecnoloxía desta empresa de Vigo.

Emetel vén de deseñar e desenvolver a plataforma Insight EE, que permite ás empresas
controlar e xestionar cun só sistema todos os
seus recursos enerxéticos e tecnolóxicos. Na actualidade é clave
para as compañías saber cando, como e onde se consome enerxía
de cara a controlar os gastos neste eido. Por iso, a través desta
iniciativa poderán medir variables como temperatura e humidade, luminosidade ou consumo eléctrico, de combustible e auga;
ademais de controlar a activación de motores ou cerraduras ou ata
cortar subministracións.
Código Cero
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Dismedia celebra a súa
segunda xornada de
demostración o vindeiro 25 en
Compostela

Aplicación con predicións
marítimas para surfear



O programador autónomo
Óscar Gonçalves López, tras
coñecer a dispoñibilidade da API de
MeteoGalicia, decidiu desenvolver unha
aplicación móbil para promover as
praias galegas nas que pódese practicar
o surf, de aí que hai uns meses publicase
na App Store o recurso Swell, aplicación
coa predición marítima para os principais areais galegos para facer surf, e que
tamén podemos ver en Google Play, en
ambos casos dispoñible de balde.
Swell permítenos consultar a información das praias a través de listaxes
provinciais nas que figuran predicións
para varios días nas que se detalla a
altura das ondas, a temperatura da
auga, a frecuencia das ondas, a dirección do mar, a dirección e velocidade
do vento, o estado do ceo e as mareas,
datos especialmente relevantes para os
que queiran cabalgar as ondas na nosa
costa. 



A empresa galega Dismedia xa ten entre mans
unha nova xornada de presentación de tecnoloxías e servizos de seu para o ámbito da docencia,
logo do concorrido encontro con profesores e técnicos
celebrado no mes de xullo en Compostela, no Centro
Demostrador TIC. Pois ben, segundo nos conta José
Juan Nimo dende Dismedia, a nova cita será no mesmo
emprazamento, o vindeiro 25 de setembro, convocada
en boa medida como resposta ao elevado interese
amosado polo público participante na demostración
primeira.
A xornada, que será duplicada (en mañá e tarde, para
que sexa máis cómodo para os docentes), está especialmente dirixida (como a primeira xuntanza) a directores,
mestres, profesores de educación especial e outros
axentes relacionados coa educación. O encontro servirá
entre outras cousas para presentar a pantalla-encerado
que non proxecta sombra (PSS), a plataforma dixital
Diodro (que facilita a xestión interna de calquera centro
educativo), o Escudo Web (protección na Rede para o
alumnado) ou o laboratorio de idiomas Roycan. 

A cultura e a tecnoloxía xuntaranse o 27 de
setembro no Gaiás



A Consellería de Cultura
promove no Gaiás a unión
entre creadores e o mundo das
novas tecnoloxías a través da
terceira xornada do ciclo Economía e Cultura, que terá lugar
o 27 de setembro na Biblioteca
e Arquivo da Cidade da Cultura,
onde acubillarase a xornada teórico-práctica Onde a tecnoloxía
non o é todo pero é importante.
Relacións entre creatividade e
tecnoloxía, que analizará o papel
das ferramentas tecnolóxicas
para a construción de novos mo-

delos de traballo, novos servizos
e novos formatos culturais.
A xornada arrincará ás 10 de
mañá e contará con relatores
como Juan Freire, que disertará
sobre como afecta a contorna

dixital ao cambio de modelo
na cultura; Luz Castro, que
presentará distintas experiencias e interseccións entre arte,
creatividade e tecnoloxía; ou Tati
Mancebo, que achegará algun-

has ferramentas para a difusión
e comunicación cultural. Esta
terceira xornada abordará no
Gaiás outros aspectos como as
licenzas, dereitos de autor e propiedade intelectual e mesmo se
amosarán ferramentas prácticas
para o día a día do xestor cultural
da man de Amador Loureiro.
Para finalizar, a Cidade da Cultura
celebrará un PechaKucha de
proxectos culturais con base
tecnolóxica no que participarán
Martín López Nores, da Universidade de Vigo; Guillermo Cordeiro
de Tegnix; Fernando Prieto de
Gato Salvaje Estudio; Alejandro
Lamas de Sixtema e Iago Martínez. 

Voluntarios dixitais formarán aos reclusos
dos centros penitenciarios galegos



O Programa Voluntariado Dixital, en
colaboración coa Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide
(MeLiSA) impartirá entre setembro e decembro obradoiros sobre tecnoloxía e software
libre nos centros penitenciarios de Bonxe
(Lugo), Teixeiro (A Coruña), Pereiro de Aguiar
(Ourense), A Lama (Pontevedra) e os Centros
de Inserción Social Carmen Avendaño de
Vigo e Carmela Arias y Díaz de Rábago de A
Coruña. A iniciativa Tecnoloxía e software libre
en centros penitenciarios galegos, enmarcada
nas actividades do Programa de Voluntariado
Dixital da Xunta, arrancou o pasado mes de
xullo no centro penitenciario de Monterro-
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so, en Lugo, no que 10 internos recibiron
formación da man dos integrantes de
MELISA.
O proxecto ten como obxectivo promover a inserción laboral dos reclusos á
saída de prisión, ofrecendo aos asistentes
formación e práctica no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación
TIC e no eido do software libre. A primeira
aplicación práctica desta formación foi a
reparación de equipamento informático
que pasará a formar parte dunha nova aula
informática con software libre na prisión de
Monterroso.
O programa formativo estrutúrase tres

obradoiros tecnolóxicos, que permitirán que
os internos das prisións galegas adquiran os
coñecementos básicos para poder identificar
os compoñentes dun ordenador, instalar e
configurar un sistema operativo libre. 
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Os provedores poderán presentar as súas
facturas a Facenda por correo electrónico



Dende o Centro Informático
para a Xestión Tributaria,
Económico-Financeira e Contable
(CIXTEC) da Consellería de Facenda
veñen de anunciar que o Sistema
de Facturación Electrónica (SPE)
da Xunta permitirá aos provedores
presentar a partir de agora as súas
facturas por correo electrónico. Esta
nova funcionalidade facilitará tamén
que se poidan coñecer a través do
e-mail os estados de tramitación nos
que se atopan as facturas. Segundo
apuntou en rolda de prensa Mauro
Fernández Dabouza -director xeral
do CIXTEC- os provedores só terán
que rexistrar no sistema o enderezo
de correo electrónico a través do cal se
vaian enviar as facturas, que deberán estar no formato adoptado pola Administración Pública (factura-e). Co sistema de
facturación electrónica pódese realizar a
xestión dende calquera lugar as 24 horas
do día, dun xeito máis cómodo para
o usuario (xa que se evitan desprazamentos e esperas), amais de achegar a
máxima seguridade.
Na comparecencia perante os medios
tamén se subliñou a pretensión que a
Consellería de Facenda ten para levar a

ADEGA presenta nova
web con importantes
novidades ao servizo da
funcionalidade



cabo outras accións de cara a acadar os
obxectivos que obrigan a que o 15 de
xaneiro de 2015 todas as facturas sexan
electrónicas. Máis polo miúdo: o establecemento dun calendario para que as
entidades do sector público autonómico
que aínda non empregan a vía telemática se adhiran ao sistema; a promoción e
divulgación do uso da factura telemática
entre as empresas da Comunidade Autónoma e a realización dunha campaña directa de comunicación ás 2.000
empresas galegas que máis lle facturan
á Xunta. 

A Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galiza, ADEGA, presentou os días
pasados nova web, a día de hoxe xa plenamente operativa e achegando unha serie de
cousas a ter moi en conta, sobre todo no que
se refire á resolución das “vellas eivas” que
acubilla a anterior proposta en liña, segundo
nos contan os responsábeis do colectivo. Por
exemplo: unha certa dispersión nos datos xerados dende tódolos eidos da organización. A
idea, agora, é integrar máis e mellor toda esa
información ao tempo que se pon en xogo
unha meirande funcionalidade para socias e
socios e para calquera usuario que se achegue
á presenza en liña de ADEGA. O obxectivo,
polo tanto, é de contar máis, achegar máis
datos de valor, cos elementos mínimos e
indispensábeis.

CONTINÚA A MEDRAR O COMERCIO ELECTRÓNICO
EN ESPAÑA PESE A CRISE



A Comisión do Mercado
das Telecomunicacións
está a dar conta da publicación
do Informe sobre o comercio
electrónico en España a través de
entidades de medios de pagamento correspondente ao primeiro
trimestre de 2013, destacando
que o e-commerce non estaría a
entender de crise e volvería a sumar cantidades recorden España
a pesar da conxuntura económica, chegando a ingresar 2.822,6
millóns de euros, o que supón
un 15,1% máis que no mesmo
trimestre de 2012 cun total de 43,5 millóns de operacións.
Aínda que o balance global é positivo, un dato a salientar é que estase a rexistrar
unha caída no casto por compra, tendencia que leva varios anos producíndose
e así, cando en 2009 o normal era gastar unha media de 82 euros por pedido, en
2010 xa baixar a 71 euros e en 2013 estaría nuns máis discretos 64 euros, o que
non só indicaría unha contención no gasto, senón tamén unha proliferación do
comercio electrónico para produtos que antes non era habitual que se adquirisen
a través da Rede.
Aínda que tradicionalmente falamos de que as viaxes e o turismo lidera o comercio electrónico, cando miramos o número de operacións este sector quedaría nun
segundo posto co 6,1% das transaccións, mentres que a venda de libros, discos,
xornais e papelería conseguiría liderar co 11,3%, continuando unha tendencia
alcista e disparándose hai moi poucos meses. Sobra dicir que se atendemos ao
volume de facturación, as axencias de viaxes e o transporte aéreos conservan
os primeiros postos, congregando a preto da cuarta parte do gasto canalizado a
través da Internet no primeiro trimestre do ano. 
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Outro dos puntos fundamentais da
renovación foi o de fornecer unha imaxe
máis atractiva e moderna. Polo que se refire
ao enderezo URL, non varía e segue a ser o
que todos coñecemos: adega.info. Por outra
banda, poderemos acceder aos contidos do
soporte antigo na barra de fondo da actual
páxina, a través da ligazón á web precedente
(2009-2013). Con todo e malia o bo acabado
do conxunto, a nova feitura aínda está en
desenvolvemento, con algunhas seccións
pendentes de seren completadas, cousa que
segundo ADEGA farase o máis axiña posíbel
(prégase paciencia). Entre as novidades principais hai un pouco de todo: buscadores xerais
e específicos; publicación de toda a listaxe de
informes, alegacións e denuncias elaboradas
dende ADEGA (a disposición total dos usuarios); concentración de tódolos datos dunha
área temática nun mesmo apartado (co fin de
evitar que nos extraviemos); posta en marcha
dun apartado de campañas e doutro multimedia; habilitación de documentos modelo
de denuncias ou de alegacións (amais dunha
guía para levalas a cabo); acceso á Radio
Cerna por streaming; posibilidade de descarga
de todo o material divulgativo producido por
ADEGA, etc. 
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CONDE | | TECNOLOXÍAS PARA O CÓMPUTO DE PERSOAS |

Seguridade

nas multitudes
Gradiant salienta os niveis de exactitude e o custe accesíbel do seu
sistema APC para o cómputo de persoas

U

nha das liñas de traballo actuais do centro galego Gradiant refírese ao
desenvolvemento de tecnoloxías para o cómputo de persoas, unha tarefa
aplicábel a múltiples situacións e emprazamentos e que pode achegar
unha chea de vantaxes a nivel de seguridade, organización ou simplemente de seguimento da repercusión dun evento. En calquera caso, como
nos lembra o centro vigués de I+D, o cálculo de persoas representa unha ferramenta moi útil para calquera entidade que trate con tránsito de individuos entrando e
saíndo de continuo das súas instalacións. Para un local comercial, a dita tecnoloxía ten
interese na medida en que lle facilita datos sobre as horas e lugares onde se rexistra
meirande fluxo. Para os organizadores dun evento multitudinario, este tipo de recursos subministran interesantes medidas de seguridade, xa que en base a elas pódense
evitar problemas por saturación de visitantes á saída ou ben á entrada do acontecemento en cuestión. A liña de investigación de Gradiant levou ao centro a desenvolver
o sistema APC, un recurso que marca importantes distancias con respecto ao xa
existente.
Segundo nos informa o centro galego, no mercado hai xa dispoñíbeis, dende hai
tempo, determinados sistemas que permiten levar a cabo a tarefa do cómputo con
maior ou menor exactitude, algúns deles baseados en cruzamento de raios infravermellos e outros en imaxes térmicas, pero case todos eles amosando unha eiva a ter
moi en conta: non adoitan a achegar a precisión e a exactitude requirida e, ademais,
soen ser caros de máis debido ao alto custe dos sensores que integran. Ao fío disto e
co obxectivo de procurar máis utilidade e accesibilidade económica, Gradiant estivo
a traballar no seu propio sistema automático de cálculo para interiores, o dito APC,
“para o que se apostou por un enfoque innovador ao basearse en compoñentes de
electrónica de consumo de baixo custo para o seu deseño”.
O sistema de Gradiant, en inglés e polas súas siglas Automatic People Counter,
emprega o sensor de profundidade Xtion PROL Live de Asus para monitorizar unha
determinada área de paso de persoas desde unha posición elevada sobre o chan. O
sensor obtén imaxes de profundidade da escena mediante a emisión e recepción de
patróns de luz infravermella e entrégaas a un dispositivo PandaBoard ES, un computador de placa reducida que se encarga de procesalas co obxectivo de localizar e
contar as persoas que cruzan baixo o campo de visión do sensor. Os datos de cálculo
envíanse a un servidor remoto onde se almacenan nunha base de datos, permitindo
así a consulta en tempo de real da afluencia de persoas. Entre as vantaxes extra deste
sistema inclúese a capacidade de operar con niveis de iluminación baixos, e mesmo
na escuridade total, grazas ao seu funcionamento baseado en luz infravermella.
Segundo engade o centro galego, leváronse a cabo xa varias campañas de medida
nas que se obtivo unha precisión do 95%, “dato que coloca a este sistema nuns niveis
de rendemento axeitados para afrontar con garantías a complexa tarefa do reconto
automático de persoas”.
Unha destas probas, reflectida por Código Cero este mesmo verán, consistiu na
aplicación de APC nun evento organizado pola Fundación Novacaixagalicia co obxectivo de avaliar o tráfico de persoas do mesmo. A entidade galega puxo a disposición
deste proxecto de Gradiant o auditorio do seu Centro Cultural de Vigo,
dándose como resultado, en palabras dos investigadores do centro, “un
enorme paso adiante no desenvolvemento desta tecnoloxía, que permite coñecer con total exactitude e decontado a afluencia en calquera local e o cálculo de asistentes en tempo real, mediante sensores de vídeo
3D emprazados nas entradas do recinto”. Por certo que estes sensores,
explica Gradiant, son semellantes aos que se empregan nas videoconsolas de última xeración. Volvendo á devandita proba, dicir que o equipo
en cuestión instalouse na porta principal do Centro Cultural Fundación
Novacaixagalicia de Vigo e controlouse remotamente vía Web polos
investigadores. Os resultados desta proba piloto foron, en palabras dos
profesionais galegos, “esperanzadores”. De feito, arroxaron unha taxa de
exactitude de máis do 95%, unha cifra case igual á que guindou a proba
de laboratorio, pero neste caso en condicións non controladas. 
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Facilitando a localización en contor-

nos complicados
LifeSeeker é unha ferramenta de busca de
persoas en situacións de emerxencia que foi deseñada de forma conxunta pola empresa Centum,
o centro tecnolóxico Gradiant, a Universidade de
Vigo e a empresa Soc-e, e financiada a través dos
fondos do subprograma INNPACTO do Ministerio
de Economía. O móbil da persoa no alto dunha
montaña ou en metade do océano, pode converterse nunha radiobaliza que facilite a súa localización e que guíe os servizos de emerxencias ata a
súa localización. Segundo explica Jorge Muñoz,
un dos responsables do proxecto por parte de
Gradiant, “un sensor portátil de sinal de telefonía
móbil, que pode funcionar como estación base”, ou
sexa, que LifeSeeker pode ofrece servizos de voz e
mensaxería curta mesmo en zonas onde non exista
cobertura móbil, polo que os servizos de rescate
poden coñecer en cada momento o estado no que
se atopa a vítima.
Centum, que comercializa LifeSeeker, probouno
con éxito a bordo dun dron (avión non tripulado)
en Villanueva de Gállego, Zaragoza. Este tipo de
naves que non precisan piloto, poden operar de
noite, con visibilidade reducida
ou baixo condicións meteorolóxicas que
farían imposible
calquera outro
tipo de misión
aérea reducindo
os riscos que
implicaría para a
seguridade dos
pilotos.
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Gradiant ponse a

disposición das empresas

Fernando Pérez, director xeral do centro galego, lembra o gran potencial
dos fondos Innterconecta e, agora, Conecta PEME

