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Despediamos 2003 co número 16 do noso segundo ano de
vida dedicado os 10 anos do
CESGA. Hoxe dous lustros despois celebramos os 20 anos do
Centro de Supercomputación
de Galicia e facémolo cunha
separata especial no que se
recolle o mais salientable desta
institución vital para o mundo
tecnolóxico do noso pais.
Naquel número de decembro
de 2003, Pedro Merino director
Xeral de I+D, lembraba que a
economía dun país dependía
cada vez máis dos coñecementos e os novos desenvolvementos que nel se realizan, por riba
do traballo físico dos seus habitantes ou dos recursos naturais
dos que dispoña, o CESGA proporcionáballe á comunidade
científica galega medios para
seguir investigando, e asegurar
así o futuro de Galicia. Verbas
que seguen hoxe en valor e que
demostra que aquela aposta de
1993 era acertada.
Naquel número analizábamos tamén o, daquela,
novo portal interactivo para a
comunidade escolar posto en
marcha pola Xunta, e repasabamos a desaparición das
famosas liñas TRAC, que deran
servizo telefónico o rural galego, pero inservibles para a nova
tecnoloxía.
Hoxe 10 anos despois o 4G
empeza a estar cada día máis
presente nas cidades do pais e
Movistar anunciou o inicio do
desmantelamento da rede de
cobre para dar servizo exclusivamente a través das redes
móbiles. 

a no s

ue os galegos dispoñamos dun Centro de
VINTE ANOS DE I+D+i: O CESGA amosa músculo
Supercomputación propio non ten porqué
Achégase
ser, así ás primeiras de cambio, motivo de
0
celebración. Pero se temos en conta que este
centro (coñecido como CESGA) xa ten 20 anos
Telefónica une forzas
de
vida
e
que
ao longo destas dúas décadas de actividade
co Goberno galego
participou en innumerábeis proxectos e ombro con ombro
A operadora impulsa un Centro de Emprendemento TIC en Santiago
cunha chea de centros, institucións e empresas no camiVODAFONE, COA RAPAZADA
ño de facilitar o desenvolvemento de infinitos recursos
Presentada unha ferramenta para
acadar móbiles máis educativos
para a mellora da nosa calidade de vida, entón a cousa vai
TECNOLOXÍA PARA PROTEXER
AOS NENOS NA REDE
cambiando. Para entendérmonos: tal e como sinalamos nas
O CITIC bota unha man ás
familias
páxinas interiores deste número especial de Código Cero, os
RETEGAL A PLENO
días pasados celebráronse vinte anos dun complexo de I+D
RENDEMENTO
Cousas que o operador
público fai polo país
que ante todo resultou ser algo máis que un edificio para
saír nos medios informativos. Grazas aos profesionais que alí
traballan, logrouse o que non se logrou con outras propostas: unha achega de contido. E se hai dúbidas ao respecto,
a información que incluímos nas páxinas interiores deste
número vainas borrar de contado. Trátase do especial que
publicamos con motivo da festa dos vinte anos do CESGA
celebrada o día 16 en Santiago, e que incluímos agora
a xeito de recordatorio a ter en conta. Un recordatoOs días pasados celebráron- rio que é algo máis que iso: é a constatación de que
iremos polo bo camiño en canto haxa colabose vinte anos dun complexo sempre
ración, coñecemento e innovación. A maiores, e para
de I+D que ante todo resul- darlle un aquel de variedade, neste número 25 da
revista incorporamos as últimas novidades xurdidas
tou ser algo máis que un
da actividade dos nosos restantes centros de I+D, e
edificio para saír nos medios tamén avanzamos datos do que será outro centro de
innovación a ter en conta: o que prepara Telefónica
informativos
na Cidade da Cultura, un proxecto que foi presentado
en todo detalle polos responsábeis da operadora e ao
que tivemos a oportunidade de acudir. Sobre esta cuestión,
metémonos a fondo: incluímos dúas páxinas con declaracións de tódolos implicados. 
Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia
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Preséntase a plataforma de
poxas virtual Lonxanarede



Os días pasados púxose en marcha unha ferramenta a ter moi en conta: a primeira plataforma virtual
de venda de polbo en Galicia. No proxecto Lonxanarede
(lonxanarede.com), que foi presentado o luns 23 de decembro en Fisterra, participan seis confrarías da Costa da Morte e
Muros-Noia. Con este novo servizo en liña, que se ofrece en
galego e castelán, prevese aumentar o número de compradores, mellorar os prezos que acada este produto nas lonxas
tradicionais e achegalo en definitiva ao consumidor de todo o
territorio estatal.

As poxas diarias do polbo poderán facerse a calquera dos
produtores das seis confrarías participantes. Para esta iniciativa, creouse a agrupación de interese económico Fisterra Sur
Pesca, que vai xestionar a plataforma de vendas. A plataforma
online, que estará operativa a mediados de xaneiro, tamén
disporá dunha aplicación para o móbil. Nela, os compradores
poderán coñecer a oferta do produto dispoñible en cada
lonxa e confirmar os seus pedidos.
A iniciativa vén da man do Grupo de Acción Costeira
Fisterra-Ría de Muros e Noia, GAC 4. A ferramenta encamíñase
polo tanto a promover unha mellor organización e transparencia na xestión da venda. O polbo que se porá á venda a
través dela procede das confrarías de Fisterra, Corcubión,
Lira, Muros, O Pindo e Porto do Son. A través dela poténciase
o papel das confrarías implicadas na cadea de distribución e
ábrese o produto a novos clientes potenciais. 

O 31 de xaneiro a
LaconNetwork celebrará
o seu 4º aniversario



O encontro de emprendedores tecnolóxicos coñecido
como LaconNetwork é xa un evento consolidado dentro do sector TIC galego, e para celebrar os seus catro anos de
actividade vai xuntar a numerosos albaneis da nube en Porto
do Molle (Zona Franca de Vigo) nun xantar que estará precedido por unha serie de charlas maxistrais e mesas de debate,
mesturándose o encontro tamén coa entrega dos Premios
EGANET, polo que é de agardar unha grande afluencia de
público, de aí que nesta ocasión optouse por inscricións con
custo progresivo, de xeito que quen queira participar deberá
aboar 25 euros antes do 19 de xaneiro, mentres que o prezo
os billetes será de 40 euros entre os días 20 e 26 de xaneiro, e
os participantes de última hora terán que aboar 60 euros.
O 4º aniversario da LaconNetwork botará a andar o día 31 de
xaneiro ás 10:00 horas, e entre os relatores confirmados para
o encontro figura Enrique Dans, quen falará sobre comunicación en medios sociais e marca persoal. 
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Gradiant e o Campus do
Mar deron a coñecer
as potencialidades das
convocatorias de Horizon 2020

G

radiant e o Campus do Mar veñen de organizar dúas xornadas de difusión sobre as convocatorias do novo Programa
Marco Europeo Horizon 2020, grazas ó apoio de programa
europeo LiftGate. As xornadas estiveron dirixidas a investigadores e persoal interno, e comezaron coa análise das características das distintas liñas de traballo que contén o Programa Marco.
Tamén se abordaron asuntos de utilidade de cara ás convocatorias
que comezaron xa en decembro.
As sesións contaron coa presenza e a participación de expertos e
expertas que explicaron polo miúdo as características que deberán
de ter os proxectos que se vaian presentar á financiamento do Programa Marco. Para iso, incidiron especialmente no estudo de casos
prácticos de éxito nas convocatorias anteriores, nomeadamente
iniciativas do Sétimo Programa Marco.
Lembrar que o centro galego Gradiant atesoura unha importante
bagaxe no que se refire a proxectos deste seventh framework, polo
que o seu responsábel de proxectos europeos do Centro Tecnolóxico, Marcos Álvarez, resultou ser o relator ideal para explicar as boas
prácticas neste eido. Por último, salientar que Horizon 2020 abrangue un investimento de 70 mil millóns de Euros en proxectos de
I+D+i, repartidos entre os anos 2014 e 2020.

Por outra banda, lembrar que o centro Gradiant tamén intercambiou experiencias recentemente cos responsábeis do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Este achegamento formalizouse
a través dunha visita oficial do CESGA ás instalacións de Gradiant
en Vigo, cuxos investigadores recibiron aos seus convidados con
sinceras felicitacións polo seu traballo despregado ao longo das dúas
décadas de vida que, precisamente, celebráronse ao longo de 2013
(e das que damos conta nas páxinas seguintes, precisamente).
Segundo nos contan dende Gradiant, durante a xornada ámbolos
centros amosaron as súas liñas de actuación, investigación e capacidades, coa vontade de atopar novas formas e vías de colaboración
mutua. A visita estendeuse durante boa parte da xornada do xoves
12 de decembro. Durante a mesma, os compoñentes da delegación
de CESGA tiveron oportunidade de charlar cos investigadores de
Gradiant, e observar demostracións funcionais dos proxectos nos
que traballan. Os representantes dos dous centros manifestaron a
súa vontade de explorar vieiros que permitan unha colaboración
máis estreita, eficiente e produtiva entre ambos, “o que tamén permitiría mellorar o proceso de transferencia tecnolóxica cara ás empresas e o tecido industrial de Galicia”, informaron. 
Código Cero
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| Entrevista | JOSÉ ÁNGEL ABEAL |

“Asfaltamos
cada vez máis
quilómetros de
autoestradas
do coñecemento”

FALAMOS DAS LIÑAS DE TRABALLO DE RETEGAL
CON JOSÉ ÁNGEL ABEAL, DIRECTOR XERENTE
DO OPERADOR PÚBLICO GALEGO

R

ematamos o ano tomándolle o pulso ao operador público galego de
telecomunicacións, RETEGAL (retegal.es). Para facelo, xuntámonos con
José Ángel Abeal Riveiros, director xerente da empresa pública, quen nos
amosou os últimos froitos recollidos, falounos das accións presentes e
abriunos as xanelas ao que será o día de mañá para RETEGAL (un día de
mañá de máis colaboración en I+D con outros centros, entidades e empresas e, tamén, de meirande autonomía no eido empresarial). En definitiva,
Abeal púxonos ao tanto da actividade deste operador, cheo de profesionais que están
a despregar un importante labor na nosa terra e sen cuxas achegas dificilmente poderiamos ter agora firmes raizames no solo dixital. Tamén puidemos saber que unha boa
parte das pezas da entidade están en constante evolución, adquirindo novas potencialidades cada pouco, ao igual que tamén evoluciona o seu modelo de xestión: cada vez
máis unha empresa con ingresos de seu e todo sen deixar de ser un operador público.

- A día de hoxe estamos a vivir plenamente o proceso de subirnos á banda
larga máis potente. Isto estase a facer na
nosa terra de diferentes maneiras, poñendo todas e todos algo da nosa parte
(institucións, centros de investigación,
empresas e por suposto cidadanía) pero
sabemos que RETEGAL tamén xoga un
papel importante nestes traballos. Cal
foi ao longo de 2012 o cometido da
entidade neste ámbito de subministrar
aos galegos as autoestradas do coñecemento máis anchas e con mellor firme?
- Pois como ben dis, continuamos a
asfaltar cada vez máis quilómetros
de autoestradas do coñecemento.
O Plan Director de Banda Larga da
Xunta de Galicia, no que RETEGAL ten un papel chave, facilitou
que o 97% dos cidadáns galegos
dispoñan xa de cobertura de
banda larga, cando hai 3 anos esta
porcentaxe apenas chegaba ao
70 %. Neste proceso, durante o
ano 2013, RETEGAL construíu 46
novas torres de telecomunicacións, o que implica un complexo
labor que consiste, entre outras
tarefas, na consecución dos terreos
precisos para a súa instalación, dos
permisos necesarios para a construción
das torres, os da instalación de acometidas eléctricas. Realmente é difícil explicar
o complexo traballo que pode chegar
a implicar a construción de cada unha
destas torres pero, en termos temporais,
podemos dicir que, de media, dende
que se comeza a planificación dunha
torre ata que se pon en funcionamento, poden pasar entre 12 e 18 meses.
- En que estado se atopa a día de
hoxe a Rede Dixital de Emerxencias de Galicia? Sabemos que
se licitou hai agora un ano por
parte do Goberno central, por un
importe de 6,5 millóns de euros,
e que se dirixe a facer máis doadas e
eficaces as intervencións dos efectivos

da nosa terra dedicados á resolución
de emerxencias. Tamén sabemos que
RETEGAL achega a súa infraestrutura no
proxecto, amais de ser a encargada da
súa xestión. Porén, gustaríanos saber
datos sobre a súa actividade, sobre se xa
comezou a dar servizo e sobre o cometido concreto de RETEGAL....
- A posibilidade de dispor dunha moderna rede de emerxencias dixital é unha
aspiración que se persegue dende hai
anos por parte das administracións públicas de Galicia. Neste sentido, e grazas
a coordinación de diversos organismos
públicos dependentes da Xunta de
Galicia, conseguiuse artellar un convenio
coa entidade pública empresarial Red.
es para a achega de fondos FEDER que
permiten a consecución desta rede. Neste
momento estanse xa a dar os primeiros
pasos para a materialización da mesma,
e contamos con que en xaneiro poidan
estar funcionando os primeiros centros
que proporcionen cobertura a esta rede
que poderán utilizar todos os organismos que participan nos dispositivos de
emerxencias e seguridade autonómicos:
bombeiros, tanto forestais como municipais, policía autonómica, ambulancias,
etc. Neste proceso, ademais de dispor de
parte da infraestrutura precisa, RETEGAL
está a participar nun papel de especialista
tecnolóxico, poñendo a disposición da
Xunta de Galicia o coñecemento e experiencia dos seus enxeñeiros nos diversos
labores que implica o desenvolvemento
dun proxecto tan complexo como o que
estamos a falar: deseño, estudios de
cobertura, coordinación dos provedores
e usuarios, etc. Unha vez que a rede se
atope instalada, e como ben comentas,
RETEGAL encargarase de operar e xestionar a mesma, como xa viña facendo coa
rede analóxica existente ata agora.
- RETEGAL traballa arestora en interesantes proxectos de Investigación e
Desenvolvemento. Sabemos que un deles é Green, no que se trata de construír
Número 125

un centro de telecomunicacións reducindo
consumos eléctricos e pegada no medio
ambiente. Achéguenos máis detalles sobre
isto. Onde vai estar emprazado? Quen o
promove e quen participa nel? Cal vai ser a
o cometido de RETEGAL?
- Dende o ano 2012, RETEGAL está a participar en proxectos de I+D+i dentro do marco
dos fondos FEDER Innterconecta. Así, e
concretamente no proxecto Green, creouse
un consorcio de empresas para desenvolver de xeito común un proxecto que busca
conseguir a máxima eficiencia enerxética nos
seus centros de telecomunicacións. Con esta
finalidade, estase a actuar en varios puntos:
reducir o consumo dos equipos instalados,
empregar fontes de enerxía alternativa,
mellorar os sistemas de climatización dos
centros… Ademais de contribuír á mellora e
coidado do medio ambiente, que sempre é
unha prioridade para RETEGAL, se pensamos
que aproximadamente o 15 % dos nosos
orzamentos destínanse a pagar a “factura
eléctrica”, é doado facerse unha idea do
importante que é para nós traballar neste
ámbito.
- Acerca de Videogurad, un sistema de
vídeo vixilancia das rías e das zonas de
marisqueo no que tamén está a traballar
o operador público galego, que nos pode
contar? Xa é unha realidade palpábel? Que
se pretende con este sistema? Evitar o furtivismo e xestionar mellor os nosos recursos
mariños?
- Este proxecto parte dunha necesidade
identificada pola consellería de Medio Rural e
do Mar e a AMTEGA. Pretende, empregando
métodos de procesado de imaxe, poder identificar patróns de comportamento anómalos
nun entorno bastante complexo, como é
o medio mariño. Como comportamentos
anómalos podemos citar dende o furtivismo,
entradas e saídas a porto en horarios non
autorizados, actividades non permitidas en
bateas, etc. É un proxecto que se comezou
neste ano 2013 e do que se agarda ter xa un
sistema en proba no 2014.
- RETEGAL é un operador público galego,
pertencente á Administración autonómica.
Con todo, e tratándose dun servizo que
en certos ámbitos e niveis funciona como
Número 125

unha empresa, imaxinamos que compartirá
con estas a arela de beneficio e rendibilidade, de mellora constante de servizos
e de innovación ao servizo da produtividade. En fin, que é doado ver a RETEGAL
como unha mestura de cousas públicas e
empresariais tratando de obter o mellor
dos dous mundos. Como está a evolucionar
o operador como iniciativa empresarial? Os
seus ingresos, só proceden da Xunta? Cal é
o seu modelo de xestión?
- RETEGAL é un operador de telecomunicacións con capital social cen por cen de
titularidade pública. Por unha banda, como
medio propio instrumental da Xunta de
Galicia, opera no ámbito das telecomunicacións institucionais como “autoprestador”
de servizos. Pola outra, como empresa, está
suxeita ao principio de investidor privado
nunha economía de mercado e, polo tanto,
operando en condicións de mercado. En
canto ao seu modelo de xestión, a evolución
dende hai apenas 3 anos no camiño da autonomía foi significativa. Agardamos que este
ano o noso resultado empresarial peche de
novo con beneficios, coma os anos anteriores, pero coa substantiva diferenza de que a
Xunta de Galicia non teña realizado ningunha achega de subvencións de explotación
á empresa. Noutras palabras, obteremos
beneficios procedentes na súa totalidade dos
ingresos da actividade empresarial que realizamos, tanto a organismos públicos como a
múltiples empresas privadas, que van dende
operadores de telecomunicacións a empresas do sector audiovisual. De feito, xa no ano
2012 os ingresos provenientes de clientes do
sector privado estiveron en torno ao 60 %
dos ingresos totais da empresa.
- Cal é o estado de cousas no que se refire
aos servizos que RETEGAL pon a disposición da Radio e a Televisión de Galicia (RG e
TVG)? Que medidas se están a tomar, ou se
van a tomar, para optimizar a calidade e o
servizo das dúas canles?
-- É evidente a estreita relación que RETEGAL
e a CRTVG manteñen. As orixes de RETEGAL
están na TVG e a Radio Galega, e dende
sempre tentamos a contribuír a facilitar, na
medida das nosas posibilidades, que estes
medios públicos continúen o extraordinario
labor que fan. Para isto, e como a todos os