O

s días pasados abriuse a convocatoria para o programa Conecta PEME
da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Este programa, para quen non
o saiba, sitúase na liña de Innterconecta pero cunha particularidade a
ter moi en conta: as achegas de Conecta PEME diríxense principalmente,
como o seu propio nome indica, ás pequenas e medianas empresas galegas. Para optarmos a estas axudas de fortalecemento da innovación, os consorcios
terán que contar co apoio dun centro tecnolóxico. En base a a isto, un dos principais
dos nosos centros, Gradiant, emprazouse a disposición de aspirantes e interesados
poñendo en xogo a súa ampla experiencia en proxectos da devandita índole. Así
nolo conta Fernando Pérez, director xeral de Gradiant, na entrevista que reproducimos a continuación, achegada polo propio centro. Nela, Pérez tómalle o pulso á
situación actual da I+D na nosa terra e fai fincapé no importante papel que xogan e
deberan xogar os centros tecnolóxicos na devandita tarefa de fomentar e fortalecer
a innovación empresarial.

- Cales son as principais diferenzas entre as dúas liñas de fondos, Innterconecta e
Conecta PEME?
-É unha convocatoria moi similar, digamos que a principal diferenza é a tipoloxía
de empresas que poden participar, neste caso falamos de PEME. Tamén cambian as
cantidades mínimas de participación das empresas, que se reducen. Polo demais, a
filosofía e a estrutura de ambas as convocatorias é moi semellante.
- En canto aos Innterconecta, Gradiant ten unha ampla experiencia, se cadra
maior se nos circunscribimos a centros tecnolóxicos de Galicia?
-Así é. Na primeira convocatoria, nós tivemos un éxito moi importante en canto aos
proxectos que presentamos, e na segunda mesmo nos foi moito mellor. Presentamos
unha chea de proxectos, e entre ambas as edicións fomos un dos centros tecnolóxicos que participa en máis, se non o que máis. Pero ademais, adoitamos participar
nestas convocatorias con máis dunha empresa. De media, con dúas empresas por
proxecto. De modo que o número de contratos con empresas é moi alto.
- Cal pode ser o papel de Gradiant en canto a estes Conecta PEME?
- Diría que mesmo podemos ser aínda máis útiles do que fomos nas convocatorias
dos Innterconecta. E explícome: nesta convocatoria, unha empresa grande fai as
veces de tractora. Estas empresas grandes, ou ben xa teñen un departamento de I+D
propio, ou ben teñen o seu propio persoal encargado da xestión do I+D. En canto a
Conecta PEME adoitamos falar de empresas que non teñen un departamento de I+D
de seu, aínda que nalgúns casos si que hai empresas cun compoñente de investigación importante -dado que son empresas tecnolóxicas que naceron a partir dunha
idea, son unha spin-off, ou xurdiron da iniciativa dun emprendedor. Ao final, iso é o
que fai que o proxecto sexa financiado. Non esquezamos que falamos de proxectos
de desenvolvemento tecnolóxico. Ten que haber un compoñente de desenvolvemento tecnolóxico no proxecto, porque se non, non serán considerados elixíbeis.
- A crise bate forte, pero centros como Gradiant están constantemente a
publicar ofertas de emprego, incorporando novas áreas, emprendendo novos
proxectos. Estamos ante unha nova forma de facer I+D? Os centros tecnolóxicos
son o futuro do I+D?
- Coido que a fórmula do centro tecnolóxico é moi axeitada para a realización do
I+D. O que facemos aquí pode acabar no mercado moito antes que a investigación
que se fai nas universidades. Até certo punto é lóxico que nestes tempos que corren desde os poderes públicos entendan que agora mesmo convén apostar polos
centros tecnolóxicos. No futuro, estes deberían seguir co seu labor de trasladar
o coñecemento ao mercado. É o que facemos en Gradiant. E estamos a ter éxito
baseándonos niso, precisamente. Isto non quere dicir, por suposto, que a investigación que se fai nas universidades non teña sentido, todo o contrario. O importante
é que a investigación que se fai nos campus se centre de verdade na xeración de
coñecemento novo, e que se deixe o labor de desenvolvemento tecnolóxico para
os centros... Porque pretender cubrir todo ese espectro que chamamos I+D+i nunha soa institución é unha quimera. Nós podemos achegar ese espazo intermedio
que é precisamente o que máis se demanda nestas situacións de crises. A contorna
non aconsella facer investimentos a moi longo prazo, eses investimentos que teñen
que ver coa i maiúscula, da investigación. Creo que polo menos nesta época que
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estamos a vivir, apostar máis polo desenvolvemento tecnolóxico ten máis sentido, na medida en que
estamos a ter ciclos de mercado moito máis curtos.
Claro que isto non quere dicir que se deba de acurtar
a investigación nas universidades, iso sería un gran
erro.
- Por que?
- Porque estariamos a matar o coñecemento sobre
o que no futuro traballaremos. É como unha especie de cinta transportadora: colocamos no inicio o
coñecemento e este vai filtrándose... Ao final chega o
desenvolvemento tecnolóxico. E temos que alimentar
esa cinta.
- As PEME son o motor da economía galega e española, e desde Gradiant insisten moito no seu papel
de partner...
- Porque coido que é moi importante. Da mesma
maneira que antes dicía que todo o espectro da I+D+i
non pode cubrilo unha soa institución, desa mesma
maneira tampouco podemos pretender que unha
PEME cubra soa todo ese traxecto que vai desde a
xeración do concepto do produto até a súa posta en
valor, pasando pola chegada ao mercado. Todo ese
camiño é ben complexo de cubrir para unha PEME, e
entendo que este tipo de empresas necesitan socios
estratéxicos que lles axuden a cubrir toda esa variedade de tarefas que deben realizar.
- En concreto, o I+D?
- No caso da parte de desenvolvemento tecnolóxico,
de I+D, nós podemos ser ese socio tecnolóxico. E en
moitos casos xa a estamos a ser ese socio. Podemos
ser ese apoio tecnolóxico que axuda á empresa a
despreocuparse en parte da xeración deses produtos
e así poder concentrarse máis en abrir mercados, en
pór eses desenvolvementos que se fixeron aquí en
valor, e demais. 
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| AMTEGA | FIBRA ÓPTICA DE 100 Mbps |

Redes punteiras

máis alá das cidades
O tecido de fibra óptica de 100
Mbps achegado por R e AMTEGA
chega antes do previsto a máis de
un millón de galegos

A

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, informou estes días que máis de un
millón de galegos teñen acceso xa á redes de fibra
óptica de 100 Mbps, en virtude dos traballos desenvolvidos polo operador R ao abeiro do Plan de
Banda Larga da Xunta. A Axencia tamén fixo fincapé na vontade
descentralizadora destas tarefas, pois unha das liñas estratéxicas
desta achega de redes de Nova Xeración (NGAs) foi a de centrarse
en núcleos de máis de 500 habitantes, fóra das grandes cidades.
O Plan, desenvolvido pola Administración autonómica en colaboración coa compañía galega R, conta cun investimento total
de máis de 129 millóns de euros dos que a Xunta achega o 20%.

Segundo explica AMTEGA, as redes de fibra óptica que atinxe a
iniciativa de despregamento son as máis avanzadas do mercado
Mar Pereira, directora de AMTEGA, e Arturo Dopico,
neste intre e constitúen o alicerce do acceso a novos servizos
conselleiro delegado de R
como o fogar dixital, a computación na nube ou o teletraballo.
“Trátase”, engade, “das infraestruturas que soportarán o
mundo dixital dos próximos anos e condición indispensable
seguindo o camiño descrito, a finais de
Datos sobre R
para poder competir nun mundo globalizado”.
2013 a metade da poboación galega (1,4
Para AMTEGA tamén é importante lembrar que a demillóns de persoas) disporá xa de acceso a
Entre os anos 1999 e
vandita infraestrutura ao servizo de máis de un terzo dos
redes de fibra óptica de 100Mbps, cumprin2010 R desenvolveu un
galegos chega medio ano antes do previsto e dous antes
do con dous anos de adianto o obxectivo
proxecto de construa nivel europeo. De feito, estamos a falar de redes de nova
para 2015 da Axenda Dixital para España”.
ción dunha nova rede
xeración para o 90,7% dos núcleos programados no plan,
En total, engade o departamento que dirixe
de telecomunicacións
un total de 175 poboacións de máis de 500 habitantes dos
Mar Pereira, serán máis de 200 núcleos de
por fibra óptica cun
193 incluídos na parte do PDBL que lle atinxe de cheo ao
toda a nosa xeografía os que teñan acceso
investimento duns 800
operador galego. Segundo explica a Axencia, “sen contar coa
a estas infraestruturas “que permitirán desmillóns de euros e cunha
poboación das sete grandes cidades galegas (onde xa máis
envolver modelos de negocio máis eficaces
cobertura total de máis
de setecentas mil persoas teñen acceso ás novas redes), o
e eficientes, novas formas de producir e
de 800.000 fogares e
obxectivo marcado de que outras 575.000 puidesen gozar
comercializar produtos e servizos e diferenempresas. Arestora, a
destes servizos avanzados a peche de 2013 vén de superarse
tes xeitos de comunicación entre cidadanía,
extensión de redes de
cinco meses antes do previsto no Plan de Banda Larga”. Así,
empresas e administracións”.
alta velocidade de R xa
tendo en conta os 27 núcleos aos que se lles deu acceso
Cómpre ter en conta, para facérmonos
é unha das actuacións
en 2010, os 77 de 2011, os 47 de 2012 e os 24 que se levan
unha idea detallada do que significa ter ao
máis importantes do
activados no que vai de ano, nestes momentos outros
alcance da man estes servizos de R, que os
Plan de Banda Larga
594.721 habitantes de Galicia, de preto de 390.000 fogares e
accesos de 100 Mbps van permitir, entre
2010-2013 (aprobada o
empresas, poden acceder ás
outras cousas, contactar con persoas próxi16 de setembro de 2010
vantaxes das redes de nova
mas do noso contorno ou con profesionais
no Consello da Xunta). O
xeración
por
vez
primeira.
da sanidade e doutros eidos da adminisapoio
da
administración
"Galicia é unhas das Todos estes núcleos dispotración simplemente acendendo a nosa
autonómica a R reforza
primeiras comunidades ñen pois dun acceso á rede
tele e premendo unha canle determinada.
o obxectivo de situar a
mínimo de 100 Mbps de
Ademais da televisión interactiva, o fogar
Galicia á vangarda das
da Unión Europea que dun
baixada e 10 de suba e cun
dixital, os servizos na nube ou o traballo a
telecomunicacións para
está a subvencionar a caudal garantido do 80%. E
distancia figuran tamén na listaxe destes
competir en Europa e no
seguindo o previsto, o operanovos servizos vinculados ás redes de nova
resto do mundo despreimplantación de redes dor R continuará a despregar
xeración. A nivel empresarial, tamén se abre
gando na comunidade
de nova xeración,...” a súa rede de fibra óptica para estas redes de inxentes
un mundo de posibilidades, lémbranos a
lles achegar aos habitantes da
compañía que dirixe Arturo Dopico, pois
posibilidades e que
comunidade servizos de 200
terán ao alcance man unha gran potencialiserán a base de servizos
Mbps ao longo tamén de 2013.
dade para desenvolver servizos avanzados
diferenciais e elementos
Para a Axencia, é importante recordar que, en base ao
de telecomunicacións, “o que apunta unha
imprescindibles para o
devandito, “Galicia é unhas das primeiras comunidades da
vez máis ao sector nas novas tecnoloxías
desenvolvemento emUnión Europea que está a subvencionar a implantación de
e á innovación coma un dos puntais da
presarial e a xeración de
redes de nova xeración, as máis punteiras do mercado, e
xeración de emprego en Galicia”. 
emprego en Galicia.
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| AMTEGA | AXUDAS PARA CONTRATAR INTENET VÍA SATÉLITE |

Internet

onde non hai Internet
O prazo das axudas para contratar
acceso á Rede por satélite en
zonas illadas remata o 30 de
setembro

O

30 de setembro remata o prazo de
solicitude da segunda convocatoria de
axudas para contratar Internet vía satélite
destinadas a fogares e PEME das zonas
con máis dificultades de cobertura de
toda a Comunidade. O programa conta este ano cun investimento de 359.000 euros e permitirá achegar a banda
larga a case 2.400 fogares empresas que non dispoñan de
acceso á banda larga de cando menos 2Mbps, mediante
outra tecnoloxía. Esta medida, que tivo unha primeira
convocatoria en 2012 da que se beneficiaron preto de 700
usuarios, é unha das actuacións do Plan de Banda Larga
da Xunta dirixida “a facilitar o acceso a Internet a todos os
galegos”. O investimento total das axudas é de 1.077.000
euros ata 2014 para dotar de cobertura a máis de 5.400
fogares e empresas das zonas da Comunidade máis illadas, dispersas e de orografía complicada, onde o acceso a
Internet só é posíbel vía satélite.
As axudas tramítanse por 4 operadores de telecomunicación, acreditados pola Xunta como entidades colaboradas: Duo Telecom, Eurona, Quantis e Terrachá Technology.
Os beneficiarios das axudas son fogares e empresas con
enderezo en Galicia que non dispoñan de acceso á Rede,
de cando menos 2Mbps, mediante outra tecnoloxía. O
programa establece unha única subvención por enderezo
destinada a sufragar os gastos de instalación así como o
custo do equipamento do interior da vivenda ou empresa
preciso para distribuír a sinal de banda larga, cunha contía máxima de 150
euros e condicionado á contratación
dun servizo de cando menos 2Mbps
cun período de permanencia de doce
meses. As entidades colaboradoras
ofrecen servizos de Internet vía satélite de ata 20Mbps de velocidade de
baixada ao abeiro desta convocatoria
A alta de liña e o importe da tarifa
do primeiro mes será asumido pola
entidade colaboradora e, por tanto,
gratuíto para os beneficiarios.
Como dixemos, as axudas tramítanse a través de 4 empresas provedoras
do servizo de Internet vía satélite
acreditadas como entidades colaboradoras pola Xunta, Duo Telecom,
Eurona, Quantis e Terrachá Technology. Pódense sumar novas entidades
colaboradoras ata que remate a vixencia das bases (2013-2014). 
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Ferramenta para localizar os centros de servizos
públicos