nosos clientes, intentamos proporcionarlles
os máis avanzados medios tecnolóxicos.
No caso da TVG, destacan as seguintes
actuacións:
-- Renováronse as redes e sistemas de contribución de TVG, dotándoas de capacidade
de transmisión en Alta Definición (HD).
-- Actualizouse e mellorouse a cabeceira de
dixitalización e múltiplexación da TDT autonómica, incorporando codificadores de última xeración con codificación máis eficiente
e optimización do sistema de redundancia,
o cal repercute tanto na mellora de calidade
do sinal transmitido como na continuidade
do servizo ante eventuais avarías. Tamén
se realizou a adecuación desta cabeceira
para a incorporación de novos servizos de
televisión híbrida (HbbTV, Hybrid Broadcast
Broadband TV).
No caso da Radio Galega, salientamos dous
proxectos:
-- Renovouse a rede de contribución e distribución de programa, o que supón a substitución dos enlaces analóxicos utilizados
ata a data por un sistema de codificación de
audio sobre IP, que utiliza a rede de transporte multiservizo de que dispón RETEGAL.
Esta nova rede, amais de implicar unha
mellora significativa en canto a calidade e
seguridade do servizo, permite optimizar o
contido da programación comarcal ao seu
ámbito xeográfico.
-- Avanzouse no proxecto de telesupervisión
das emisións da Radio Galega, permitindo
a xestión mediante SNMP, e a instalación
dunha serie de sondas remotas que permitirán o control “no ar” das emisións.
- Estamos a rematar 2013 e hai unha
pregunta que nos parece inevitábel: Cara a
onde se dirixe RETEGAL? Cales son as súas
liñas estratéxicas futuras, os espazos por
onde se quere que camiñe e se afiance o
operador público galego?
- En realidade, ao longo desta entrevista xa
fomos perfilando a resposta a esta pregunta.
RETEGAL é un operador público que desenvolve a súa actividade nun mercado moi
dinámico, como é o das telecomunicacións.
Debe por tanto axeitarse a este entorno,
dotándose das ferramentas precisas para
desenvolver o seu labor, orientar a súa actividade aos seus clientes, tanto públicos como
privados, pero dende unha perspectiva clara:
RETEGAL, na súa parte pública, non é un
competidor con respecto ao resto dos operadores, senón un colaborador e facilitador de
infraestrutura, co obxectivo de dar servizo a
todos os cidadáns galegos para que poidan
acceder as tecnoloxías da información en
igualdade de condicións, vivan onde vivan.
Nesta dinámica temos que continuar traballando na mellora continua dos procesos
internos, optimizando así todos os nosos
recursos como empresa. E creo que tamén é
importante continuar o proceso de colaboración con outras empresas en proxectos de
I+D+i que contribúan a solucionar problemas
presentes dentro da sociedade tecnolóxica
galega. 
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| Vodafone | LANZA UNHA APLICACIÓN PARA OS CATIVOS |

App de confianza

C

Vodafone lanza unha aplicación específica para os máis cativos
alquera persoa que teña cativos na casa sabe o
difícil que é quitarlles o teléfono da man. Tendo
en conta isto, Vodafone España quere que
este uso temperá das tecnoloxías por parte da
rapazada sexa o máis seguro e sinxelo posíbel,
por unha banda acougando aos pais e pola outra
permitindo que os nenos aprendan que os trebellos electrónicos son algo máis que un xoguete:
poden ser, de empregalos con sentido común,
unha fonte de educación e coñecemento. Nesta
liña é onde se insire a aplicación Vodafone Kids,
que pon ao alcance dos cativos de entre 2 e 6
anos un espazo único cunha manchea de actividades formativas.
A ferramenta inclúe cinco “mundos” diferentes onde os máis pequenos poderán construír
quebracabezas, xogar aos disfraces ou enlazar
parellas de imaxes, escoitar e ler contos interactivos, tocar música, realizar actividades de pintar e
colorear e crear as súas propias aventuras animadas coma se tratásese dun fotomatón. Vodafone
Kids incorpora no seu catálogo inicial (que se irá
actualizando de xeito continuo e progresivo) un
feixe de 27 xogos, 10 contos, 6 cancións, 12 coleccións para pintar e colorear e 16 mostras para
crear a fotoaventuras animadas. Segundo sinalan
fontes de Vodafone, o operador é “o primeiro en
España que ofrece aos seus clientes unha aplicación específica para nenos cunha variedade
tan ampla de actividades”. E engade: “A través de
Vodafone Kids os nenos poderán atopar dentro
dos dispositivos dos seus pais, un espazo seguro
e divertido especialmente deseñado para eles,

sen publicidade e evitando que os
menores poidan descargar aplicacións ou contidos de pago de forma
accidental”.
As orixes deste desenvolvemento
están, como dixemos ao principio,
na constatación de que cada vez
son máis os nenos que fedellan nos
dispositivos dos seus pais. Tendo en
conta isto, xerouse unha demanda
importante de nais e pais preocupadas/os por esta introdución temperá dos
seus pequenos nos aparellos electrónicos,
demanda que apuntaba cara a necesidade de
pór no mercado servizos específicos para os
cativos e que ademais fosen seguros e contribuísen ao seu desenvolvemento. De aí naceu
Vodafone Kids. Segundo comenta Blanca
Echániz, directora de Servizos de Consumo
da Unidade de Negocio de Particulares de Vodafone España, o obxectivo é que os pais
poidan aproveitarse da normalización das
tecnoloxías nas súas familias cunha aplicación que ademais de entreter engade
un importante valor docente. A aplicación
está xa dispoñíbel de forma gratuíta para
smartphones e tablets Android. Dentro
dos contidos que se ofrecen aos usuarios
algúns son gratuítos e outros están accesíbeis baixo subscrición de 4,83 euros/
mes (IVE xa incluído), que se engade á
factura mensual.
Podemos descargar a ferramenta dende play.google.com. 

Pilotos de LTE Avanzado con velocidades de até 300 Mbps

V

odafone España anunciou os días pasados o desenvolvemento de pilotos de LTE Avanzado (LTE-A), unha nova tecnoloxía
que na súa primeira fase permite incrementar o ancho de
banda de LTE para ofrecer velocidades de até 300 Mbps en
descarga de datos. Con estes pilotos, a operadora quere situarse na
vangarda tecnolóxica nas redes móbiles de cuarta xeración a nivel
mundial. Os traballos estanse a realizar en Madrid con módems LTE
precomerciais, empregando a rede de Vodafone despregada nas
bandas de 1800 e 2600 MHz e acadándose xa velocidades sostidas
superiores a 280 Mbps e puntualmente superiores a 297 Mbps, grazas
á tecnoloxía LTE-A. “Esta tecnoloxía”, sinala a operadora, “permite
sumar a capacidade das distintas bandas de frecuencia LTE para obter
velocidades máis altas en descarga de datos”. Até o momento, a maior
velocidade posíbel era de 150 Mbps, explican fontes da empresa de
telecomunicacións.
Os pilotos están a realizarse tanto en contornas de laboratorio,
como en Madrid na zona de AZCA e de Novos Ministerios. Nos vindeiros trimestres esta capacidade estará dispoñíbel nas cidades de
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Madrid e Barcelona, “coa rede LTE totalmente preparada para ofrecer
o servizo aos primeiros dispositivos compatibles con esta tecnoloxía”.
Estas medidas inclúense no plan de Vodafone de achega xeral de
tecnoloxía 4G. Como lembraremos, a día de hoxe 15 cidades (A Coruña, Vigo, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla,
Valencia, Santander, Zaragoza, Córdoba, Murcia, Xixón e Oviedo)
contan con 4G sobre as frecuencias de 1800 e 2600 MHz. No entanto,
o despregamento axilizarase cando se libere a banda de 800 MHz, o
que optimizará a eficiencia da rede e mellorará a cobertura no interior
dos edificios.
Para a operadora, “Vodafone 4G abre a porta a innovadores servizos
e aplicacións, facilitando a descarga de arquivos como fotos, música,
ou contidos audiovisuais de alta definición e permitindo sacar o máximo partido aos videoxogos en liña”. Asemade, 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”.
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| CITIC | AXUDA A IDENTIFICAR PREDADORES SEXUAIS EN INTERNET |

O CITIC protexe aos nenos detectando
a predadores sexuais en Internet
Mediante este proxecto de investigación identifícase con maior
facilidade a adultos que buscan entaboar contacto con menores

A

nova cultura de Internet ou a interactividade xerou
cambios e mesmo revolucións en materias de educación
e o xeito de entaboar relacións sociais. Trátase da nova
xeración do século XXI que case naceu cun ordenador
baixo o brazo, todo parece positivo, pero os nenos enfróntanse a serios perigos cando navegan pola rede, e un deles preocupa
especialmente: os predadores sexuais.
Para combatelos, a Área de Busca e Recuperación da Información
do CITIC está traballando na actualidade nun proxecto de investigación que identifica estes perfís en chats e sistemas de mensaxería que
cada vez son máis habituais: adultos que se fan pasar por nenos para
poñerse en contacto con menores, polo que a súa rápida identificación resulta fundamental para paliar este problema.
En definitiva, trátase
de detectar as persoas
que enganan xa que
os predadores recorren a esta táctica para
entaboar relación cos
menores. Como explica
Álvaro Barreiro, investigador responsable deste traballo, “para poder
descubrir a estes predadores, baseamos o noso
algoritmo nos datos
recompilados pola iniciativa académica CLEF e obtidos da organización
Perverted_Justice, asociación dedicada a denunciar adultos que tratan
de contactar a menores para realizar encontros de tipo sexual. Baseándonos nos datos obtidos das conversas que mantiveron pseudovítimas
con estes suxeitos, podemos detectar a aquelas persoas que acceden aos
chats ou redes sociais buscando este tipo de encontros”.
Xunto a Álvaro Barreiro, neste proxecto participan os investigadores Javier Parapar do CITIC e David Losada, do grupo de investigación
GSI-USC, que se presentaron con este traballo de identificación á
competición internacional CLEF PAN, obtendo moi bos resultados xa
que quedaron terceiros.

Novidoso e completo sistema de detección
Este traballo arredor da identificación de predadores sexuais é
moi novidoso respecto a outras solucións existentes no mercado xa
que enriquece a representación dos suxeitos mediante a asignación
dunhas determinadas propiedades que complementan o filtrado de
palabras clave, habituais nos sistemas de detección. As novidades
son:
• Propiedades psicolingüísticas: mediante o uso de determinadas
palabras poden obterse pistas sobre os estados emocionais e
cognitivos dos individuos, o que facilita a detección do engano.
• Propiedades textuais: estatísticas do uso de palabras e grupos de
palabras.
• Propiedades conversacionais: diferentes características relacionadas coa actividade dos suxeitos no chat, como a duración,
frecuencia ou patróns temporais.
Un dos aspectos máis positivos desde traballo radica en que completa os filtros habituais de palabras que soen empregarse, aquelas
que inclúen contido obsceno pero deixan fóra comportamentos ou
actuacións. “Os chats e redes sociais nos que participan menores constitúen novas oportunidades que atopan estes predadores para localizar
vítimas. Se o moderador dun destes chats pode autoriza-lo uso deste
software, o entorno no que se desenvolverían as conversacións sería
moito máis seguro. Incluso se podería implantar en ordenadores domésticos para complementar o control parenteral”, apunta Álvaro Barreiro.
Moitas veces só se ven os aspectos positivos que xera Internet e
as novas tecnoloxías, pero ás veces esquécense os novos riscos que
implican. Dende o CITIC trabállase por unha Internet segura, sen
riscos na navegación para os máis pequenos e pola consecución dun
entorno protexido que favoreza o benestar e a tranquilidade. 

http://citic-research.org/

Axudas do programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas: Agrupación Estratéxica CITIC (CN2012/211). Cofinanciado por:
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| Ineo | INCREMENTA O NÚMERO DE SOCIOS |

TIC

MADE IN GALICIA

I

Novas incorporacións e novos desenvolvementos
dende a asociación empresarial INEO

NEO segue incrementando o número de socios. As
últimas incorporacións foron as de Egatel, empresa
especializada en sistemas de radiodifusión para o mercado broadcast profesional; e DIN, experta en solucións
dixitais en comunicación e impresión. A recente adhesión destas compañías, xeradoras de valor, vén a reforzar as



Academia Postal, na súa arela por
ofrecer unha formación e-learning de
calidade, dentro da súa oferta de recursos e
solucións integrais para empresas, informa
do seu novo servizo informático que aumenta as posibilidades de éxito como factoría de contidos. O
programa AP3 Software Factory achega as solucións axeitadas
para o desenvolvemento de contidos e-learning en tódalas
súas fases, plataformas de teleformación, catálogo de accións
formativas, formación just in time, deseño de apps en Android
e iOS e solucións avanzadas para formación in company. Con
esta ferramenta, Academia Postal ofrece calidade e cobertura
integral na formación e-learning nun mesmo servizo. Flexibilidade, innovación e actualización son as actuacións estratéxicas de
Academia Postal.



Egatel ten presentado ao longo
deste ano a nivel internacional nas
feiras máis importantes do sector NAB,
IBC ou BroadcastAsia a súa nova gama
de transmisores de televisión de alta eficiencia enerxética -Serie
HET-, tanto en media como alta potencia e refrixerados por aire
ou líquido. Ademais doutros factores implicados, o elemento
de deseño fundamental é a aplicación de tecnoloxía Doherty,
amplamente coñecida e empregada noutros sectores como o da
telefonía, nos amplificadores broadcast de televisión. Acádanse
así rendementos de ata un 42% para estándares ATSC e 38%
para COFDM. Estes datos permiten a Egatel ser líder tecnolóxico no mercado, reducindo moi significativamente o consumo
enerxético e os custos de operación.
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respostas que os nosos asociados ofrecen ás necesidades
que o mercado demanda en canto a formación e certificación
oficial, como é o caso de Grupo Academia Postal, e de solucións integrais chave en man, como é o do software integral
Mansis XXI de Mega Sistemas, para o completo control das
áreas sanitarias.



Acabada de estrear como socia
de INEO, esta firma nace no ano
2002 co obxectivo de evolucionar coas
empresas e ser o seu socio tecnolóxico, ofrecendo solucións dixitais que
melloren e faciliten os procesos de información, comunicación
e impresión, proporcionando un importante aforro de custos e
unha mellora na produtividade. De capital 100% galego e cunha
facturación anual de máis de 5 millóns de euros, DIN conta coas
certificacións de calidade ISO 9001 e ISO14001. A firma basea
a súa estratexia en xerar un valor constante aos seus clientes e
á sociedade en xeral, subministrando solucións integradas que
melloren e faciliten os procesos de información, comunicación
e impresión; combinando as mellores marcas do mercado, cun
variado equipo humano de grande experiencia profesional e
académica. Na súa carteira de servizos integra ofimática, xestión
documental, informática e mantemento.



MEGA Sistemas asume
o mantemento dos
servizos xerais da
área sanitaria da Sociedad Concesionaria Gran Hospital Can
Misses de Eivissa -área que comprende o novo hospital Can
Misses, o antigo Hospital Can Misses, o hospital de Formentera e
os centros de saúde de atención primaria- coa implantación da
última versión do software integral MANSIS XXI -versión Hospitalaria- para controlar e xestionar os servizos xerais do centro.
Logo da realización das necesarias parametrizacións para integrar o software cos sistemas informáticos do Servizo Balear de
Saúde, MANSIS XXI será o corazón do sistema e controlará toda
a actividade que se realice nos servizos xerais e nos servizos que
presten cada un dos provedores, e estará integrado recibindo
e enviando información entre os diferentes departamentos do
centro hospitalario.
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O CESGA celebra en Santiago os seus 20 anos de actividades

Damos conta dos piares básicos do CESGA: excelencia,
internacionalización, colaboración e transferencia

O Centro de Supercomputación de Galicia comparte recursos
a nivel internacional

sumario
Javier García Tobío: “Queremos pór a computación ao
servizo das pequenas e medianas empresas”

O centro galego achega os seus múltiples recursos ao tecido
industrial a través dos proxectos Fortíssimo e CloudPYME

O Centro de Supercomputación conclúe un ano de importantes
novidades nos seus servizos de apoio aos nosos científicos

O CESGA traballa en romper as barreiras que separan a unha
boa parte da cidadanía galega do miolo da innovación

DIRECTOR: Xosé Mª Fernández Pazos_director@codigocero.com
WEBMASTER: Marcus Fernández_webmaster@codigocero.com
SOCIO FUNDADOR: Carlos Ballesteros_c.ballesteros@codigocero.com
REDACTOR XEFE: Fernando Sarasqueta_redaccion@codigocero.com
SUPERVISIÓN LINGÜÍSTICA: María Xesús Vázquez
DESEÑO E MAQUETACIÓN: Óscar Louzán_publicidade@codigocero.com
PUBLICIDADE: Carlos Ballesteros Dios_xestion-publicidade@codigocero.com

03
04
06
08
10
12
15

EDITA: Grupo Código Cero Comunicación S.L. Conxo de Arriba nº 49, 1º C .15706 Santiago de Compostela.
Tel.-fax: 981 530 268 , www.codigocero.com  redaccion@codigocero.com
IMPRIME:
Gráficas Garabal, S.L. Tel.: 981 56 25 95, graficasgarabal@graficasgarabal.es
Edición especial (decembro 2013) Publicación periódica.
Depósito Legal: C-2301/01 I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546 I.S.S.N. (Edición dixital): 1579 -7554

Centro de Supercomputación de Galicia CESGA

20 ANOS DE
SERVIZO INTENSIVO

O

O CESGA CULMINA O DÍA 16 OS ACTOS DE CELEBRACIÓN DAS
SÚAS DÚAS DÉCADAS DE ACTIVIDADE

Centro de Supercomputación de Galicia culmina dúas cousas en 2013: un intenso ano de
iniciativas e proxectos novos (por exemplo a súa
participación en Fortísimo, servizo paneuropeo
de cómputo de altas prestacións na nube para
empresas) e máis unha longa listaxe de de actividades destinadas a celebrar as súas dúas décadas
de traballo achegando cálculo e comunicación
de altas prestacións, entre outras moitas cousas.
Actividades coma a celebrada con HP e Intel, ou a que desenvolveu meses antes con Fujitsu (ámbalas encadradas no programa de
festexos destes 20 anos de vida) e que reflectimos polo miúdo en
Código Cero. Asemade, tamén houbo algún que outro recoñece-

mento, coma o concedido por El Correo Gallego con motivo das
“súas dúas décadas de servizo á comunidade investigadora galega e
ao Consello Superior de Investigación Científicas (CSIC)”, ao que cómpre engadir a súa participación en máis de 170 proxectos de I+D que
mobilizaron 532,7 millóns de euros. Pois ben, todo isto vai culminar
o vindeiro 16 de decembro, cun evento de celebración no que teñen
programado concorrer o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
e máis o presidente do CSIC, Emilio Lora-Tamayo.
A cita desenvolverase a partir das 19.30 horas, no auditorio do
Centro de Novas Tecnolóxicas de Galicia (CNTG). Contarase coa
presenza de boa parte dos representantes do tecido investigador
galego e máis das nosas empresas do sector das novas tecnoloxías
da información e do eido dixital.