O portal da Xunta www.xunta.es vén de poñer á disposición da
cidadanía unha nova aplicación, de nome Servizos no mapa, encamiñada a facer máis doada a localización dos equipamentos e servizos da
Administración pública (culturais, educativos, sanitarios) tanto autonómica coma estatal e local. O acceso a Servizos no mapa está dispoñíbel
no portal corporativo, en Espazo e! ou na ruta http://www.xunta.es/
servizos-no-mapa. A funcionalidade dispón de máis de 4.300 recursos
xeorrefenciados, aos que se irán incorporando de xeito progresivo,
informa o Goberno galego, novos tipos de servizos “co obxectivo de
converterse nunha guía de referencia para coñecer os datos de contacto e localización destes no territorio”. Entre as
súas principais vantaxes figura a de que permite
localizar de xeito sinxelo os distintos servizos
realizando buscas por palabras, provincias e
concellos, tipos de servizos e temáticas destes.
O mapa pode visualizarse de forma reducida
ou ampliada e para cada tipo de servizo amosa
iconas específicas sobre as que se pode premer
para consultar os datos relacionados con cada
recurso (enderezo, teléfono, correo electrónico, páxina web, horario...). Arestora ofrece
información a localización detallada e os datos
de contacto dos centros educativos;
farmacias; centros de saúde; de hospitais
e centros de especialidades; a Rede de
Arquivos de Galicia; da Rede de Aulas da
Rede de Centros para a Modernización e
a Inclusión Tecnolóxica (CeMIT), da Rede
de Bibliotecas de Galicia; das Oficinas
de Rexistro e Información da Xunta
de Galicia; dos museos e coleccións
visitábeis do Sistema Galego de Museos;
das oficinas de turismo; dos Centros de
Información á Muller e das Oficinas do
Instituto Galego de Consumo.
Código Cero | 13

| Proxecto CARISMA | AFIANZAR AS COMUNICACIÓNS DO FUTURO |

Proxecto
INEO porá a súa experiencia
ao servizo dun novo proxecto
dirixido a afianzar as Cidades
Intelixentes

A

asociación INEO vén de
informar da súa participación
nunha iniciativa dirixida a fomentar e afianzar as comunicacións
do futuro: esas que van permitir o
desenvolvemento total da eAdministración, o fogar
dixital, a computación na nube, o teletraballo ou o
impulso á asistencia e seguimento a distancia de
persoas enfermas ou dependentes. Máis polo miúdo,
INEO será parte activa no Proxecto Carisma, unha
iniciativa de colaboración entre diferentes agrupacións de empresas innovadoras (AEIs) e financiada
polo Ministerio de Industria que persegue impulsar
o desenvolvemento das Cidades Intelixentes (Smart
Cities) en España. O proxecto, que INEO cualifica de
ambicioso e innovador, tamén contará coa presenza
de AEIs de Seguridade, AEIs do Coñecemento, AEIs
de Mobilidade, ClusterCET, ATANA e a entidade GAIA,
que é o Clúster de Electrónica, Informática e Telecomunicacións de Euskadi.
Todas estas entidades traballarán para dar forma a
propostas de cooperación dirixidas a integrar e aplicar recursos propios das Cidades Intelixentes, propostas e recursos que xurdirán, precisamente, desa
contorna de colaboración que representa Carisma:
un espazo para o contacto directo entre as empresas
tecnolóxicas das AEI que constitúen o consorcio e os
concellos de menos de 150.000 habitantes.
De feito, até unha ducia de administracións locais
contarán co asesoramento de Carisma para guialas
cara ao modelo de cidade conectada mediante a
análise da súa situación de partida, detectando
necesidades e posíbeis solucións, amais de achegar
metodoloxías de boas prácticas.
Esta iniciativa, segundo informa INEO, ten o seu
precedente no Proxecto IntelligenTIC, desenvolvido
en 2012 e 2013 co mesmo fin, polo que outro dos
obxectivos do Carisma ser á continuar co traballo
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que se veu facendo nos concellos xa asesorados no
anterior programa. Nestes casos desenvolveranse os
plans de viabilidade técnica e económica para a posta en práctica de cadansúa iniciativa nos concellos.
Segundo nos explican dende a asociación empresarial galega, o concepto de Smart City vincúlase
sobre todo á mellora da eficiencia nas contornas
urbanas: trátase de acadar cidades mellor xestionadas, cunha óptima mobilidade e maiores niveis de
eficiencia enerxética e nas que os avances tecnolóxicos sirvan para integrar a tódolos axentes que
interveñen na xestión diaria dunha cidade, “facéndoa
máis participativa”.
Ademais, este tipo de modelos de xestión urbanos
promoven a economía e a innovación ofrecendo
novas oportunidades de negocio, sendo panca para
a activación económica no eido local. “O despregamento de cidades intelixentes”, engade INEO, “supón
a coordinación dun gran número de axentes e tecnoloxías, ao redor da implantación dunha estratexia a
medio e longo prazo para acadar eficiencia e efectividade en resposta ás demandas dos cidadáns”.
O Proxecto Carisma diríxese aos concellos de
menos de 150.000 habitantes, concellos que pola
súa proximidade ao tecido empresarial local teñen
máis facilidade para adoptar solucións desenvolvidas
polas empresas da súa contorna máis próxima.
Esta iniciativa colaborativa terá un beneficio duplo,
“xa que por unha banda redundará nunha mellora directa para os municipios de menor tamaño,
axudándolles a mellorar a rendibilidade e sustentabilidade na xestión dos seus recursos, e pola outra
permitirá ás PEME situar e ofrecer os seus produtos e
servizos adaptados ás necesidades específicas destes
concellos”, engade INEO. 
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| CITIC | CALIDADE PARA SERVIZOS WEB E NOVAS EXPERIENCIAS NO MUNDO TV |
| CITIC | SALTO CUALITATIVO NAS INVESTIGACIÓNS DE LOCALIZACIÓN EN INTERIORES |
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| Deputación de Pontevedra | NOVO PORTAL DO CENTRO DE ACOLLIDA E PROTECCIÓN DE ANIMAIS |

Posta en marcha do portal do Centro de Acollida e
Protección de Animais da Deputación de Pontevedra
A web facilita procesos como a adopción de animais
ou a procura dun animal perdido

A

Deputación de Pontevedra, a través do servizo
de Asistencia Intermunicipal, puxo en funcionamento o pasado 8 de abril o Centro de Acollida
e Protección de Animais Domésticos (en diante
CAAN) situado na parroquia de Armenteira, Concello de Meis, provincia de Pontevedra.
Este centro nace como un novo servizo que a institución provincial presta aos concellos da provincia e ten como principal obxectivo
resolver os problemas derivados do abandono de animais domésticos, tanto de índole humanitario como de salubridade pública e
seguridade viaria. Como dato significativo cabe destacar que no ano
2011 os animais domésticos abandonados provocaron numerosos
accidentes de tráfico cun balance de 3 feridos graves e 34 leves nas
estradas da provincia de Pontevedra.
No actual contexto de grave situación económica, os concellos
da provincia de Pontevedra non contan cos medios económicos e
técnicos necesarios para prestar este tipo de servizo aos cidadáns.
Por este motivo a Deputación de Pontevedra aprobou o 27 de xullo
de 2012 un convenio marco de colaboración, coas entidades locais
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da provincia con menos de 50.000 habitantes, no que se contempla
a delegación de competencias municipais nesta materia a favor da
institución provincial. Actualmente adheríronse ao mencionado convenio un total de 48 concellos de Pontevedra, o que supón que o
servizo se está prestando a 375.000 habitantes sendo o obxectivo final dar cobertura a unha poboación próxima aos 400.000 habitantes.

Portal Web CAAN

Como complemento ao comezo das actividades do CAAN, o servizo de Novas Tecnoloxías en colaboración co servizo de Asistencia
Intermunicipal da Deputación de Pontevedra puxo en marcha, o
pasado 13 de agosto de 2013, un portal web accesible na dirección
http://www.caan.depo.es. Este portal nace co principal obxectivo de
potenciar as accións iniciadas polo Centro de Acollida de Animais da
Deputación de Pontevedra converténdose nun referente a nivel autonómico.
Coa implantación do mesmo, informa o organismo provincial, acádase o obxectivo de achegar os servizos prestados polo CAAN aos
cidadáns mediante a utilización das novas tecnoloxías, potenciando
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os mesmos e garantindo o cumprimento dos obxectivos marcados
no centro grazas, por exemplo, á posibilidade de realizar a adopción
de animais ou de facilitar aos cidadáns a recuperación dun animal
perdido, entre outros.

É importante destacar que o portal cumpre coas normas técnicas
de accesibilidade AA. O nivel dobre-A implica cumprir os puntos de
verificación de prioridade 1 e 2 definidos nas directrices de accesibilidade para contido web do W3C. Satisfacer estes puntos de verificación elimina importantes barreiras de acceso á información web
para que calquera cidadán, con independencia das súas limitacións
(visuais, auditivas, físicas, cognitivas, etc.), poida acceder, entender,
navegar e interactuar coa web. A accesibilidade en liña tamén beneficia a outras persoas, incluíndo persoas de idade avanzada que viron
reducidas as súas habilidades a consecuencia da idade.

Evolucións previstas

Con vistas a acadar unha mellora continua nos servizos que a Deputación de Pontevedra presta a través do portal do CAAN están a
acometerse unha serie de evolucións como a inclusión dun buscador
que mellore a localización dos animais en adopción ou a inclusión
dun novo apartado que permita publicar as historias de adopción
recibidas no centro, a través do formulario existente no portal na actualidade, que se consideren máis representativas.

Plataforma tecnolóxica

O portal do CAAN inclúe un apartado de información do centro
que detalla o labor do mesmo e as súas principais actuacións. Nesta
sección destaca a información relacionada coas actividades do centro: identificación animal, control de poboacións, campañas de sensibilización dirixidas a diferentes colectivos, formación para a mellora
do control e vixilancia da identificación e do benestar animal, persecución e seguimento das infraccións por abandono e malos tratos
animais e recompilación de información e elaboración de informes.
De xeito adicional, descríbense as instalacións coas que conta o centro identificando as diferentes zonas habilitadas e a que función está
destinada cada unha delas. Tamén se inclúe neste apartado información do emprazamento do centro xeolocalizada a través das funcionalidades prestadas por Google Maps.
Noutro apartado do portal acubíllase información do servizo
máis significativo prestado polo centro, a adopción de animais. Este
servizo inclúe información de todos os animais que foron acollidos
polo centro como o nome provisional, o concello de recollida, a súa
raza e sexo, a idade, unha breve descrición e unha fotografía do animal. A maiores, facilítase un formulario de contacto co centro para
aqueles cidadáns que requiran máis información sobre o proceso de
adopción dalgún animal en particular de entre os 125 animais que
na actualidade están dispoñibles para a súa adopción. É importante
destacar que toda a información dos animais anteriormente descrita é recollida en tempo real da aplicación de xestión utilizada polos
traballadores do propio centro utilizando para iso tecnoloxía de servizos Web. O módulo de adopción compleméntase coa posibilidade
de que os cidadáns poidan enviar a través do portal a historia ligada
á adopción dalgún animal do centro unha vez finalizado o trámite
permitindo que os cidadáns compartan as súas experiencias.
O portal inclúe ademais información de interese que permite
orientar a aqueles cidadáns que atopen animais perdidos, habilitando ademais un formulario web no que se pode enviar unha imaxe do
animal co obxectivo de axudar á súa identificación e á localización do
seu dono, así como diversa documentación coa normativa aplicable
e outra información de interese para o cidadán relativa ao procedemento de recollida e adopción de animais.
Por último inclúese un apartado con información dos diferentes
concellos adheridos ao convenio. Esta información preséntase ben
desde unha listaxe con todos os concellos ou ben desde un mapa da
provincia que os identifica.
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Para o desenvolvemento do portal do CAAN utilizouse a plataforma tecnolóxica de xestión portais Web da Deputación de Pontevedra. Esta plataforma, montada en cluster para garantir a dispoñibilidade da mesma, está baseada no xestor de contidos de software
libre Liferay Portal, versión 6.1 Comunity Edition GA2.
Esta ferramenta permite unha xestión centralizada de todas as
iniciativas web da Deputación de Pontevedra o que redunda nunha maior eficiencia e eficacia e permite reaproveitar compoñentes e
manter una mesma liña base no que respecta aos deseños gráficos.
Ademais esta ferramenta permite incorporar ao portal novos elementos de comunicación e interacción co usuario, así como novas
formas de acceder á información.
No relativo á integración da información dos animais en adopción,
residente nunha aplicación propia utilizada polos traballadores do
centro, utilízanse servizos web baseados en codificación RPC mediante WSDL. Grazas á utilización desta tecnoloxía, disponse en tempo real de todas as actualizacións realizadas desde o propio centro
e garántese interoperabilidade entre ambos sistemas con independencia da tecnoloxía utilizada polo aplicativo de xestión dos animais
utilizado.

En palabras do xefe de servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra “o portal do CAAN é un novo exemplo das novas tecnoloxías postas ao servizo dos cidadáns nun tema de tanta
sensibilidade como é o coidado dos animais domésticos” e salienta
ademais que “con esta nova iniciativa a Deputación de Pontevedra
segue a traballar na prestación de servizos de diversa índole como
apoio aos concellos con menos recursos da provincia”. 
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4G:
| especial | 4G |

se nada cambia, a
telefonía móbil máis
rápida do mundo
Para estar á última sobre tecnoloxía móbil hai que ser máis
rápido que o raio pois no eido das telecomunicacións a
velocidade é sinónimo de mobilidade, unha espiral que non
remata nunca e que xira sempre na mesma dirección: a da
velocidade, capacidade que semella ser o motor polo que
se rexe todo. Na vida cotiá non hai nada que permaneza,
todo está en continuo cambio e a tecnoloxía móbil non ía
ser menos, pois sometida como está ao ritmo apresurado
dos ávidos consumidores de telefonía, a demanda do máis
e mellor fai que xa se albisque a chamada 4G. Dende estas
páxinas de Código Cero tentaremos explicar polo miúdo a
que nos referimos cando falamos de 4G, que achega de novo,
que vantaxes ten...

4G
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V

odafone anunciou xa
a dispoñibilidade dun
servizo comercial 4G a
gran escala para sete
cidades españolas a
partir de maio e arestora, mentres o lector
le estas liñas, ultima o desembarco en oito
máis (incluídas A Coruña e Vigo). Axiña
se unirán á listaxe de redes LTE Orange
e Yoigo, será despois do verán. Perante
este panorama de innovación no eido
das telecomunicacións, preguntaranse
moitos de nós, se cadra os que só lemos
as entradiñas das informacións TIC e sen
meternos moito no miolo, que é iso do
4G (tamén coñecido como LTE)? Pois segundo nos conta a Wikipedia, baixo estas
siglas empregadas para referirse á cuarta
xeración de tecnoloxías de telefonía móbil
atopamos a sucesora das tecnoloxías 2G
e 3G, a predecesora da vindeira xeración
5G (velocidade de descarga 10 veces máis
rápida que a de 3G). A 4G está baseada ao
100% no protocolo IP, sendo un sistema
de sistemas e unha rede de redes, que se
acada grazas á converxencia entre as redes
de fíos e e as redes sen fíos. Esta tecnoloxía
poderá ser empregada por módems sen
fíos, móbiles intelixentes e outros dispositivos móbiles. A principal diferenza coas
xeracións anteriores é a capacidade para
prover velocidades de acceso maiores
de 100 Mbps en movemento e 1 Xbps
en repouso, mantendo unha calidade de

1G 2G

servizo (QoS) de punta a punta de alta
seguridade que permitirá achegar servizos
de calquera clase, en calquera intre e lugar
co mínimo custo posíbel. O 4G, segundo
as pretensións do WWRF (Wireless World
Research Forum), é unha fusión de tecnoloxías e protocolos, non só un único estándar, semellante a 3G, que arestora inclúe
tecnoloxías como o son GSM e CDMA. A
xeito de curiosidade, dicir que a empresa
NTT DoCoMo en Xapón, foi a primeira en
realizar experimentos coas tecnoloxías de
cuarta xeración, chegando aos 100 Mbps
nun vehículo a 200 quilómetros por hora.
Foi esta marca a que lanzou os primeiros
servizos 4G baseados en tecnoloxía LTE,
alá por decembro de 2010 en Toquio, Nagoia e Osaca. No resto do mundo agárdase
a súa introdución no ano 2020.
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Un achegamento á tecnoloxía G: os precedentes da 4G

O

sistema de conexión da telefonía celular G viuse sometido a
un continuo cambio e evolución que foi parello á evolución tecnolóxica dos propios
teléfonos móbiles, cuxo proceso vai ligado a
xeracións de acordo aos avances achegados.
Na actualidade existen catro, lémbranos Rita
Conde dende About.com.

» Tecnoloxía 1 G ou de redes
analóxicas.
Falamos da primeira xeración xurdida
a finais dos anos setenta e comezos dos
oitenta do século pasado. Esta tecnoloxía

4G
3G

G

-caracterizada por ser analóxica e só para
voz- introduciu o uso de múltiples celas e
a capacidade de transferir chamadas dun
lugar a outro mentres o usuario viaxaba
durante a conversa, para o que a torre de
cobertura enlazábase cos sitios de células
próximas para manter a comunicación. Con
todo, a transmisión destas celas era inexacta
e tampouco tiña boa calidade de son. A
tecnoloxía predominante desta xeración
era o Sistema Avanzado de Telefonía Móbil
(Advanced Mobile Phone System- AMPS polas
súas siglas en inglés), o cal se empregou con
maior forza nos Estados Unidos.

» Tecnoloxía 2G ou de globalización dixital.
A diferenza da anterior, na segunda xeración todo o proceso é dixital. Pois tanto a
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1G como a 2G empregaban sistemas dixitais
para a conexión das radio bases coa rede
telefónica, pero na primeira delas a transmisión realizábase só de maneira analóxica.
Na segunda xeración, tamén se presentaron
avanzados teléfonos celulares, con dimensións máis pequenas, que se conectaban con
rapidez ao sinal das redes. Neste período,
o móbil medrou en popularidade, tamén
debido á aparición dos teléfonos prepagamento. Asemade, os usuarios contaban por
primeira vez cunha ferramenta moi eficaz
para a comunicación: as mensaxes de texto
SMS (Short Message Service). Cómpre informar que estes SMS eran posíbeis a través do
Sistema Global para Comunicacións Móbiles
(Global System for Mobile CommunicationsGMS), hoxe o estándar máis popular de telefonía celular no mundo, con máis de 3 billóns
de usuarios en 212 países. Logo, o servizo
de mensaxes de texto estivo dispoñíbel en
todas as redes dixitais.

» Tecnoloxía 3G ou de alta
transmisión.
Antes de chegar á terceira xeración, a
telefonía celular dispoñía xa de melloras
tecnolóxicas coa 2G, cuxos avances foron
modificando o seu concepto. Entón falábase
de xeracións 2.5G e 2.75G, que de certo sementaron o camiño para esta 3G, a cal como
diferenza básica sobre a anterior era a conmutación de paquetes para a transmisión
de datos. Así, coa capacidade de transmisión
de voz e datos a través da telefonía móbil,
os servizos da terceira xeración permitían ao
subscritor a posibilidade de transferir tanto
voz e datos nunha sinxela comunicación
telefónica ou unha videoconferencia, coma
tamén transmitir só datos (sen voz: descargas de programas, intercambio de correos
electrónicos, mensaxería instantánea...) e
todo cunha velocidade de 384 kbps que posibilitaba mesmo ver vídeos. Con esta transmisión de datos facíase máis doado que os
teléfonos celulares de 3G tiveran acceso a
conexións de Internet. Alén disto, co desenvolvemento tecnolóxico acadado permitíase
a compatibilidade mundial e a coexistencia
cos servizos móbiles coas redes de segunda
xeración. Por se isto non abondase, a 3G aumentaba o grao de seguridade ao autenticar
a rede á que se estaba conectando.
» Tecnoloxía 4G, a velocidade.
O gran chanzo tecnolóxico que separa á
cuarta xeración da 3G radica na eliminación
dos circuítos de intercambio, para empregar
só as redes IP (protocolo de Internet), é dicir,
aquelas que se producen coa confluencia
entre redes de fíos e e redes sen fíos, aptas
para celulares intelixentes ou smartphones
e módems sen fíos, entre outros. Todos os
datos, incluíndo a voz das chamadas, serán
transmitidos por intermedio de paquetes
conmutados cunha velocidade que estará
por enriba de 1 Xbps, amais de contar cun
meirande ancho de banda. Con estes valores, a través dun teléfono móbil ou celular,

poderase obter unha perfecta recepción
para a televisión high definition ou de alta
resolución. Para entendérmonos, a maior
parte dos móbiles e tablets conéctanse a
redes coñecidas como "de terceira xeración"
ou 3G, un estándar con máis de dez anos
de vida que ha ir evolucionando co tempo
e aumentando a capacidade de transmisión
de datos para chegar ao nivel requirido
polos teléfonos avanzados. O seu sucesor -o
LTE ou 4G- amplía a capacidade de transmisión de datos, permitindo conectarse axiña,
con velocidades que se moverán entre os 50
e os 150 Mbps. Engadir que se supón que
será máis eficiente, contribuíndo a alongar
un pouco a autonomía dos gadgets.

Outras dúbidas arredor do 4G
Como toda novidade, a 4G suscita unha
chea de preguntas sen resposta que dende
Código Cero tentaremos responder. Preguntas, por outra banda, que nós mesmos
tivemos que respondernos, botando man
por exemplo dos útiles artigos publicados
por Ángel Jiménez de Luis en Gizmodo.
Unha destas dúbidas refírese a se a 4G está
dispoñíbel neste intre, a resposta é que esta
tecnoloxía atópase xa en moitos países e
algúns dos produtos hoxe en día dispoñíbeis teñen capacidade para conectarse a
este tipo de redes. Como algúns dos últimos
iPads e iPhones, varios teléfonos de Sony,
LG e Samsung... Emporiso, para acceder
a este sistema, hai que empregar certas
bandas de radio específicas e até agora non
existe un acordo sobre en que banda se
deben despregar os servizos en Europa. Na
actualidade, semella haber un acordo para
despregar os servizos de 4G na banda dos
800 Mhz pero... en moitos países europeos
esta banda está encamiñada á Televisión
Dixital Terrestre. Anúnciase que esta banda
ficará libre en 2014 para o uso de redes
telefónicas. Namentres, as operadoras que
fornecen 4G empregan outras frecuencias
menos eficientes pero que permiten despregar xa este servizo. No caso de Vodafone, a
empresa lanza o 4G nas bandas de 1.800 e
2.600 MHz. Pola súa banda Orange e Yoigo
aproveitan tamén esas bandas e Movistar
ten algunhas experiencias piloto en parques
industriais e de negocios en 2.600 MHz
tamén.

Produtos que serán compatíbeis
coa 4G
Na listaxe de compatibilidade coa 4G
figuran: Samsung Galaxy S4, LG Optimus G,
Sony Xperia Z, HTC One, Huawei Ascend P2,
Nokia Lumia 920, Blackberry Q10, iPhone
5 e varios dos últimos modelos de iPad.
Dicir que a compatibilidade dalgúns deles
dependerá da banda de radio escollida,
podendo ser precisa unha actualización de
software. Como dato a ter en conta, a oferta
comercial deste servizo variará segundo a
operadora, por exemplo Vodafone cobrará 9
euros máis ao mes se queres usar este servizo e xa tes un dispositivo compatíbel. 
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A tecnoloxía
máis agardada
Vodafone prepara a chegada da súa rede 4G á Coruña e Vigo

A

s redes de telefonía móbil de cuarta xeración continúan o seu avance pola nosa xeografía, e un dos
operadores que está a espallar a máis velocidade a
súa nova rede LTE é Vodafone, que en maio estreouse
en 7 cidades españolas e que finalmente vai chegar a
Galicia, pois veñen de confirmar que en setembro desembarcará en
Santander, A Coruña e Zaragoza e en outubro fará o mesmo en Córdoba, Vigo, Murcia, Xixón e Oviedo. Espérase que nestas cidades a cobertura de 4G chegue ao 58% da poboación en exteriores e ao 27% en
interiores, mellorando paulatinamente para conseguir espallarse ata
un 70% en exteriores e un 40% en interiores xa no mes de decembro.
Aínda que inicialmente Vodafone tiña previsto cobrar pola mellora
das conexións 3G a 4G, os actuais clientes de Vodafone con contratos
que inclúan datos móbiles (tanto para teléfonos intelixentes como
para tablets ou módems USB) poderán gozar da nova tecnoloxía móbil de balde, para o que deben activar o servizo Vodafone 4G nunha
tenda Vodafone ou chamando ao servizo de atención ao cliente.
A día de hoxe o operador ten no seu catálogo máis de 22 dispositivos que facilitan a conexión a redes 4G, de xeito que os seus usuarios
poderán gozar tanto das maiores velocidades de transferencia de
datos como da máis notábel redución da latencia das comunicacións,
o que resulta crucial para actividades en tempo real como videoxogos
en comunicacións en liña.
Polo momento Vodafone está a empregar as bandas dos 1.800 e
2.600 MHz para ofrecer 4G, polo que non espera á liberación da banda

Pagamentos dende o móbil
Vodafone España tamén está a anunciar estes días que os seus clientes
poderán empregar Vodafone SmartPass antes de rematar o ano, o que
lles vai permitir facer pagamentos co móbil en máis de 250.000 establecementos do Estado grazas a un acordo entre Vodafone e VISA, e que
tamén permitirá o transvase de saldo entre usuarios SmartPass con só
saber o seu número de móbil.
Este novo sistema de pagamento aproveita a tecnoloxía NFC que
teñen moitos dos móbiles actuais, e precisará dunha aplicación que
funciona a xeito de tarxeta virtual (Vodafone SmartPass), aínda que os
clientes de Vodafone que non conten cun dispositivo deste tipo poderán
solicitar unha tarxeta NFC que se adhire ao móbil e o habilita para utilizar
esta nova solución. Outro interesante anuncio de Vodafone é que vén de
chegar a un acordo estratéxico con Canal+ para ofrecer os contidos da
plataforma en liña Yomvi para que os seus clientes particulares poidan
gozar dos contidos de Yomvi a través de dispositivos móbiles (3G e 4G) e
fixos (ADSL, VDSL e fibra).
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dos 800 MHz (ocupada actualmente por varias canles de
TDT) que será a que supoña un maior avance desta tecnoloxía para o ano que vén, especialmente por permitir unha
maior penetración no interior dos edificios.
Segundo nos lembra a compañía, a tecnoloxía de cuarta
xeración permite ofrecer velocidades de até 150 Mbps en
descarga e de até 50 Mbps en subida de datos a Internet.
Para poder gozar dos servizos 4G, os clientes de Vodafone
deberán contar cun dispositivo 4G que inclúa unha versión
actualizada do software, unha tarxeta SIM compatíbel (todas
as MicroSIM e NanoSIM comercializadas polo operador, son
compatíbeis), alta no servizo Vodafone 4G a través do 123 ou
en tendas da súa rede comercial.
Segundo engade a operadora, coa tecnoloxía 4G Vodafone
abre a porta a innovadores servizos e aplicacións, facilitando
o intercambio e descarga de arquivos como fotos, música,
ou contidos audiovisuais de alta definición e permitindo
sacar o máximo partido aos videoxogos en liña. Ademais,
sinala, “Vodafone 4G facilita a introdución de novos servizos
na área empresarial ou das administracións públicas, como
aplicacións empresariais en mobilidade con alto contido
multimedia ou outras en áreas que non foron completamente exploradas como a telemática, a sanidade ou os servizos
públicos”.
En definitiva, as principais vantaxes dos novos servizos 4G
resúmense no seguinte: maior velocidade na transferencia
tanto na suba coma na baixada de datos, menor latencia que
fornece unha gran mellora na experiencia de uso de aplicacións moi interactivas, tales como videoxos en liña multixogador ou comunicacións ricas en contidos multimedia.
Para máis información sobre a oferta comercial Vodafone
4G: www.vodafone.es/4g
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Primeiras impresións
na Rede
Os internautas-blogueiros opinan sobre a tecnoloxía 4G de Vodafone