 O CENTRO, EN CIFRAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ano de construción: 1992
Ano de inauguración: 1993
Recoñecemento como ICTS: 2008
Superficie do edificio: 1.967 metros cadrados
Investimento total dende 1993: 39,9 millóns de euros
Supercomputadores instalados: 2 sistemas/arquitecturas diferenciadas
Permisos de acceso a usuarios: 560
Áreas de meirande aplicación: 5 (modelización bioquímica, física, ciencias da computación, ciencias da Terra, métodos numéricos)
Horas de cálculo executadas en 2012: 27,2 millóns de horas
Capacidade total en disco: 500 terabytes
Capacidade total en fita robotizada: 2,2 petabytes
Nodos de acceso: 45
Rede troncal: fibra escura: 10 Xbps
Conexión a RedIris: fibra escura: 2 x 10 Xbps
Liñas de acceso a redes internacionais: Conexión directa a Portugal,
resto vía RedIris
Persoas usuarias de RECETGA: 80.000 aproximadamente
Aulas multimedia: 2
Aulas accessGRid: 2
Usuarios Aula CESGA: 42.000
Cursos Aula CESGA: 1.058
Proxectos europeos: 34
Proxectos estatais: 19
Proxectos rexionais: 87
Empresas e outros: 31
Ingresos totais por proxectos: 13,4 millóns de euros
Financiamento total mobilizado: 532,7 millóns de euros
Doutores: 10
Licenciados/Enxeñeiros superiores: 25
Diplomados/Técnicos superiores/Bachareis: 16
Produción científica declarada: 2091 publicacións de usuario e 59
libros/capítulos; 210 tese de doutoramento e 1.072 congresos.
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VINTE ANOS DE
COUSAS PARA
TER EN CONTA
O CESGA BASEA A SÚA ACTIVIDADE NA EXCELENCIA, NA
INTERNACIONALIZACIÓN, NA COLABORACIÓN E NA TRANSFERENCIA

O

CESGA cumpre vinte anos á vangarda de Europa en materia de innovación. Ou sexa, que ao
falar do Centro de Supercomputación de Galicia falamos de vangarda ao cadrado. Como iniciativa tecnolóxica que é, e como iniciativa que
foi quen de actualizarse ao longo de vinte anos
que sen dúbida deron para moito, o CESGA ten
uns alicerces firmes. Máis polo miúdo, catro
piares robustos que ben poderiamos cualificar
de ingredientes imprescindíbeis para garantir o éxito de toda iniciativa tecnolóxica ligada ao coñecemento, ao cálculo e en definitiva ao
tecnolóxico. Falamos destes catro piares: excelencia científica, internacionalización, colaboración (dos 171 proxectos postos en marcha
dende o CESGA, unicamente un deles foi obra exclusiva do Centro)
e transferencia tecnolóxica (o que comunmente se entende como
coñecemento de valor xerado nas universidades e nos centros de I+D
e logo aplicado no eido empresarial da contorna). Cómpre salientar
a cifra que incluímos entre parénteses: 171 proxectos, practicamente
todos abordados en compaña de diversos compañeiros de viaxe, desenvolvidos ao longo de 20 anos (moitos dos cales, claro está, están
aínda vivos e achegando froitos). En cuestión de cifras de orzamentos, estamos a falar de máis de 500 millóns de euros mobilizados. No
que se refire a puntos fortes do CESGA, podemos resumilos nestes:
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computación e comunicación de altas prestacións, aprendizaxe a
distancia, GIS e computación distribuída en sistemas grid e cloud.
Isto tradúcese en traballos en áreas como a predición meteorolóxica, a análise da contaminación atmosférica ou a investigación
en fármacos contra diversas enfermidades. Tal e como informan
os responsábeis do centro no número de xullo de 2013 da súa
publicación Díxitos, o intenso e incansábel labor no ámbito da
Investigación e o Desenvolvemento (I+D) converten ao CESGA
nun motor de innovación para a nosa terra. Esta comparación
coa parte máis técnica dun vehículo, co seu corazón, non é
casual nin gratuíta. En certa maneira, os equipos tecnolóxicos e
humanos que acubilla o centro galego, no seu emprazamento do
Campus Sur de Santiago de Compostela, permiten que unha boa
parte da estrutura da investigación e a innovación da nosa terra
sexa quen de moverse. Tal e como nos lembra de novo o CESGA,
non sempre falamos, ao falarmos de ciencia, de científicos en
espazos de traballo ateigados de instrumentos para o común da
xente insondábeis nas súas funcións. Non, “a ciencia de vangarda
depende cada vez máis de cálculos intensivos que requiren o
emprego de grandes sistemas informáticos”. E aquí precisamente
entra en xogo o CESGA: axudándonos a avanzar cara ao futuro.
O Centro de Supercomputación de Galicia púxose en marcha
en 1993, froito dun acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello
Superior de Investigacións Científicas. Participou nos seus vinte
anos de vida en 41 proxectos internacionais de investigación

Código Cero

Javier García Tobío, director
do CESGA, durante o acto
de celebración levado a
cabo con Intel e HP

Manuel Varela Rey, director xeral
da Axencia Galega de Innovación e
presidente do CESGA

O Centro de Supercomputación de
Galicia púxose en
marcha en 1993,
froito dun acordo
entre a Xunta de
Galicia e o Consello
Superior de Investigacións Científicas.

Código Cero

competitiva, 34 deles financiados con fondos europeos.
O conxunto dos proxectos nos que o CESGA tomou parte nestas dúas décadas mobilizaron 532,7 millóns de euros. A meirande
parte destes proxectos desenvolveuse con
grupos de investigación das universidades e empresas galegas. O espazo galego
de I+D colaborou ademais con múltiples
grupos de investigación da nosa terra e do
CSIC, participando en programas competitivos da Unión Europea e involucrándose en
diversas redes de coñecemento.
Como lembraremos, na súa sede en Santiago o CESGA acubilla o supercomputador
FinisTerrae, e apoiándose nel participa no
desenvolvemento dalgunhas das principais
infraestruturas cibernéticas de investigación, achegando persoal e tecnoloxías
clave á maior rede de cálculo distribuído do
mundo, a European Grid Infraestructure.

Asemade, estableceu relacións de traballo e alianzas con algúns dos principais
centros da súa área en Europa, o que sen
dúbida repercutiu positivamente á hora de
emprazar á nosa terra nos eixes principais
de actividade en I+D do continente. Dito
doutro xeito: contribuíu a que dende a nosa
contorna se nos tivese máis conta a nivel
científico e tecnolóxico.
O Ministerio de Ciencia e Innovación
recoñeceu ao CESGA, en 2008, como Infraestrutura Científico-Tecnolóxica Singular
do Estado. No eido galego, xestiona a Rede
de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia -cuns
90.000 usuarios- e colabora con centros de
I+D+i, universidades, Centro Superior de
Investigacións Científicas e empresas en
múltiples iniciativas. A día de hoxe, empregaron as súas capacidades de cálculo preto
dun milleiro de grupos de investigación.
Deles, máis da metade están a facer uso,
actualmente, destes recursos. “Todas estas
interaccións”, informan os responsábeis do
CESGA, “permitiron formar persoal altamente especializado no propio Centro, dende
especialistas en informática a matemática
ou química; facilitaron a presenza de grupos
de investigadores galegos en proxectos
internacionais; e permitíronlles aproveitar e
mesmo transferir o coñecemento adquirido
nesas iniciativas, polas que se recibiron
diversos premios internacionais”.

APOIO EUROPEO PARA
UN EQUIPAMENTO DE
REFERENCIA

O

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) contribuíu desde o ano de creación do
CESGA, 1993, cun total de 9
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Unha vista da tecnoloxía
coa que arrancou o centro
galego

millóns de euros ó equipamento do centro.
Logo do emprazamento no seu seo do
supercomputador FinisTerrae en 2007, o
CESGA pasou a ocupar o posto número 100
na listaxe das 500 máquinas desta índole
máis potentes do mundo, clasificación na
que figurou até en dez ocasións.
Segundo informan fontes do propio
centro, desde a participación no primeiro
proxecto europeo, HIPSIA, en 1996, o CESGA estivo xa en 34 iniciativas financiadas
pola Unión Europea, cunha alta taxa de
éxito nas solicitudes. “Isto”, engaden os responsábeis deste espazo de I+D, “supón sen
dúbida unha boa nova de cara ao futuro, no
que se verán reducidos fondos estruturais
como o FEDER pero previsiblemente continuarán aumentando as cantidades destinadas a investigación no programa Horizon
2020 e outros”. Ao fío disto, lembrar que o
CESGA deu acubillo xa á primeira presentación realizada en España do sétimo Programa Marco da Unión Europea e o primeiro
curso de Xestión de Proxectos Europeos de
I+D+i, para involucrar a comunidade científica galega no reto de colaborar en redes
internacionais de coñecemento.
Por áreas temáticas, os proxectos europeos nos que o CESGA participou ata o de
agora centráronse nun amplo abano de
cuestións, como a computación, a formación empregando as novas tecnoloxías da
información (o que se coñece como teleaprendizaxe, teleformación ou e-learning), a
investigación médica, oceanográfica ou en
sistemas de información xeográfica. Deste
xeito, e xa a un nivel máis concreto, sinalar
que o persoal deste espazo tecnolóxico
tomou parte en proxectos como ICTGirls
-promoción do uso das TIC e do emprendemento entre as mozas de varios países da
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Unión Europea- ou FAROS, para a redución
de descartes -especies de nula comercialización nos barcos pesqueiros.