A

espera de que podamos coller o noso smartphone dende as
cidades galegas e tirarlle partido real á tecnoloxía 4G (o seu
despregue por estas terras está en proceso na Coruña e Vigo),
quixemos ver na Rede o que contan os demais. Dende o blog
Xataka amosaron os días pasados as primeiras impresións do
novo servizo de Vodafone ao remate dunha semana de probas avaliando o
comportamento do mesmo. Javier Pastor, un dos responsábeis deste exame,
cualificou o proceso de moi interesante, en boa medida porque permitiu
tirar do fío da reflexión e atopar as claves do que poderá ser a comunicación
do futuro, unha comunicación que encherá baleiros e fornecerá moldes de
contido: todos eses conceptos como Cidade Intelixente ou Fogar Dixital ou
Computación na Nube cos que se nos van ríos de tinta pero que nos custa
explicar con exemplos concretos do día a día de tódalas persoas. Para Pastor,
o cambio que imprime a tecnoloxía 4G é brutal, amais de representar un
chimpo dramático nas conexións de datos nos dispositivos móbiles.
E máis se temos en conta que o blogueiro en cuestión parte dunha situación ben diferente á que se nos ofrece agora: unha situación que nos remite
aos primeiros anos de Internet en España nos que se fornecían módems de
56 kbps nas primeiras conexións de ADSL.
Segundo nos contan dende Xataka, tecnoloxías como 2G e 3G morden o
po perante o que ofrece a 4G. Sobre todo porque a 3G, malia cumprir cun mínimo de requirimentos, non foi quen de pór en xogo a banda larga móbil que
moitos usuarios arelaban. A banda larga de verdade chega finalmente coa
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4G/LTE, coa operadora Vodafone adiantándose ás demais en materia de fornecemento
de rede, un proceso que como dixemos nas
páxinas anteriores aínda está en marcha e
irá chegando paseniño ás principais cidades
e logo ao resto de espazos urbanos da nosa
xeografía.
Na Rede, tanto en Xataka como noutros
espazos en liña onde xa se tivo o privilexio
de probar estes recursos, o primeiro que
chama a atención, en termos concretos, é a
posibilidade de acadar velocidades de carga
de datos 20, 30 ou 50 veces maiores cás que
se tiñan gozado até o de agora. E iso, claro
está, sen chegar ao límite ofrecido, eses 150
Mbps en descarga e 50 Mbps en carga, uns
parámetros que se ben locen moito, certamente só serán precisos (polo de agora) para
quen demande unhas condicións axeitadas
para o fluxo masivo de información. A mellora con respecto á tecnoloxía previa, sinalan,
é certamente apreciábel no día a día e non
só para tarefas tan comúns como descargar
o correo, navegar por Internet ou escoitar
música en servizos de streaming, cousas para
as que se obteñen garantías dun rendemento moito máis óptimo. Non, a diferenza
básica é que agora tamén se pode obter bo
rendemento para procesos como streaming
de vídeo (vídeos en alta calidade a través do
móbil e cunha oferta masiva), computación
na nube e traballo a distancia, sincronización
masiva de información (non será preciso
agardar a estar no radio de alcance dunha
rede Wi-Fi para fozar nas nosas contas das redes sociais e subir a elas, por exemplo, fotos
de alta calidade) ou xogos en liña.
Todo isto, por certo, ten capacidade
para permitirnos (nalgúns casos) desbotar
recursos de tipo máis tradicional, como por
exemplo o ADSL. De feito, para que precisarían moitos usuarios tecnoloxía ADSL se esta
achega para o común deles entre 10 e 20
Mbps de baixada e a 4G, en circunstancias
normais, triplica ou cuadriplica eses números? E xa non digamos os números de suba,
que case os multiplica por dez.
Viaxando por outras webs e outras opinións tamén atopamos estes días a de Albert
Cuesta (CanalPDA de El Economista), que xa
tivo oportunidade de experimentar co novo
servizo nunha das primeiras cidades que
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contou con estre privilexio, Barcelona. Fíxoo
a través do seu MacBook, a unha velocidade
de case 30 Mbps a través da rede móbil, con
1,32 de suba e un beneficio adicional de
latencia mínima, de 44 milisegundos. Conclusión: a conexión móbil obtida resultou
ser máis rápida có 82% de tódalas efectuadas dende España por calquera medio. O
contraste entre tecnoloxía 4G e a achega
previa, a 3G, tamén foi salientábel. A través
desta última, Cuesta acadou números até 60
veces menores. “En calquera caso”, explica,
“a experiencia de uso da conexión LTE é
espectacular: o audio e o vídeo en streaming
flúen comodamente e as páxinas web descárganse a toda velocidade”.
Polo que respecta ás probas e valoracións
feitas en Madrid, Javier Lacort conta en
Celularis.com que á espera de que cheguen
os servizos de Orange e Yoigo, os exames
foron feitos sobre a tecnoloxía que fornece
Vodafone e, máis polo miúdo, sobre un LG
Optimus G. Para comezar, infórmase de
certas carencias na cobertura, pois non foi
posíbel acadar as velocidades de descarga
ofrecidas en zonas teoricamente de moi boa
cobertura. “Iso si”, engaden, “as velocidades
de subida son practicamente simétricas, a
cal é a mellor nova, xa que semella que por
fin os operadores comprenden a esencia do
consumidor actual, que xa non só consume
contidos, senón que tamén os crea, polo
que precisa que a velocidade de subida de
arquivos sexa decente”.
As velocidades acadadas, explican, oscilan
moito e todas en exteriores, ao descuberto.
“A cobertura en interiores é nula”, explican,
“xa que aínda se depende da banda de 800
MHz, que será liberada o próximo mes de
xaneiro”. 

Preguntas e respostas sobre tecnoloxía 4G
- Que tarifas dispoñíbeis hai?
Existe unha tarifa 4G de Vodafone para conectarnos coa nosa tablet ou calquera
outro dispositivo a Internet en mobilidade. Trátase da Tarifa Internet Móbil 4G e dende o operador recomendan contratala se vas imos facer un consumo intensivo diario
de datos. A velocidade máxima é de até 150 Mbps os primeiros 10 Xb. A partir de aí,
a velocidade axústase a 64 Kbps. De queremos seguir adiante coa nosa navegación
e nas mellores condicións posíbeis de baixada, podemos contratar un bono extra de
datos de 1Xb se enviamos unha mensaxe de texto (SMS) ao número de balde 228800
coa mensaxe Alta Extra 1Gb.
- Cales son as diferencias básicas entre tecnoloxía 3G e 4G?
Pois a 4G é unha tecnoloxía coa que a velocidade de descarga de datos increméntase de xeito substancial con respecto á tecnoloxía 3G: entre 5 e 10 veces máis rápida que a 3G en velocidade de descarga e até 3 e 4 veces menor tempo de resposta
(latencia). Estas melloras na velocidade de conexión mellorará substancialmente a
experiencia en servizos de vídeo e xogos en alta definición (HD).
- Podo ter 4G no meu teléfono móbil actual?
Depende do tipo de terminal e/ou versión de software que teña o mesmo. Algúns
terminais xa veñen coa versión de software apropiada pero noutros é preciso actualizar o software do smartphone ou dispositivo para que sexa compatíbel con 4G.
- Como sei se o meu terminal é 4G?
No mercado existen moitos terminais preparados para empregarse con tecnoloxía
4G. Temos que seguir estes pasos segundo cal sexa o sistema operativo do teléfono
móbil, e para confirmar se é 4G debe aparecer o termo LTE:
• iPhone: Axustes > Xeral > Datos móbiles > Activar 3G (se desactivamos esta
opción, o terminal pasará a 2G)
• Android: Configuración > Máis redes > Redes móbiles > Modo de Rede
• Windows Phone: Configuración > Rede móbil > Velocidade de conexión máxima
- Que é unha tarxeta USIM e como recoñecela?
Para poder tirarlle partido á tecnoloxía 4G, ademais de estarmos en zona de cobertura 4G e dispor dun terminal que soporte a tecnoloxía, precisamos dunha USIM.
Todas as tarxetas con 88K ou superior capacidade son USIM. Con todo, aquelas que
teñen capacidade de 64K ou inferior non o son, e por tanto non resultan compatíbeis con 4G. As tarxetas con formato micro ou nano son USIM. Por tanto, todos os
terminais que leven unha micro ou nano sempre disporán dun cartón USIM. Neste
grupo atópanse todos os smartphones compatíbeis con 4G. Para o resto de terminais
compatíbeis coa tecnoloxía 4G, será preciso fornecer unha USIM.

22 | Código Cero

Número 121

| Vindeira Capital Network | NOVA EDICIÓN |

TIC e algo máis
A nova edición de Vindeira Capital Network ábrese
a novos sectores e vieiros de colaboración

O

Clúster TIC Galicia e
Xesgalicia organizan a
cuarta edición de Vindeira Capital Network
(VCN’13), o meirande
foro de captación de investimento
TIC que se desenvolve en Galicia. Este
proxecto comezou conxuntamente coa
Plataforma Tecnolóxica Vindeira en 2010,
co obxectivo de achegar emprendedores e
investidores para favorecer o financiamento de
proxectos baseados nas TIC, e agora amplía o seu enfoque
para abordar tamén os sectores biotecnolóxico, agroalimentario,
audiovisual, da automoción e doutros ámbitos no que se conte
cunha alta compoñente tecnolóxica.
Nas tres primeiras edicións de Vindeira Capital Network presentáronse un total de 52 proxectos a importantes entidades de
Capital Risco e business angels e contouse cunha participación

media, en cada edición, de 15 entidades de investimento privaParticipantes
en
Vindeira
Venture
Academy
das de alcance nacional, ademais de investidores públicos. Este
ano contarase novamente coa participación de analistas, conselleiros delegados e directores de investimento que representan
a fondos e entidades de investimento cun rango de inversión
que oscila entre os 100.000 e os seis millóns de euros.
Buscar, detectar e identificar proxectos que poidan converterse en negocios de base tecnolóxica é a fase inicial do VCN’13. O
prazo para a presentación de proxectos rematou o 6 de setembro. Os proxectos inscritos están arestora a ser avaliados por un
comité de expertos composto por especialistas dos eidos da empresa e das universidades galegas, que realizarán unha escolma
baseada na calidade e potencialidade dos proxectos.
Os proxectos poden ser presentados por calquera persoa ou
empresa que teña unha iniciativa ou proxecto empresarial
innovador e con alto compoñente tecnolóxico, sexa novo ou xa
comezado, e que precisen de capital para a súa execución.
Antes de enfrontarse aos financiadores, os emprendedores responsables dos proxectos seleccionados completarán unha fase
de formación, na chamada Vindeira Venture Academy. Nesta escola, pola que pasará unha importante nómina de expertos, os

emprendedores terán a oportunidade de pulir os seus proxectos
Outra xanela ás actividades previas ao
e preparar as súas presentacións para dotalas da maior claridade
Vindeira Capital Network
e precisión. Vindeira Venture Academy desenvolverase entre os días
12 e 22 de outubro.
A presentación ante os invesO Clúster amplía persoal e anuncia visitas a tódolos seus membros
tidores terá lugar en Santiago de
Compostela os días 24 e 25 de
Tal e como vimos avanzando ao longo destes meses, cousa confirmada na máis recenoutubro, e realizarase coa metodote asemblea, o Clúster TIC Galicia ten novo rumbo, novas metodoloxías de traballo e un
loxía elevator-pitch. Esta baséase
espírito renovado de integración e diálogo no camiño do obxectivo común de todo o noso
nunha presentación rápida e áxil na
tecido empresarial das novas tecnoloxías: medrar en tódolos sentidos e ámbitos. Logo da
que o emprendedor debe captar
reincorporación de EGANET e as súas empresas, co fortalecemento que isto implica, o Clúso interese do inversor nun corto
ter prepara agora unha ampliación firme das súas capacidades coa incorporación de novo
período de tempo.
persoal. A nova estrutura, informan fontes da alianza empresarial galega, está formada por
Na cuarta edición de Vindeira CaRosa Méndez na Xerencia; Adela Amado na Administración; Roberto Pérez en I+D+i; Óscar
pital Network colaboran a Axencia
Santos en Proxectos e Mª Xosé Jamardo en Comunicación e Marketing.
Galega de Innovación, o IGAPE, os
A primeira tarefa a realizar pola nova estrutura, engádese “será a de coñecer polo miúdo
centros tecnolóxicos galegos, a Esas empresas socias, polo que os esforzos centraranse na realización de reunións con todas
cola de Negocios de Novacaixagapara recoller información de primeira man das empresas, dos seus produtos e servizos, das
licia, e as aceleradoras de empresas
súas necesidades e das súas demandas”. Unha información que o Clúster cualifica de “funZarpamos e Launchlab. 
damental” para elaborar accións e proxectos de interese para as empresas socias, potenciar
o coñecemento e a colaboración entre empresas, ampliar os servizos para socio, dar forma
ao catálogo de competencias TIC en Galicia e elaborar a axenda de internacionalización.
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Pequenos pero importantes pasos
Empresas e grupos de desenvolvedores da nosa terra seguen
adiante coa súa arela de achegar programas abertos
MiniNo PicarOS 2013 xa ten versión RC

O

pasado mes de xuño presentaba GALpon a versión beta de PicarOS Diego,
unha distribución GNU/Linux dirixida
aos máis pequenos da casa, cativos de entre
3 e 12 anos, coa finalidade de facerlles máis
doado o uso do computador, tanto no seu
lecer coma nas tarefas relacionadas coa súa
aprendizaxe na aula ou na súa vida cotiá.
Volvendo ao presente, o sábado 7 de setembro dende o portal de Mancomún daban
conta de que a distribución GNU/Linux para
nenos MiniNo PicarOS 2013 enfiaba xa a súa
recta final (minino.galpon.org) coa publicación da súa versión PicarOS Diego RC.
Dende o equipo de desenvolvemento
anunciaron, que o dito sábado (ás 13:44:53)

pechaban todas as incidencias abertas
durante as probas tras engadir as suxestións
feitas, polo que procederon á construción
da imaxe ISO da versión candidata á versión
final. Cómpre dicir que esta distribución
-amais de emprestar especial atención ao
deseño, facilidade de uso e intuitividadeconta con gran variedade de programas
libres para a edición gráfica, multimedia,
ofimática, xogos e programas educativos.
Como toda nova versión, esta tamén achega
moitas novidades, entre outras: engádese
un sistema de nube persoal con BitTorrent
Sync para sincronizar cartafoles con calquera
outro equipo ou teléfono intelixente. Esta
nube non depende de ningún servidor

O CIXUG informa que Linux Mint dispón xa de
réplica galega

A

Oficina de Software Libre do CIXUG
informa que vén de ultimar a configuración e posta en marcha no seu
servidor de réplicas da primeira réplica do
proxecto Linux Mint na nosa terra. Segundo
conta o devandito consorcio das universidades galegas e reflicte Mancomún, en virtude desta achega calquera usuario galego
que queira descargar a distribución poderá
facelo dende este servidor acubillado fisicamente na UDC, “coa vantaxe da proximidade e a capacidade do servizo”. Dende a
Oficina engaden que con esta nova réplica
contribúese a promover o coñecemento
da distribución no ámbito universitario, e

cúmprense ademais cos obxectivos da OSL
do CIXUG de apoiar os proxectos libres que
requiran de promoción dentro da comunidade universitaria galega.
Lembrar que Linux Mint é unha distribución GNU/Linux baseada en Debian e
Ubuntu, que ten como finalidade achegar
aos seus usuarios “un sistema operativo
moderno, elegante e doado de utilizar”,
engádese. Comeza no ano 2006, e arestora
é o cuarto sistema operativo máis empregado, despois de Windows, Apple Mac OS e
Ubuntu. Asemade, é o primeiro en descargas de sistemas GNU/Linux. 

Biostatech organiza un curso de
introdución á contorna R

A

firma galega Biostatech, xurdida ao abeiro da área de bioestatística
da Universidade de Santiago, informa dunha interesante actividade
formativa sobre software libre. Máis polo miúdo, trátase dun curso
de introdución ao programa estatístico R, achegando formación básica
sobre este contorno informático estatístico (análises de datos, xeración
de gráficas, recursos para a docencia) e previsto para celebrarse na aula
Novoa Santos (aula 1) do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS), entre os días 23 e 26 de setembro e en horario de tarde. O curso
virá da man de Mónica López Ratón, licenciada en Matemáticas e Máster en Bioestatística pola
USC. Segundo informa a empresa, contará con persoal de apoio para acadar “unha formación
completa e íntegra”. A actividade inclúe un total de 22 horas formativas, 18 presenciais e 4 de
traballos prácticos a través de plataforma web, presentarase de forma teórica e práctica un
interesante programa a través do que o alumnado acadará os conceptos básicos para poder
empregar a potente ferramenta estatística R. 
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externo, os ficheiros alóxanse nos equipos
sincronizados, polo que só as persoas autorizadas acceden a eles co que nunca se perde
o seu control. Para acceder dende PicarOS
a este sistema faise dende o navegador na
ruta localhost:8888. Amais creouse un mini
aplicativo (con icona na área de notificación)
para activar/desactivar, acceder á páxina de
compartición/configuración (no navegador)
e supervisar os últimos elementos engadidos á sincronización. Engádese gobohide
(activado de xeito predeterminado na instalación, non así en vivo) para agochar todos
os directorios e ficheiros sensibles da vista
dos pequenos, para evitar calquera manipulación indebida... 

O xogo A batalla polo Nor

A

comunidade Trasno, incansábel na
tradución ao galego de todo tipo
de recursos libres, informou os días
pasados dende trasno.net da publicación
da versión 1.10.7 de A batalla polo Noroeste,
xogo de estratexia por roldas emprazando
nun contorno de fantasía heroica de ambiente medieval e que atesoura a vantaxe
extra de ser unha achega libre, polo que se
multiplican as súas posibilidades de adaptación e enriquecemento. De feito, segundo
nos contan dende Trasno, trátase dun dos
“buques insignia dos videoxogos abertos
dende hai moitos anos”. A nova reformulación do xogo mellora entre outras cousas a
súa estabilidade. Con todo, e volvendo ás

Calligra enriquece o paqu
libres a Microsoft Office

H

ai máis vida alén de Microsoft
Office, cousa que deberan ter en
conta non só os que por razóns
de orzamento limitado queiran ter
unha suite ofimática no seu computador senón tamén aqueles que queiran
probar novas alternativas ao achegado
pola compañía do Windows. Recentemente soubemos do fortalecemento
doutra alternativa libre, chamada Calligra (calligra.org), que podemos engadir
ao xa de por si completo paquete de
opcións de programación aberta ao
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a prol do software universal
O Firefox faise máis social e renova o seu
logotipo

T

ras varias semanas en probas a versión
23 de Firefox xa está dispoñíbel para a
súa descarga en galego para Windows,
OS X e Linux, destacando especialmente
por contar cunha versión renovada do seu
logotipo, que vén recibindo pequenas modificación durante os últimos anos, mantendo
os seus elementos chave. Outra característica
salientábel da nova versión de Firefox é que,
se temos activadas as funcións sociais de Facebook no navegador, poderamos compartir
os contidos que atopemos na web premendo un botón para tal efecto, facendo máis social a
experiencia de exploración de páxinas web.
Para mellorar a seguridade do navegador, nesta nova versión estréase oficialmente un bloqueador de contido mixto, de xeito que evitamos os problemas de cargar contidos inseguros
cando estamos a visitar unha páxina web segura (https).
O novo Firefox tamén inclúe numerosas optimizacións no seu funcionamento, simplifica a
interface de notificacións para a instalación de complementos, activa VXVA2 en equipos con
Windows Vista ou superior para acelerar a decodificación de vídeo en H.264 e moitos outros
pequenos detalles entre os que non faltan melloras na seguridade da aplicación. 

roeste, cen por cen en galego
posibilidades de adaptación das que falamos,
permitiu que a comunidade Trasno metese
man para conseguir que a nova versión se fornecese cen por cen traducida ao galego. Así,
informa a comunidade, todos os textos que
se poden traducir están en galego, incluídos
os textos das imaxes como os mapas ou o
logotipo do xogo.
Lembrar que o Proxecto Trasno leva dende o
ano 2007 traballando na tradución deste xogo.
Logo deste fito tan importante (a versión
1.10.7 trasladada na súa totalidade á nosa
lingua), o colectivo anunciou que seguirá a traballar para asegurar que a tradución non baixe
nunca do nivel do cen por cento, un nivel
“que tanto custou acadar a medida que o vi-

deoxogo foi evolucionando”. O xogo pódese
descargar dende a páxina oficial (wesnoth.org)
e, ademais, ábrese á participación dos usuarios
galegos para que informen de calquera erro
lingüístico que poida aparecer. 

uete de alternativas
Microsoft Office, paquete no que hai
recursos tan salientábeis como o LibreOffice ou o OpenOffice, ámbolos
dous dispoñíbeis na nosa lingua. Volvendo
a Calligra, dicir que en realidade non se
trata dunha ferramenta nova, en parte
porque xa atesoura experiencia como suite
ofimática de seu e en parte porque bebe
das fontes de KOffice, o paquete ofimático
para KDE que representou, por así dicilo, a
súa anterior vida.
Arestora está dispoñíbel para as principais distribucións Linux e en Windows
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co instalador de seu. Calligra pon en xogo
todo o que poidamos agardar dun paquete
destas características: procesador de texto,
follas de cálculo, presentacións, planificador de tarefas, xerador de diagramas, base
de datos e mesmo un editor gráfico. No
que atinxe á compatibilidade de formatos,
permite abrir, crear e editar documentos
de Office e Open Document, o formato
estándar. 

XeoPesca, un
proxecto para crear
unha aplicación libre
de utilidade para
armadores e patróns

E

ste verán deuse a coñecer dende a
nosa terra o xermolo dunha solución informática dirixida a acubillar
rexistros da actividade pesqueira das
flotas de barcos dos nosos armadores. O
proxecto, chamado xeoPesca (xeopesca.
com), vén da man dun proxecto de fin
de carreira presentado por Pablo Belay
Fernández na Universidade da Coruña,
onde acadou, na súa defensa, unha
avaliación de 9,5. A aplicación resultante, que se distribuirá baixo código
libre, achega como dixemos a creación
dun rexistro de actividade que, entre
outras cousas, facilitaría o intercambio
de información entre patrón e armador
e achegaría análises completas sobre
os recursos mariños (co fin de optimizar
as capturas en función da experiencia
previa rexistrada no sistema). Este cómputo de áreas de meirande presenza de
recursos, sinala Pablo Belay, pode ser

axustando en base a diferentes variábeis
como son a temperatura, a dirección do
vento ou a fase luar.
XeoPesca, presente xa na Forxa de
Mancomún e con Twitter de seu, tamén
amosa un importante potencial como
factor de seguimento do produto ao
longo da cadea de comercialización, xa
que posibilita unha maior trazabilidade
alimentaria. A aplicación xeoPesca permitirá tres diferentes roles na aplicación:
os administradores do sistema, os armadores e os patróns. Os administradores
realizan funcionalidades como a de
dar de alta usuarios, xestionar as artes
e especies permitidas no sistema. Os
armadores poden xestionar os barcos
e rexistrar patróns no sistema (tarefas
precisas para levar un control da pesca
e consultar os mapas das faenas). O
patrón, sinala Pablo, é a peza principal
do sistema e o responsábel de engadir
a información pesqueira no sistema
(información composta pola faena, os
lances e as capturas de cada lance). 
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| cultura galega na rede | AS REDES E A NOSA CULTURA

A Rede coma o noso monte
Damos conta de novas iniciativas TIC de dupla dirección: da
cultura galega á Internet e viceversa
O proxecto O monte é noso desenvolve un mapa
en liña cos nosos montes en mancomún



Do proxecto O monte é noso: Sachando
Procomún xa temos falado en Código
Cero, dando a coñecer que se trata dunha
proposta lanzada por diversos colectivos
para pór en xogo un novo xeito de achegar o
coñecemento que existe arredor dos montes
veciñais en man común en formato wiki.
Agora, grazas ao CCG e ao exhaustivo estudo
de Paula González, estamos xa en disposición de amosar algúns ingredientes máis
desta interesante iniciativa, que ten como
alicerce recuperar o espírito de propiedade
colectiva e autoxestión do monte en común
e mantelo vivo, agora que periga coa Lei de
racionalización e sustentabilidade da administración local, alí onde se xuntan terra e Rede.
Finalmente, o que se busca é a permanencia
dos montes en mancomunidade.
Detrás desta proposta áchanse varias
asociacións culturais e artísticas, unidas baixo
o lema O monte é noso. Por unha banda,
buscan facilitar a visibilidade dos montes
comunais a través das novas tecnoloxías
aplicadas á cartografía e, por outra, crear

Piden a tradución
ao galego dos
sistemas operativos
de Apple



A interface de uso dos ordenadores, móbiles e tablets de
Apple pode configurarse en distintas
linguas, entre as que destaca especialmente o catalán, mentres que o galego continúa ausente tanto en OS X
coma en iOS, o que levou a Fernando
Varela a crear unha petición en Change.org para solicitar a Tim Cook que a
súa compañía teña en consideración a
nosa lingua á hora de integrala no seu
software como opción de idioma.
A petición considera que para unha
empresa como Apple non resulta
nin caro nin complicado adaptar o
seu software ao galego, de aí que
instan á compañía de Cupertino á
súa incorporación en OS X Mavericks,
iOS 7 e futuras versións dos sistemas
operativos da compañía da mazá. 
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sinerxías entre as comunidades de montes
para a mellora no aproveitamento e sustentabilidade das terras. Así pois, procúrase dar
forma a unha rede de apoio mutuo que lles
permita compartir experiencias aos comuneiros e axude a integrar a revalorización dos
montes.
A iniciativa, cóntanos Paula González reflectindo declaracións de Ález Fernández (un
dos promotores), ten o seu xermolo hai dous
anos na Summerlab Feira Imaxinaria 012 de
Vigo, onde se deron cita persoas cun interese
común en dar forma a metodoloxías alternativas de goberno. Aparece aí a idea de buscar
fontes de coñecemento e aplicación nos
montes en man común, para os creadores do
proxecto unha realidade social que se xestiona en liberdade de axentes externos. Detrás
da iniciativa están Alg-a.org (comunidade
de artistas), Rural Contemporánea (colectivo
de acción social no medio rural), Asociación
Artesáns de Innovación (creatividade aplicada á artesanía) e Tecnologías Apropiadas
e Constelaciones (medios dixitais). A alianza

apoia pois o seu traballo sobre o concepto de
procomún, que é un xeito novo de designar
o que vén de antigo: que algúns recursos
pertencen a todas e todos
Unha das iniciativas que inclúe O monte é
noso: Sachando Procomún (montenoso.net)
é a creación dun mapa en liña interactivo
que xeolocaliza e delimita todos os montes
en mancomún da nosa terra. En palabras de
Álex, “trátase dunha forma de facer visibles
os montes e que os comuneiros compartan
experiencias e formas de xestionar o monte”.


R di que a súa aposta polo galego será
permanente



A R xa ten un novo recoñecemento
polo seu labor de promoción da
lingua e a cultura galega, e co engadido de
que o premio en cuestión vén dunha entidade representativa da lingua e a cultura
galega: a Fundación Curros Enríquez. O galardón Celanova, casa dos poetas entregóuselle á operadora o pasado 8 de setembro,
dándose a circunstancia de que se trata
da primeira que unha empresa é obxecto
desta prestixiosa distinción. O acto contou
coa presenza dos responsábeis da entidade
con sede en Celanova (sendo o mantedor o
profesor Felipe Ferreiro, patrón da Fundación), da presidenta do Parlamento de
Galicia, Pilar Rojo, e do conselleiro delegado
de R, Arturo Dopico. A xeira deu comezo
ao medido cunha ofrenda floral diante do
monumento de Celso Emilio (co gallo do
seu 34 cabodano) e un recital de poemas de
Celso Emilio e Curros Enríquez a cargo dos
alumnos do obradoiro de teatro de Celanova, Juan Manuel Villar e Nacho Núñez. O
acto estivo amenizado coa intervención do
grupo de gaitas do Concello de Celanova.
Máis tarde, as actividades trasladáronse ao
Auditorio de Celanova, onde Arturo Dopico

tivo oportunidade de agradecer a distinción
e explicar o porqué da aposta da compañía
de telecomunicacións R pola lingua do
pobo do que xurdiu e ao que achega servizos tecnolóxicos. Ao seu xuízo, o compromiso da compañía co galego ten amosado en
repetidas ocasións firmeza e autenticidade,
a fin de contas, sinalou, R sempre tivo a
crenza de que o uso do galego nas novas
tecnoloxías tiña que ser, por forza, “algo natural”. Dopico fixo saber que “cómpre pensar
en galego para ser singulares nun mundo
cada vez máis globalizado”. 
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| Colexios de Informática | LEI DE SERVIZOS PROFESIONAIS |

Os Colexios de Informática
soben o pano
A ESEI de Ourense inaugura curso
cun debate sobre a polémica Lei de
Servizos Profesionais e coa apertura
da Aula Ada Byron

O

pasado mércores 4 de setembro o campus de
Ourense acollía unha mesa redonda para abranguer
o tema da regulación das enxeñarías e enxeñarías
técnicas en informática. O problema exposto xirou
arredor do anteproxecto de Lei de Servizos Profesionais, que nun principio deixaba fóra da listaxe de enxeñarías
ás vertentes citadas. Con todo, o tema segue a dar moito de si e
o campus ourensán abría unha proposta titulada As profesións
informáticas e o papel dos colexios profesionais, coloquio inserido
dentro dos actos que a Escola Superior de Enxeñaría Informática

ourensá organizou co gallo do comezo académico 2013/2014.
Apertura oficial da Aula Ada Byron
Presentada por Ana Garriga -directora do centro- á mesa
tamén se quixeron unir Fernando Suárez (presidente do Colexio
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia) e Marcos J.
Mata (presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia). Ao longo da comparecencia transmitiuse
aos estudantes da escola a importancia de unir forzas a través de
entidades como as súas para ter voz propia e representatividade
perante os órganos de decisión e participar así das decisións que
lles afectan. No acto tamén se subliñou o carácter ambiguo da situación que se está a vivir froito da polémica lei porque -segundo
explicou Marcos J. Mata- “seguimos sendo unha profesión regulada oficialmente e non están recoñecidas as nosas atribucións
profesionais”, pois con esta lei non se regula esta enxeñaría pero
establécese a creación dunha comisión de reforma das profesións
que deberá emitir informes preceptivos sobre novas propostas de
lei de atribucións profesionais.
Alén disto, os actos de inauguración do curso 2013/2014 levados a cabo na Escola Superior de Enxeñaría Informática continuaron coa inauguración da Aula Ada Augusta Byron, en homenaxe
á muller considerada como a primeira programadora da historia.