COMPARTINDO RECURSOS
A NIVEL MUNDIAL

O

Centro de Supercomputación de
Galicia é un dos grandes piares
do edificio europeo de I+D en
materia de coordinación, unión e
posta a punto conxunta de equipamentos
e infraestruturas tecnolóxicas. Ou sexa,
que é en si mesmo un exemplo de que en
tecnoloxía, igual que en calquera outro ámbito, sumar efectivos e poñelos en sintonía
é a mellor fórmula posíbel. Nisto consisten
metodoloxías como grid ou cloud, nas que
o CESGA leva traballando mesmo antes de
que fosen universalmente coñecidas polos
profesionais e as empresas do sector das
TIC, e teno feito principalmente a través de
proxectos europeos para a construción de
redes de computación distribuída. “Estas
redes”, informa o centro, “son hoxe en día
fundamentais porque permiten afrontar
conxuntamente entre múltiples centros de
todo o mundo grandes iniciativas internacionais que doutro xeito serían imposibles,
tales como o ITER (Reactor Termonuclear
Experimental Internacional) ou o LHC (Gran
Colisionador de Hadróns) da Organización
Europea para a Investigación Nuclear, dous
dos proxectos máis punteiros do mundo
nos que están involucrados equipos científicos de ducias de países e nos que a achega galega contribúe canda moitas outras
a acadar o éxito”. Máis en detalle, sinalar
que o ITER adícase a facer simulacións que
permitan chegar a construír reactores onde

Desde a participación no primeiro
proxecto europeo,
HIPSIA, en 1996, o
CESGA estivo xa en
34 iniciativas financiadas pola Unión
Europea, cunha
alta taxa de éxito
nas solicitudes.

se produciría a enerxía limpa do futuro que
fornecería a fusión nuclear e o LHC para
avanzar no noso coñecemento da física de
partículas e do Universo. “Esas investigacións”, explican fontes do centro galego,
“precisan realizar cálculos intensivos
empregando redes de supercomputadores
de alta capacidade e o CESGA achega o seu
gran de area creando software para a European Grid Infraestructure (EGI) ou poñendo
á súa disposición persoal e equipamento
para tarefas de xestión da infraestrutura”.
Pola súa parte, a European Grid Infraestructure é o tecido de computación

Código Cero

Centro de Supercomputación de Galicia CESGA

Instalación de equipos nas
orixes do CESGA, hai agora
vinte anos

Discos, SIM e módulo de
RAM do equipo VPP2400
do CESGA

distribuída máis grande do mundo,
conectando os centros de cálculo avanzados do continente e algúns do resto do
planeta para que poidan traballar de xeito
conxunto nas tarefas de procesamento
das enormes cantidades de datos obtidas
nas investigacións e experimentos do ITER
ou do LHC. No CESGA analízase a calidade
dos servizos e deséñase software empregado nela. “A importancia de usar redes de
supercomputadores no canto dun único
supercomputador”, explican os investigadores galegos, “débese á gran cantidade de
información que manexan os proxectos: só
os datos recollidos no proxecto ATLAS do
LHC encherían 100.000 CD por segundo,
unha cantidade de datos que non pode
asumir en solitario ningún centro”.
Lembrar que en 2011 estaban conectados á infraestrutura europea de grid un
total de 348 centros de cálculo e supercomputación que atenderon a case 10.000
grupos de investigación europeos, pero
tamén de países como os Estados Unidos,
Israel ou Australia.
Fóra dos proxectos de máis repercusión
nos medios informativos, cómpre recordar que hai outros menos coñecidos pero
que tamén teñen unha gran importancia
para o futuro e que consisten, por pór uns
exemplos, en simular o comportamento
dos transistores miniaturizados que se
empregan para fabricar microprocesadores,
en detectar os raios cósmicos que chegan á
Terra a través de proxectos como o AUGER
ou en desenvolver investigacións no eido
das ciencias da vida. Estas son algunhas das
iniciativas nas que o CESGA pon igualmente o seu gran de area a través das redes
grid.
Polo que atinxe á cuestión cloud (computación na nube), dicir que en certa maneira

Código Cero

é unha democratización do devandito:
primeiro para facerlles aos científicos máis
doado o seu labor cotián e logo, contribuíndo ao espallamento destas fórmulas
dos recursos compartidos para profesionais, empresas e usuarios de a pé. É o que
se coñece como proceso para chegar á
gran ciencia. Neste senso, o camiño do CESGA ben puido comezar en 2001, cando se
materializou o proxecto CrossGrid, financiado con fondos europeos e dirixido a acadar
que o emprego da computación distribuída
fose máis sinxelo par os científicos, facendo
posíbeis modificacións nos cálculos dun
xeito simple e analizando o uso das horas
de computación (saber como se invisten as
horas é crucial para mellorar o seu aproveitamento: soamente nos centros españois e
portugueses da rede Ibergrid, xestionada
polo IFCA-CSIC consumíronse 124 millóns
de horas de procesamento de datos no
ano 2011). Logo do CrossGrid, o CESGA

participou nos sucesivos proxectos financiados pola UE que serviron de precedentes
á habilitación da gran rede de cómputo
distribuído europea: Data Grid con orixe no
ano 2000, e os continuadores EGEE, EGEE
II, EGEE III e EGI. Tamén co apoio europeo
desenvolveuse a iniciativa EMI, destinada
a elaborar software para as redes grid,
ou EELA2, iniciativa na que tomou parte
o CESGA para integrar os países latinoamericanos nesta infraestrutura científica
internacional. “A computación na nube”, explican os investigadores do centro galego,
“é a evolución natural da tecnoloxía grid,
á que supera nalgúns aspectos, ofrecendo
maior flexibilidade no uso dos recursos
computacionais”. No CESGA particípase na
investigación das posibilidades da cloud
a través do proxecto europeo BonFIRE, no
que se empregan as vantaxes da computación na nube para mellorar os tratamentos
de radioterapia. 
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FALAMOS CON JAVIER GARCÍA TOBÍO, DIRECTOR DO CENTRO DE
SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

"Queremos pór
a computación
ao servizo
das pequenas
e medianas
empresas"

C

oñecer a historia do CESGA é coñecer a historia da
supercomputación recente. E non falamos dunha historia calquera, senón de todo tipo de acontecementos
concentrados en dúas décadas, tantos e tan variados
que de dirixirmos a vista cara a 1993 e ver como eran
as cousas entón, na orixe do CESGA, xa apenas seremos
quen de recoñecer algo, e moito menos recoñecer que
só pasaron vinte anos. Fai falta xente como Javier García
Tobío, director deste centro galego, para amosarnos
todo o que varreu o paso do tempo e axudarnos a crer que daquela eran precisos
equipos de dimensións considerábeis para dar o mesmo servizo que hoxe dá un móbil
de última xeración. En fin, que se na informática en xeral todo se acelera, no cálculo de
altas prestacións as cousas aínda gañan un extra en velocidade. Isto que pasa co pasado
recente, tamén ocorre co presente e co futuro inmediato. O CESGA é hoxe un fervedoiro de
proxectos, entre os que García Tobío salienta as vertentes que se están a abrir en dirección
ás nosas empresas. Para que? Pois para que elas (sobre todo as PEME) tamén tiren partido dos
recursos do centro compostelán, igual que os centros de investigación e as universidades, para
facer doado o complexo. Por exemplo: para empregar técnicas de simulación e dar forma a deseños que doutro xeito, con recursos propios, serían moito máis custosos.
- Temos aquí as cifras do Centro de Supercomputación de Galicia:
ano de constitución- 1992; ano da inauguración do edificio -1993,
falamos dunha superficie de case 2.000 m2, cun investimento
acumulado de 40 millóns de euros. Para que os nosos lectores se
decaten, as horas de cálculo executadas no ano 2012: 27,2 millóns
de horas; capacidade total de disco: 500 terabytes; capacidade
total da cinta robotizada: 2,2 petabytes. Como evoluciona todo,
non?
- De certo, comezamos no CESGA no ano 1993 mercando o supercomputador máis grande de España, o que facía o 146, creo lembrar,
máis grande do mundo. Cómpre ter en conta que un equipo destas
características custaba por entón 3 millóns de euros. Para achegar
unha capacidade de cálculo de nada máis e nada menos que 2.500
millóns de operacións matemáticas por segundo, no ano 1993. Era
algo tremendo... Na actualidade, esa capacidade de cálculo é a que
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podemos levar no móbil e custa o que custa un móbil. Precisabamos
un edificio de 2.000 metros cadrados para acubillar o devandito, e
hoxe levámolo no peto da chaqueta.
- Na nosa revista -Código Cero- publicabamos hai tempo unha reportaxe na que se daba conta da potencia do servidor do CESGA,
de 768.000 millóns de operacións por segundo, e claro, arestora
esas cifras xa mudarían, non si?
- Pois si, a día de hoxe a capacidade de cálculo do CESGA é de máis
de 30 billóns de operacións matemáticas por segundo. É moitísimo
pero con todo non chega para as nosas comunidades de investigadores.
- Para situármonos un pouco, exactamente a quen dá servizo o
CESGA?