O profesor Manuel Pérez Cota ofreceu a conferencia Augusta Ada
Ana
Garriga,
Marcos
Mata
e
Fernando
Suárez
no
debate
Byron, a muller que nos puxo no futuro; amais de celebrarse un
que inaugurou o curso
Obradoiro de introdución á informática, impartido
polos profesores Daniel González e Miguel Reboiro
e aberto a todas as persoas interesadas.
ao avance da ciencia e a tecnoloxía”. Como lembraremos está conSegundo informaron os presentes, “Ada Byron
siderada a primeira muller informática e programadora, e súa foi
herdou a rebeldía e a paixón do pai e a intelixencia
a proposta de usar o sistema binario e a lóxica da programación,
e a disciplina férrea no traballo da nai, combinación
entre outras moitas cousas.
que fixo de Augusta Ada Byron, unha rapaza nacida
María Lameiras, vicerreitora do Campus de Ourense; Ana Garrina Inglaterra de 1815, unha muller excepcional que
ga, directora da Escola Superior de Enxeñaría Informática, e o
pasou a formar parte da historia polas súas achegas
catedrático do centro Manuel Pérez Cota foron os encargados de
presidir un acto que se celebrou no marco da programación de
inauguración do curso 2013/2014. Segundo fixo saber Lameiras,
Segundo explicou Marcos J. Mata“Augusta Ada Byron foi unha pioneira no seu eido e unha pioneira
“seguimos sendo unha profesión
como muller. Por este motivo é unha satisfacción que esta aula
leve o seu nome, co desexo de que se converta nun espazo no
regulada oficialmente e non están
que compartir en paridade”. En titulacións como as do eido da
recoñecidas as nosas atribucións
informática, “na que a porcentaxe de mulleres é claramente inferior á de homes e na que a pesar dos esforzos realizados non se
profesionais”
consegue inverter a situación”, apuntou Ana Garriga, “é especialmente interesante dar ás mulleres exemplos a seguir como o da
homenaxeada este xoves na ESEI”. 
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| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

O impulso de crear
As nosas empresas comezan outono con múltiples novidades
de innovación
BALIDEA E O CESGA BOTAN UNHA MAN AOS
FAMILIARES DE PERSOAS CON DEMENCIA



O Balidea e o CESGA, logo da súa
frutífera experiencia aplicando as
posibilidades da nube nas nosas escolas
do rural, están arestora a ampliar a súa
colaboración cara a outros ámbitos
socioeducativos, máis polo miúdo os
ámbitos de atención aos nosos maiores.
Esta nova cooperación está inserida nun
proxecto europeo, informou o Centro
de Supercomputación de Galicia os días
pasados, e consiste en dar forma a unha
plataforma de apoio a coidadores informais
(familiares próximos) para comprender e
coidar aos seus familiares con demencia.
E todo co obxecto final de mellorar a
calidade de vida destes familiares e, tamén,
dos seus coidadores. O proxecto no que
traballan Balidea e o CESGA, xunto coa
Asociación Provincial de Pensionistas e
Xubilados da Coruña, é unha iniciativa

{

chamada UnderstAID. Por certo que á
representación galega tamén se sumou en
xuño a Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer e outras demencias (AFAL) de
Ferrol.
O proxecto durará ata 2016, e nel tamén
participan entidades do ámbito da saúde,
tecnoloxía e coidado dos maiores de
Dinamarca e Polonia. A plataforma, baseada
en metodoloxía de e-learning, servirá
para darlles a coidadoras e coidadores
información e formación personalizada
de acceso doado e o apoio para afrontar
os retos que se lles vaian presentando,
“así como un entorno social para mellorar
a comunicación entre especialistas,
xerontólogos e familias”, engade o CESGA. E
continúa: “Grazas á teleformación recibida
poderán mellorar a calidade dos coidados
que prestan e aumentarán a súa seguridade

e autoconfianza, mellorando tamén a
relación coa persoa coidada e reducindo o
risco de dano físico e psicolóxico de ambos
grupos”.
A reunión de inicio do proxecto foi
os días 15 e 16 de abril na Coruña e no
mes de setembro comezou a escolma de
familias das que se recollerá información
útil para a iniciativa, que facilitarán a través
de dispositivos como smartphones ou
computadores portátiles. Con estes datos,
engade o centro de supercomputación,
elaboraranse materiais de axuda para que
as persoas que empreguen no futuro a
plataforma web poidan demandar axudas
para ir solucionando os problemas que
se lles presenten no día a día, “xa que o
coidado de pacientes maiores desenvólvese
principalmente nos seus domicilios e por
parte de familiares próximos”. 

GANAPÁN: NOVA E INNOVADORA AXENCIA
GALEGA DE COMUNICACIÓN DIXITAL



Os días pasados soubemos da posta en marcha dunha nova axencia galega
de comunicación con arela didáctica e con firmes piares no eido tecnolóxico.
Falamos de Ganapán (ganapan.com), unha iniciativa posta a camiñar en setembro
da man de tres especialistas no eido da comunicación, a mercadotecnia dixital e as
redes sociais (Agostiño Reigosa, Antía Paz e David Lamas). O seu obxectivo, contan,
é procurar respostas claras e eficaces para as respostas actuais das PEME, negocios,
artistas e creadores. Polo tanto, a idea é ir alén do que arestora achegan as empresas,
axencias e gabinetes á hora de facilitar a comunicación coas comunidades de
clientes e usuarios doutras empresas. Os responsábeis de Ganapán quixeron que a
súa iniciativa nacese con bo pé, ou polo menos cun paso diferente. A idea é ceibar o terreo de intermediarios e permitir que sexa o
propietario dunha empresa, que é quen coñece mellor o negocio de seu, quen fale directamente ante o mundo dixital do seu produto.
Ao fío disto, o labor dende Ganapán será realizar o traballo previo ao lanzamento, “seleccionando as vías, redes e campañas máis
axeitadas para o cliente e asegurándose de que este reciba a formación precisa para cubrir o seu día a día”. 

A TERRA DE MELIDE ESTREA UN TRIVIAL PARA ANDROID



Os días pasados na capela de San
Antón de Melide presentouse o Trivial
da Terra de Melide, unha aplicación para
smartphones e tablets co sistema operativo
Android que é totalmente de balde e recolle
200 preguntas sobre o medio, a cultura e a
sociedade, a arte, a historia e os personaxes
senlleiros dos concellos de Melide, Toques
e Santiso. Este xogo nace do traballo do
Servizo de Normalización Lingüística da
Terra de Melide, que leva dende 2011
elaborando os contidos desta aplicación
que persegue o seu uso didáctico, polo que
instarán aos centros educativos da comarca
no interior de Galicia a empregar esta
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aplicación que facilitará o coñecemento do
contorno á vez que entretén aos usuarios,
que poderán xogar de xeito independente
ou en competicións de ata 4 xogadores no
mesmo dispositivo.
Os veciños da Terra de Melide tamén
atopan un interesante reto neste Trivial
móbil, por ver reflectida a realidade dos
seus concellos na mesma, convertendo cada
partida nunha experiencia na que facer
memoria, lembrando lugares, monumentos,
persoeiros...
Esta ferramenta naceu en grande medida
grazas ao compromiso persoal de Xesús
Freire López, presidente do SNL da Terra de

}

Melide, quen sen esforzou en colleitar os
contidos deste xogo móbil entrevistándose
con numerosos veciños e buscando fontes
informativas (xornais, libros, boletíns do
Museo da Terra de Melide...) que servisen
para sintetizar información de interese
sobre a comarca melidense. Para o
desenvolvemento da aplicación contouse
cunha subvención da Secretaría Xeral
de Política Lingüística e a parte técnica
recaeu na empresa guardesa Aplicaciones
y Redes, especializada en software libre.
As limitacións orzamentarias provocaron
que a aplicación móbil carecese de alardes
gráficos e de modos de xogo en liña, aínda
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SIGNEDOC: FACILITANDO A SINATURA DE DOCUMENTOS



Para axilizar a xestión de
documentos electrónicos a galega
Enxendra e Mobbeel uniron forzas e
ofreceron Signedoc, unha plataforma
pioneira na sinatura de documentos a
través da web con certificados electrónicos
e en dispositivos móbiles asinado sobre os
propios trebellos como se
faría nun papel. Deste xeito
preténdese facilitar a xestión
de documentos para todo
tipo de usuarios e empresas
e dotar de validez legal
os documentos asinados
dixitalmente.
Signedoc conta con
aplicacións móbiles para iOS
e para Android, destacando
esta versión da ferramenta
polo feito de rexistrar
os trazos biométricos
da sinatura (velocidade,
aceleración, presión...) que
garante a identidade do

asinante. Facendo uso do almacenamento
na nube con Signedoc tamén afórrase
tempo e diñeiro ao evitarse o envío e
almacenamento de documentación en
papel. Estamos ante unha solución perfecta
para asinar documentos en calquera lugar,
pois tanto pode empregarse vía web no
ordenador (facendo uso
de sinatura electrónica
en formato PAdES) como
dende dispositivos
móbiles, coa vantaxe
que supón que Signedoc
manteña a custodia dos
documentos, evitando a
perda dos documentos
asinados e facilitando o
seu acceso en calquera
momento. 

AYCO AMOSA EN TODA EUROPA O SEU BOLÍGRAFO
DIXITAL



A galega Ayco foi seleccionada por Intel para acudir como partner tecnolóxico aos
eventos In Touch with the Future que organiza en París (1 de outubro), Madrid (3
de outubro), Múnic (8 de outubro) e Milán (10 de outubro). Durante estes eventos, Ayco
presentará a solución de bolígrafo dixital con demostracións prácticas con dispositivos de
Intel. Segundo avanza a firma galega, a aplicación do trebello BlackPen permite transmitir
todo o que se escribe sobre un papel a
un sistema informático en tempo real,
replicando o documento manuscrito
orixinal e os datos ou accións que se
incluísen ao cubrir a folla, simplemente,
usando elementos tan tradicionais
como o bolígrafo e o papel. Non
é necesario un papel especial,
simplemente hai un proceso previo
de deseño do formulario podendo
despois imprimilo cunha impresora
habitual e utilizar o bolígrafo dixital con
tecnoloxía Anoto. 

que o seu minimalismo axuda a centrarse
no que realmente importa da mesma:
os contidos. A mecánica é sinxela, tendo
que acertarse unha serie de 10 preguntas
variadas para poder pasar a unha quenda
final na que teremos unha pregunta de
cada categoría (Historia, Arte, Cultura e
Sociedade, Personaxes Célebres e Medio),
permitíndose ata 5 erros, e rexistrándose
a porcentaxe de acertos de cada xogador
para animalos a superarse e entrar así nunha
relación coas 10 mellores puntuacións que
se almacenan no dispositivo con Android
que empreguemos). 
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OCEAN´S ACHEGA
XA A SÚA REDE
CONVERXENTE: NEXUS



Tal e como vimos anunciando
dende hai meses, dende
comezos de setembro temos xa
dispoñíbel o novo servizo da empresa
galega Ocean´s, que quixo facer
máis doce o regreso de ducias de
milleiros de traballadores ás súas
responsabilidades laborais coa rede
converxente de seu, de nome Nexus
(oceansnexus.es), un recurso que en
palabras da firma coruñesa vainos
facer máis libres e menos saturados
nas nosas comunicacións. E todo,
incide, grazas ao amplo abano de
recursos de tecnoloxía virtual que
pon en xogo. Nexus, que é o froito de
moitos meses de desenvolvementos
e optimizacións, foise anunciando
previamente aos poucos, abrindo
boca e amosando detalles dos seus
servizos: produtos de converxencia
fixo e móbil, liñas virtuais,
almacenamento e aplicacións
na nube, tele-presencia e central
virtual, entre outros. O lanzamento
desta rede acompañouse tamén, da
presentación da nova feitura web de
Ocean´s, que estes días xira arredor
de Nexus levándonos da man,
cun bo feixe de vídeos, polas súas
potencialidades.
“Nexus”, informa a empresa galega,
“é o froito da unión de diversas
tecnoloxías e linguaxes, como a
voz, os datos, o multimedia e o
lecer tecnolóxico”. Nesta xornada de
presentación, o servizo arrinca con
dous produtos de voz, Nexus Seis
e Nexus Dezanove, dous servizos
de telefonía virtual que función a
través da Rede e quen poden ser
conectados a calquera router de
banda larga. En breve, segundo
engade a empresa, os clientes e
usuarios potenciais poderán contar
con máis achegas, sendo a idea
básica a de crear unha completa
gama de recursos adheridos a esta
filosofía das comunicacións libres,
converxentes e compatíbeis. 
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| DemonKoffee | NOVO ESTUDO GALEGO |

Contra a crise,
ideas

En marcha un novo e prometedor estudo galego de
deseño de xogos: o selo ribeirense DemonKoffee

Q

ue a crise non frea a creatividade é cousa sabida.
Isto é aplicábel a tódolos ámbitos, pero dun tempo
a esta parte temos constatado moitas ideas novas
nun ámbito que nos interesa moito: o da creación
de videoxogos. E co engadido de ser unha creación
colectiva con selo galego. Así, por unha banda temos a actividade de Gato Salvaje pola zona da Coruña, ou de estudos como
Krynea e Infinity, que están a facer cousas moi interesantes en
materia de externalización, xogabilidade web e deseño gráfico
de escenarios e figuras. A estes grupos cómpre engadir tamén
unha iniciativa de novo selo, o estudo DemonKoffee (www.
demonkoffe.com), integrado por tres rapaces de Ribeira arestora
mergullados no inminente lanzamento das súas primeiras achegas para Android, Facebook e PC (Windows e Linux). En Código
Cero tivemos a oportunidade de falar con eles (Jorge Parada,
Juan Pego e Santy Esteban), e puidemos saber que amais de
estar comprometidos coa creatividade tecnolóxica como canle
de expresión e de actividade profesional, tamén queren ter en
conta a nosa lingua. De feito, os xogos que preparan terán versión en galego. Como tamén ten xa engadido en galego o xogo
ChanChan, co que se veñen de estrear co selo DemonKoffee no
Market de Android. Falamos con Jorge, profesional á par que
estudante de Facultade de Informática da Coruña, e isto é o que
nos conta.
- Que tal Jorge? Que che levou até aquí?
- Pois para empezar os meus traballos como programador para
unha empresa da Coruña, de comercial de Apple para El Corte
Inglés, como técnico para PC-Box, e logo, pola miña conta, sempre
estiven aprendendo diversas linguaxes de programación e contornas de desenvolvemento. Dende hai un ano, especialiceime en
tecnoloxías móbiles, e máis en concreto en Android. A día de hoxe
traballo para unha importante empresa galega na materialización
de software interno, e en tempos traballo cun equipo de amigos
nos xogos de DemonKoffee, dende a oficina que compartimos no
centro de Ribeira, con outras empresas; como por exemplo PHR,
de Gustavo Llovo, co que tamén formamos parte de asociación
B.I.R.U.S., que organiza a Party Uxia Net.
- Quen máis está no grupo?
- Pois está Juan Pego, un programador marabilloso que malia non
ter ningunha titulación relacionada co tema, é unha das persoas
máis hábiles que coñezo á hora de picar código en case calquera
linguaxe. De feito é o noso programador principal. Ten un currículo
do máis variado: foi camareiro, camioneiro, recolledor de materiais
de reciclaxe, palista e mesmo encargado dunha empresa metalúrxica en Santiago. A súa afección dende hai moitos anos é a da
programación. Aprendeu de xeito autodidacta, en diferentes linguaxes, e foise adaptando ás novas tecnoloxías que ían xurdindo.
Agora mesmo está a desenvolver os nosos xogos nunha linguaxe
que nos permite aforrar moito tempo, e diñeiro, para poder sacar
as nosas creacións en HTML5, Android, Windows Phone, iOS e PC.
Malia que esta linguaxe permite traballar noutras plataformas a
maiores, polo de agora dedicaremos os nosos esforzos a Android
e HTML5, poñendo os xogos en Facebook e na nosa propia web,
cando a teñamos rematada. No intre en que dispoñamos de máis
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infraestrutura, ou algún programador máis, daremos algún chimpo a maiores, como por exemplo o chimpo ao PC, en Windows e
en Linux, a través da plataforma Steam.
- Quen máis está con vós?
- O último membro do equipo, pero non menos valioso, é Santy Esteban Lustres, un gran debuxante da nosa terra, de aquí de Ribeira
tamén. Santy leva colaborando en múltiples medios dende hai
algúns anos, e pese a non dar moita importancia ao seu traballo (el
mesmo), ten máis habilidade co lapis e o papel ca moitos ilustrados con estudos e recoñecementos oficiais. Santy é polo tanto o
noso deseñador gráfico e quen se encarga de darlle vida e cor aos
nosos proxectos. Como factor humano, cómpre dicir que é unha
das mellores persoas que coñezo, e teño o pracer de telo entre os
meus amigos máis íntimos dende hai moitos anos. Como podes
ver, somos un grupo case autodidacta nese mundo, un grupo
formado por persoas que se coñecen dende hai moitos anos e que
un bo día, logo de estar falando de videoxogos e posibilidades
de atopar actividade persoal e profesional neste ámbito, deciden
pórse mans á obra e aventurarse en facer da paixón que comparten a súa vida.
- En termos concretos, en que estades traballando agora?
- Estes días estivemos a traballar no noso primeiro xogo, arestora
xa no Market de Android, chamado ChanChan. É unha proposta
de matar bechos na pantalla, na que se poden ver todo tipo de
insectos que temos nas nosas casas, como poden ser formigas,
cascudas, arañas, mosquitos, etc. Pero dun xeito diferente ao punto de vista adoptado por algunhas aplicacións que temos visto no
dito acubillo de aplicacións, no que os bechos van dun lado para o
outro da pantalla e non son mais que fotografías de insectos reais.
Nós quixemos darlle aos bechos un toque máis “cómic”, ou infantil.
En cada partida, e cos logros que se irán desbloqueando coas partidas xogadas, o xogador poderá desbloquear diferentes obxectivos a eliminar e fondos. Os fondos están inspirados en escenas
domésticas e en diferentes achegas previas, como poden ser Mario
Bros, Tartarugas Ninja, Resident Evil ou Street Fighter.
- E a partir de aí? Virán máis xogos?
- Como che dicía, temos xa en perspectivas varios produtos máis; o
noso seguinte xogo será GreatChanRacer, outra proposta con bechos. Ao fío disto, o noso compañeiro Juan Pego ten dito de broma
que os nosos xogos están cheos de bugs. Neste caso, trátase de
carreiras de insectos, cascudas para ser exactos. Nestas carreiras
haberá que seguir una secuencia de cor para poder acelerar a nosa
cascuda. Cada unha delas terá diferentes características (e obxectos) para poder ir mellorando co paso das carreiras. O seguinte
paso será unha proposta de estratexia, por quendas, de conquista
mundial. Para achegar un exemplo ou unha referencia deste xogo,
se cadra o mellor sería citar o Risk. Pero neste caso pódense facer
estruturas nos países conquistados, e utilizar unhas cartas a modo
de feitizos ou melloras nos ataques estratéxicos. Este xogo tamén
terá una plataforma propia de multixogador, que aínda estamos a
deseñar. Como estes, temos pensados e deseñados uns 14 xogos,
pero como só somos tres persoas, polo de agora, temos que ir
amodo. 
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Un timbre con webcam verá a luz
grazas ao micromecenado
Este verán os proxecto de micromecenado parecen ser os que están a
xerar unha maior diversidade a nivel
tecnolóxico, e moitas boas ideas están
a acadar o financiamento que garanta
o seu desenvolvemento en tempos
mínimos, como a curiosa iDoorCam,
que é unha solución que consiste nun
timbre para a porta da casa que integra
cámara e conectividade Wi-Fi, o que da
pé a moitas posibilidades, polo que os
100.000 dólares que perseguía acadar
en Indiegogo.com conseguíronse sen
dificultade canda aínda falta máis dun
mes para o peche desta captación de
financiamento.
O funcionamento desta solución é
moi sinxela: só temos que colocar a
iDoorCam xunto a porta do noso fogar,
substituíndo ao noso timbre tradicional
(podendo incluso configurarse remotamente se queremos que o timbre se