Código Cero

Centro de Supercomputación de Galicia CESGA

- O CESGA dá servizo á comunidade investigadora de Galicia que se
localiza fundamentalmente nas nosas universidades, nos centros
tecnolóxicos, nos organismos públicos de investigación establecidos en Galicia, tamén dá servizo ao consello superior de investigacións científicas, que é a comunidade investigadora máis grande de
España, con máis de 10.000 investigadores. Asemade, achegamos
servizos ás institucións, como é o caso da predición meteorolóxica
de MeteoGalicia, á secuenciación do xenoma da Fundación Pública
Galega de Mediciña Xenómica, dirixida por Ánxel Carracedo. Tamén
proporcionamos capacidade de cálculo aos centros tecnolóxicos
(CTAG, AIMEN). Alén disto, no CESGA desenvolvemos actividade
investigadora en ciencia computacional.
- Os principais usuarios do CESGA son do eido universitario, pero
non precisariades un avance cara a participación na empresa da
demanda deste tipo de servizos computacionais?
- Correcto, o CESGA xurdiu como consecuencia dunha idea por
parte dun grupo de senlleiros investigadores das universidades
galegas e do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) hai
máis de 20 anos, estes expuxéronlle ás autoridades académicas e
ás administracións a necesidade de ter unha capacidade de cálculo
importante para desenvolver a súa actividade. Emporiso, hoxe é
cada vez máis relevante a presenza da industria, porque na situación que nos toca vivir, cómpre ollar cara a innovación, á implantación e o uso práctico da investigación ao servizo da sociedade e da
industria. Así, unha das liñas estratéxicas que temos na actualidade
no CESGA é o achegamento da computación ao servizo das PEME,
para que? Pois para que poidan facer o deseño da súa fabricación
(pezas para automóbil, plásticos...) empregando a simulación en
modelización. Deste xeito, no lugar de facer maquetas nun laboratorio, a tecnoloxía presente pasará a facer iso con computadores,
aforrando tempo e reducindo custes.
- Supoñemos que todo isto é unha tecnoloxía que ten que
achegar o CESGA pois no noso mercado non existen empresas
privadas que nos oferten algo semellante, é así?
- De certo, o CESGA o que non vai facer nunca é competir coas
nosas empresas, o que queremos facer é converternos en punta
de lanza para axitar mercado introducindo novas tecnoloxías e
innovación, para que unha vez que iso
estea maduro de abondo, a industria e
as empresas tiren proveito.
- Para poder falar destes desenvolvementos, que son dunhas dimensións
que se escapan bastante do que é un
computador ordinario, pois son duns
métodos de programación avanzados,
teredes algo que ver coa formación
que chega a toda esta xente e que aquí
en Galicia temos xente preparada de
abondo para abranguer estes sistemas
complexos tanto a nivel de procesamento coma de manexo de datos a
nivel masivo...
- Para manexar esta tecnoloxía precísase
un coñecemento específico, aquí temos
a sorte de que as nosas tres universidades imparten a formación en Informática e dentro destas especificidades hai
grupos e materias moi ben desenvolvidas por profesores moi cualificados. E
en canto á modelización e á simulación,
co cálculo intensivo asociado, non se
escapa a ningunha área da tecnoloxía e
da ciencia. Polo tanto, este tipo de formación dáse nas facultades de Química,
Física, Mediciña... é unha formación
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horizontal, este tipo de coñecemento estase a impartir na práctica
totalidade das nosas carreiras científico-tecnolóxicas.
- E agora que ten moita sona todo isto de que a Rede é xigante e
temos información por todas partes se cadra o reto máis grande
sexa a propia velocidade de cálculo e poder traballar cunha cantidade de información que cada vez é maior e que case resulta
imposible de abranguer para sistemas que non sexan extraordinariamente complexos...
- Temos unha serie de retos a nivel tecnolóxico nos que se está
a traballar de cara a procurar a súa solución. Por exemplo mover
grandes volumes de datos. Certo que hai boas redes de comunicación para este movemento, pero teñen que mellorar aínda máis.
Asemade, os protocolos e sistemas polos cales se facilita que esa
información circule pola Rede teñen que subir novos chanzos na
procura dunha meirande optimización. Temos grandes retos que
superar e na computación, na tecnoloxía, impoñémonos a nós mesmos os retos... o noso reto actual é que para o remate desta década
(no 2020), a tecnoloxía sexa quen de achegar unha capacidade de
computación dun trillón de operacións matemáticas por segundo.
Isto non é un desexo porque si, senón porque hai unha serie de
obxectivos científicos que están a demandar esta capacidade de
cálculo e que non poden progresar porque a tecnoloxía non proporciona o que precisan. E que retos temos para acadar ese trillón
de operacións matemáticas por segundo? Pois un tan doado de ver
como o consumo de enerxía eléctrica, xa que unha máquina coa
tecnoloxía de hoxe que proporciona unha capacidade de cálculo
dun trillón de operacións matemáticas por segundo consumiría uns
600 megavatios, iso sería máis ou menos a enerxía que produce
unha central nuclear.
Outro desafío que temos é que dentro do computador teñen que
traballar xuntos millóns de procesadores entón, como intercomunicamos eses procesadores? Temos que almacenar exabytes, que son
trillóns de datos que hai que gardar e mover dentro do computador, e para iso hai que desenvolver os programas específicos para
levalo a cabo. Este é o principal reto. Entón, para realizar o devandito, os principais gobernos (europeo, americano, xaponés, ruso, etc)
están a traballar nesta carreira, xa que é ben sabido que a industria
(ou a economía), que dispoña desta ferramenta no prazo máis curto
posible subirá uns chanzos importantes
no sector e na competencia.

"A capacidade de
cálculo do CESGA é
de máis de 30 billóns de operacións
matemáticas por segundo. É moitísimo
pero con todo non
chega para as nosas comunidades
de investigadores".

- E como estamos nós, cal é o futuro do
CESGA?
- No CESGA, e atendendo a esta longa
situación de crise que vivimos, imos capeando o temporal, sufrimos os recortes
dos orzamentos e agudizamos o enxeño
para que a cada un dos euros se lle tire o
máximo rendemento, mellorando a eficiencia enerxética, o sistema de traballo,
empregando a tecnoloxía no lugar dos
avións para facer as xuntanzas (videoconferencia), etc. Este tipo de esforzos son
recoñecidos polos gobernos dos que
depende o CESGA, maioritariamente, da
Xunta de Galicia e do CSIC. Polo tanto, a
Xunta, a través da GAIN e da Secretaría
Xeral de Universidades, habilítannos capacidade económica e orzamentos para
manter o centro operativamente e actualizado dende un punto de vista tecnolóxico. Isto é moi importante, poderiamos
dicir que o CESGA pode estar satisfeito xa
que as dúas administracións (central e autonómica) das que dependemos apoian
ao noso centro. 
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CESGA PARA
AS EMPRESAS
O CENTRO GALEGO ACHEGA OS SEUS MÚLTIPLES RECURSOS AO
TECIDO INDUSTRIAL A TRAVÉS DOS PROXECTOS FORTÍSSIMO E
CLOUDPYME

U

nha das liñas estratéxicas actuais do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) é unha liña trazada para
permitir o máximo achegamento dos seus recursos ás
empresas da nosa contorna, tanto galegas como portuguesas. De feito, esta vertente empresarial foi común a
boa parte das grandes novidades informativas fornecidas
polo centro que preside Manuel Varela Rey ao longo
deste ano que remata. Novidades entre as que cómpre
salientar unha iniciativa que consiste, precisamente, en
convocar pequenas e medianas empresas interesadas en realizar experiencias
de simulación co fin de que entren en contacto cos especialistas do CESGA,
que lles axudarán na preparación das súas propostas para acceso a bolsas de
financiamento. O centro galego informou na presentación desta iniciativa
(o pasado mes de novembro) que vai coordinar o fluxo e posta en longo de
propostas de enxeñarías e industrias de España e Portugal, empresas que
disporán, en virtude deste proxecto, de acceso “ás meirandes estruturas de
computación en Europa e aos mellores expertos en computación e simulación para avaliar os seus problema”, engadiu o CESGA. Ou sexa, que do que se
trata é democratizar a simulación, unha ferramenta clave para a competitividade do sector. A iniciativa xorde ao abeiro do programa I4MS da Comisión
Europea, a través do que se financian proxectos demostradores e avaliadores
das posibilidades que estas tecnoloxías ofrecen. Proxectos como Fortíssimo,
que é este do que estamos a falar e no que participan, dende a nosa terra, o
CESGA, o centro AIMEN e a empresa de enxeñaría Texas Controls. O proxecto
paneuropeo Fortíssimo diríxese a facilitar á industria manufactureira do ámbito da Unión, sobre todo PEME, o beneficio das vantaxes competitivas e de eficiencia do uso da simulación, o que se conseguirá, segundo indica o CESGA, “a
través da provisión de servizos de simulación baseados nunha infraestrutura
cloud sobre contornas de computación de altas prestacións (HPC)”. Polo tanto
Fortíssimo é unha liña de traballo de alcance internacional, continental, na
que a coordinación de propostas de empresas da Península facendo uso de
infraestruturas europeas, incluídas as do CESGA, faise precisamente dende o
centro galego.
A día de hoxe están a executarse 20 casos de uso industrial. Fortíssimo busca neste intre máis experiencias para investigar e amosar os servizos de simulación para empresas manufactureiras e de enxeñaría. Para iso, abriuse no mes
de novembro unha convocatoria de novos experimentos cun financiamento
total de 5 millóns de euros e cun financiamento por caso de 250.000 euros. As
empresas interesadas en propor proxectos de uso e acceder a este financiamento poderá contactar con CESGA a través de fortissimo@cesga.es.
Outro dos grandes exemplos de actividade pro-empresarial do CESGA é sen
lugar a dúbidas o Proxecto CloudPYME, unha liña de traballo semellante á anterior pero presentando a particularidade de que está a disposición de firmas
galegas e portuguesas. Esta liña foi posta en marcha hai máis de dous anos e
xa beneficiou, ao longo dese tempo, a trece empresas dos dous países irmáns
permitíndolles o acceso directo a ferramentas que impulsan a innovación nos
seus procesos e produtos. O caso é que o Proxecto CloudPYME segue vivo a
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Andrés Gómez Tato, responsable de proxectos no CESGA