escoite ou non para, por exemplo, evitar
que a porta moleste a alguén que estea
a durmir), conéctase á nosa rede Wi-Fi e
mediante unha aplicación móbil (para
iOS e Android) poderemos ver quen
chama, para decidir se abrimos ou non
, e incluso poderemos falar a distancia
co visitantes (o dispositivo conta con
audio bidireccional) de xeito que incluso
poderiamos atender a porta cando
esteamos fóra da casa. A iDoorCam
tamén permite sacar fotografías ou
gravar vídeo, polo que podemos ver a
este timbre tamén como unha mellora
da seguridade do noso fogar.
Os interesados en conseguir esta
interesante solución poden aproveitar a
campaña de micromecenado para facerse cun destes timbres por 127 dólares
(o que serían uns 118 euros con portes),
recibindo o dispositivo a partir do mes
de outubro. 

O LG G2 revoluciona o deseño dos móbiles
colocando os botóns na súa parte traseira
Tras unha longa espera,
o anticipado LG G2 ve finalmente a luz, como o móbil
insignia que busca dar ao
seu fabricante relevancia
nun mercado de móbiles
con Android dominado
por Samsung, para o que
compoñen un dispositivo
moi completo en todos os
seus aspectos, que pode
converterse en todo un referente do sector, aínda que
o seu tamaño fai que non
sexa o axeitado para todos
os usuarios.
O LG G2 é o primeiro
móbil da nova familia G, que
aparca a un lado o apelido Optimus, e para dalo a
coñecer escolleuse a Casa
do Jazz do Lincoln Center
en New York, onde o presidente e director xeral da división móbil de
LG, o Dr. Jong-seok Park, amosou o novo dispositivo ante preto de
700 convidados de máis de 30 países, así como milleiros de espectadores que puideron seguir o evento en directo a través de YouTube.
Estamos ante un smartphone con Android 4.2.2, cun procesador
Qualcomm Snapdragon 800 de catro núcleos a 2,26 GHz, 2 Gb de
RAM, 16/32 Gb de almacenamento interno, unha grande pantalla
IPS de 5,2 polgadas cunha resolución de 1.080 x 1.920 píxeles,
cámara traseira de 13 Mpíxeles con estabilizador óptico de imaxe e
cámara frontal de 2,1 Mpíxeles, unha xenerosa batería de 3.000 mAh
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e, todo iso, nun grosor de só
8,9 milímetros.
Para facer
destacar a este
móbil non só
introduciron
a mencionada
estabilización
óptica de imaxe na
súa cámara (como xa fixera
no seu día o Nokia Lumia 920),
senón que tamén inclúen modos de
disparo avanzados na cámara, un sistema
de son de alta calidade que presume de
alta fidelidade (mentres que durante as
chamadas tamén conta con cancelación
de ruído no micrófono), unha batería
O botón traseiro visto
de grande densidade e eficiencia que
en vídeo
en combinación co tipo de memoria
empregada no móbil (GRAM) consegue unha autonomía moi boa,
un modo de uso para usuarios convidados (que lembra ao Rincón
Infantil de Windows Phone 8), zoom de audio durante as gravacións
de vídeo, un sistema de ligazóns de texto para facilitar o traslado
de información entre aplicacións, a posibilidade de desbloquear
o móbil cun par de toques na súa pantalla, un modo que permite
capturar páxinas web enteiras como imaxes (como un xeito atractivo de gardar artigos, receitas e outros tipos de documentos para a
súa consulta ou impresión posterior) e, moi especialmente, destaca
por eliminar os botóns laterais que teñen normalmente os móbiles
para colocar o seu botón na parte traseira, posición que entenden
que é máis cómoda nun móbil destas dimensións, nas que agarrar o
dispositivo no seu ancho total non sempre resulta cómodo. 
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Unha empresa canadense prepara
un portátil totalmente solar
Pensando en usos militares, educativos e para países en desenvolvemento a empresa canadense WeWi Telecommunications
deseñou SOL, un ordenador portátil baseado no sistema operativo
Ubuntu que pode cargar a súa batería interna nunhas 2 horas para
operar entre 8 e 10 horas destacando polo feito de que a carga faise
mediante paneis solares, o que resulta difícil de crer, especialmente
se temos en conta que este equipo pensa venderse a uns 350-400
dólares e o primeiro mercado ao que quere chegar e o do país africano Ghana.
SOL presume de ser o primeiro portátil do mundo en ser realmente solar, por non precisar de enchufarse nunca á corrente para
operar. Tamén estará fabricado con materiais resistentes, pensando
nas duras condicións ás que podería someterse en exteriores, e as
súas prestacións parecen bastante razoables: ten un procesador Intel
Atom D2500 de dobre núcleo a 1,86 GHz, 2-4 Gb de RAM, 320 Gb de
disco duro, gráfica Intel GMA3600, pantalla de 13,3 polgadas cunha
resolución de 1.366 x 768 píxeles, cámara de 3 Mpíxeles, 3 portos
USB 2.0, tomas para auriculares e micrófono, altofalantes estéreo,

Fast Ethernet, lector de tarxetas de memoria, conectividade 4G, GPS,
Wi-Fi N e Bluetooth 4.0. Cómpre destacar que para a súa alimentación con enerxía solar o equipo non conta só cun panel na súa parte
traseira, senón que precisa dun conxunto de paneis que hai que
despregar no momento da carga. 

BIC pon á venda bolígrafos que poden
facer de punteiros en pantallas táctiles
Coa chegada das pantallas táctiles capacitivas, que permiten a interacción con tablets e
móbiles empregando os nosos dedos, tamén
xurdiron accesorios con forma de stylus que
buscan a precisión e un manexo máis propio de
punteiros sobre pantallas resistivas (evitando
tamén deixando as nosas pegadas na pantalla),
pero que, ao non vir integrados nos propios
dispositivos táctiles, convértense nun elemento máis co que cargar, o que resultará máis
práctico agora que BIC pon á venda os seus
bolígrafos Cristal STYLUS, que no seu extremo posterior incorporan unha goma que pode detectarse por
pantallas táctiles, de xeito que cumpre coa función de bolígrafo e punteiro nun único dispositivo.
Este orixinal bolígrafo 2 en 1 está xa dispoñible no catálogo español de BIC, ofrecéndose coa tradicional punta media que serve para facer trazos en tinta negra dende a súa punta de 1 milímetro de grosor e
que véndese dende mediados de xullo en blisters de 1 unidade (que podemos atopar por 2,80 euros) ou
caixas de 12 unidades (en Reino Unido, onde púxose hoxe mesmo o produto á venda, tamén está dispoñible en blisters de 3 unidades). 
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| PATOAVENTURAS | TARTARUGAS MUTANTES |

PatoAventuras
Xa está aquí o xogo

Nos últimos meses deu moito que falar que Capcom estivese a preparar a volta do xogo baseado na serie de televisión PatoAventuras que saíra
inicialmente para a Nintendo en 1989, e do que por fin podemos celebrar
o seu lanzamento en alta definición, nunha versión na que se refixeron os seus gráficos de xeito maxistral (volvendo a debuxar todos
os seus personaxes e escenarios) e que pode mercarse para PC, PS3 (na PlayStation Network) e Wii U (na Nintendo eShop), mentres
que os usuarios de Xbox 360 deberán agardar ao 11 de setembro para poder facerse con este clásico remasterizado.
DuckTales: Remastered sae á venda por 13,99 euros na súa versión para PC (13,49 euros na súa versión
para PS3) e recupera as aventuras do Tío Gilito e os seus tres sobriños a través de numerosos mundos temáticos nos que busca 5 tesouros lendarios. O xogo conseguiu cobrar unha nova vida non só refacendo os
seus gráficos, senón que tamén puido contar coas voces orixinais da serie de televisión (grazas á colaboración de Disney) polo que a moitos daralles a impresión de que están fronte a serie animada en vez de
Trailer de lanzamento
ante un videoxogo. 

Tartarugas
Mutantes
Novo xogo descargable

As Tartarugas Mutantes non queren deixar de repartir estopa nas
rúas de New York, e xa poden volver facelo no seu xogo descargable
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, no que poderemos
encarnar a Leonardo, Donatello, Raphael e Michelangelo nas súas
batallas contra os mutantes, o Clan do Pé e o Desfibrador nun beat’em
up bastante clásico que ten a súa forza en modos multixogador de ata
4 usuarios simultáneos.
Este novo título é un dos destacados para Xbox 360 dentro do Summer of Arcade, vendéndose para a consola de Microsoft por un prezo
de 14,39 euros, aínda que tamén está dispoñible para PC por 14,99
euros (en breve tamén chegará á PS3).
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows conta con modo
campaña, arcade, desafío e adestramento en dojo; permite xogar ata 2
usuarios en local e ata 4 en liña, ten numerosos ataques combinados e
será o primeiro dunha triloxía.
Estamos ante un xogo das Tartarugas Mutantes cun toque algo
adulto, mentres que para os afeccionados á última serie de animación
emitida en España por Clan e Nickleodeon sería máis recomendable
agardar ao mes de outubro para facerse con outro xogo dos sapoconchos máis marciais, que desta volta si tomará unha aparencia máis
infantil. 
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| EMPARELLADOS | FÁBULAS |

Emparellados:
Un quebracabezas para Android que
pode xogarse en galego e koruño

Aínda que xa leva un par de meses dando guerra en Google Play, hoxe queremos
dar conta dun divertido xogo para Android
desenvolvido en Galicia e que achégase nunha versión de balde e noutra de
pagamento (por só 1,21 euros) chamado
Emparellados, que sería un quebracabezas
máis co que pasar o tempo no móbil ou
tablets se non fose por unha característica
senlleira: a súa interface pode configurarse
para amosar textos en español, galego,
inglés e koruño.
A mecánica de Emparellados é moi
sinxela, consistente en desprazar bloques
co noso dedo pola pantalla táctil do noso
dispositivo móbil, de xeito que ao xuntarse
bloques iguais, desaparecen, sendo o
obxectivo rematar con todos os bloques
dentro dun tempo límite fixado e tendo en

conta obstáculos e a propia forza da gravidade (así como elementos de cores que
facilitan o teletransporte dos bloques).
Tamén sumaremos puntos adicionais se
facemos que ao mover os bloques pasen
sobre unhas larpeiradas que aparecen
na pantalla durante uns segundos.
A versión de balde do xogo ofrece
45 niveis divididos en 3 capítulos,
mentres que os usuarios que pasen
por caixa poderán gozar de 150 niveis
divididos en 6 capítulos, o que garante
moito tempo de lecer e satisfacción ao
superar os numerosos retos que supón
superar as fases de máis dificultade.
Este divertido xogo é obra de Alberto
Gato Otero, enxeñeiro informático que
desenvolve o seu traballo baixo o selo
Máisquedeseño. 

Fábulas
Telltale prepara un xogo inspirado
no cómic

Tras o éxito de crítica e público do seu xogo baseado na serie
de comics The Walking Dead, dende Telltale Games dan unha
oportunidade a outra obra da banda deseñada para convertelo
nunha aventura gráfica, sendo agora a serie Fábulas de Bill
Willingham (editada dentro da liña Vertigo de DC Comics) a
que poderá vivirse a través do xogo The Wolf Among Us, que
promete unha calidade e unha aparencia moi semellante ao
anterior éxito de Telltale.
A historia está baseada no universo fantástico creado
por Willingham no que o mundo dos contos colide coa
realidade, amosando aos personaxes das fábulas humanizados en historias escuras moi afastadas dos finais
felices aos que estamos afeitos.
Con The Wolf Among Us teremos unha precuela da
serie de comics, na que o sheriff Bigby Wolf (o Lobo Feroz)
investiga un asasinato, á vez que haberá que manter o
segredo de que os personaxes dos contos están no mundo
real. Brancaneves será un dos personaxes chave desta historia,
desenvolvendo unha relación con Bigby moi coñecida polos
lectores dos comics.
O novo xogo aproveita a experiencia con The Walking Dead e
contará cun sistema de eleccións e consecuencias evolucionado, de
xeito que as decisións do xogador afectarán aínda máis á historia,
instando a vivir a experiencia varias veces para poder explorar os
diferentes camiños a seguir.
The Wolf Among Us sairá en episodios para PC, Mac, iPad, iPhone,
PS3, Wii e Xbox 360, e grazas a un vídeo publicado por IGN podemos
ver o aspecto que terá en acción. 

Vídeo de presentación
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En Ineo...

... ti es a peza que falta...
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