Centro de Supercomputación de Galicia CESGA

Presentación da aceleradora de empresas da Plataforma CloudPEME

día de hoxe, e espallándose e xerándolle ao
CESGA experiencia para participar en propostas semellantes, como Fortíssimo. Proba
deste dinamismo é a posta en marcha dun
acelerador da innovación para pequenas
e medianas empresas manufactureiras de
ámbalas beiras da raia galego-lusa, e máis
a materialización de servizos e infraestruturas avanzados para acelerar a innovación
destas firmas en procesos de deseño industrial. Este acelerador xurdido ao abeiro de
CloudPYME deuse a coñecer esta primavera, e nel participan o CESGA, a Asociación
de Investigación Metalúrxica do Noroeste
(AIMEN), a Associaçao de Industriais Metalúrxicos e Metalomecánicos de Portugal (AIMMAP) e máis o Centro de Apoio
Tecnolóxico á Industria Metalomecánica. A
idea, fíxose saber, é permitir que as PEME
teñan ao seu alcance, de xeito accesíbel e
inmediato, os maiores recursos de modelización, simulación e computación. A través
deste acordo, as firmas galego-portuguesas
dos ditos sectores poderán tirar partido do
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software de simulación de código libre e
capacidade adicional de computación que
subministra o CESGA.
Entre as empresas que xa se beneficiaron de CloudPYME están as firmas Esypro,
Industrias Abalde, Industrias Ferri, Ronautica, Texas Controls (todas elas galegas) e
(de Portugal) Prova, Incomef, Marques &
Cruz, Weproductise, Carpintaria Domingos
Fernandes Ralha e Herdeiros, Tufama, Vale &
Quintão e Amob.
Como dixemos o proxecto CloudPYME
consiste en achegar as vantaxes da supercomputación e da simulación ao sector
produtivo industrial galego-portugués,
concretamente ao metalmecánico e ao
metalúrxico, que son os que se integran na
Asociación de Investigación Metalúrxica
do Noroeste (AIMEN) e a Associaçao de
Industriais Metalúrxicos e Metalomecánicos de Portugal, AIMMAP. As devanditas
plataformas, xunto co Centro de Apoio
Tecnolóxico á Industria Metalomecánica,
CATIM, e grazas á tecnoloxía do Centro
de Supercomputación de Galicia, CESGA,
teñen pois, ao seu alcance, tecnoloxías
libres e avanzadas de deseño, enxeñaría e
simulación por computador.

O PORQUÉ DE ACHEGAR
SIMULACIÓN

A

simulación numérica, engade o
CESGA, é unha ferramenta fundamental para a competitividade das
empresas, facilitando a xeración de
novos produtos robustos e con gran calidade, reducindo os custes do seu desenvolvemento. Decote, a empresa que xa utiliza a
simulación, emprega a súa propia infraestrutura informática, bloqueando a mesma
para outras tarefas precisas ou limitando o
número de ensaios. Esta plataforma nova,
a plataforma CloudPYME, suprime estes
atrancos, abrindo a maiores a posibilidade
de empregar simulación numérica a aquelas empresas que aínda non a utilizan nos
seus procesos de innovación, incrementando a súa competitividade. 

PREMIO NA NOVA
EDICIÓN DOS
GALEGOS DO ANO

O

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
vén de ser recoñecido polo
Grupo Correo Gallego nos
seus premios Galegos do Ano, que
chegan tamén a unha data conmemorábel: os seus 25 anos de vida.
O galardón ao CESGA, outorgado o
pasado mes de outubro, vai dirixido a recoñecer as dúas décadas de
servizo á comunidade investigadora
galega e ao Consello Superior de Investigación Científicas (CSIC), ao que
cómpre engadir a súa participación
en máis de 170 proxectos de I+D que
mobilizaron 532,7 millóns de euros.
Segundo lembra o Grupo, o Centro
de Supercomputación ten dado múltiples mostras de compromiso coa
I+D da nosa terra, amais de establecer unha chea de ligazóns colaborativas con proxectos de investigación e
de formación e divulgación tecnolóxica de toda a contorna europea.
A día de hoxe, o Grupo lembra que
unha das grandes prioridades do
CESGA é apoiar a modernización do
tecido produtivo galego, promovendo a transferencia de resultados
dende o ámbito da investigación ao
da industria.
Segundo fixo saber o director
do centro, Javier García Tobío, con
motivo desta distinción da empresa editorial compostelá, entre
os principais éxitos do CESGA ao
longo das súas dúas décadas de
actividade atópanse a prestación de
servizos de calidade aos usuarios e a
participación en múltiples proxectos
baseados na interdisciplinariedade
científica e tecnolóxica, “o que nos
permitiu estar en grandes proxectos
internacionais coma a European Grid
Infraestructure, integrada por máis de
350 institucións de I+D+i dos cinco
continentes”.
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PARA A
COMUNIDADE
INVESTIGADORA
O CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN CONCLÚE UN ANO DE IMPORTANTES
NOVIDADES NOS SEUS SERVIZOS DE APOIO AOS NOSOS CIENTÍFICOS

O

Centro de Supercomputación de Galicia é, por
así dicilo, un actor con diferentes papeis para
desenvolver, todos eles complementarios. A
diferenza básica está nos destinatarios. Unha
das súas funcións básicas é dar soporte e
servizo á comunidade investigadora, tanto
galega, coma portuguesa, coma do resto de
España e mesmo europea. Neste cometido,
coma calquera outro axente activo, o centro
galego conta cunha serie de ferramentas. E tanto as ferramentas
coma a maquinaria empregada están sempre a punto, como certifica
o feito de que se inclúa ao CESGA, un ano tras outro, á cabeza da
listaxe de centros das súas características en España (estes últimos
anos figura en segundo lugar). Unha destas ferramentas para os
investigadores é a rede RECETGA, que segue dando que falar e que
este ano foi sometida a un proceso de reactualización. Esta posta a
punto deuse a coñecer o pasado 30 de abril, na presentación dun
proxecto no que se invisten 3,4 millóns co obxectivo de multiplicar
por 800 a capacidade para compartir información da rede RECETGA
(agora RECETGA-NOVA) do Centro de Supercomputación de Galicia.
Na cita ante os medios estivo presente o conselleiro de Economía,
Francisco Conde, que fixo fincapé nas novas posibilidades que se
abren co devandito investimento para as Universidades, os investigadores e as empresas galegas. Conde salientou que a rede permitirá
que as nosas institucións educativas superiores “cheguen a centos
de milleiros de fogares de xeito simultáneo, abríndolles a porta para
que se incorporen a iniciativas de ensino masivo en liña”.
Tamén fixo saber que con este proxecto, que permite conectar
Galicia coa rede científica portuguesa e subministra a capacidade
axeitada para levar a cabo “ambiciosos proxectos” conxuntos, introdúcense importantes factores de rapidez, flexibilidade, fiabilidade
e economía. Na presentación tamén participou o investigador da
Universidade de Vigo David Posada, responsábel dunha aplicación
sobre filoxenética empregada por 40.000 usuarios de todo o mundo
grazas a esta rede do CESGA. Posada, casualmente, tamén fixo uso
de RECETGA-NOVA para presentar no centro compostelán o seu
proxecto, a través dunha vídeo conferencia de alta definición “só
posíbel grazas a nova infraestrutura”.
Esta vertente de dar servizo á comunidade de I+D+i foi estes
últimos anos especialmente frutífera. Amais da renovación de RECETGA, tamén se deu a coñecer unha iniciativa para estudar os efectos
da radiación solar no quecemento da Terra. O obxectivo é avaliar as
consecuencias da actividade solar no cambio climático, un eido no
que non se tiñan rexistrados traballos de simulación que incluíran
os ditos efectos de xeito realista, sinalou Juan Antonio Añel, xefe
de investigación en climatoloxía da Smith School of Enterprise da
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Universidade de Oxford. O CESGA abordou este cometido xunto coas
Universidades de Vigo e de Madrid (Complutense), o National Center
for Atmospheric Research dos Estados Unidos e máis a universidade
británica de Oxford. O proxecto ten a súa orixe nuns traballos desenvolvidos en 1988, da man da ONU e o seu Panel Intergubernamental
do Cambio Climático (IPCC), co obxectivo de advertir á sociedade
dos perigos que supón para o medio ambiente o quecemento da
atmosfera derivado das actividades humanas. Pois ben, ao abeiro
deste traballo incluíronse unhas predicións sobre as devanditas
consecuencias negativas para a Terra, pero os cálculos estaban feitos
atendendo a unha cantidade fixa de radiación solar. Tempo máis tarde xurdiu a inevitábel pregunta: que pasaría se esta radiación variase
co tempo, tal e como se supón que variará ao longo dos vindeiros
anos? Neste punto é onde entran en xogo o CESGA e máis os seus
compañeiros de proxecto. Todas estas institucións académicas e de
I+D están a empregar arestora o potencial do CESGA para levar a
cabo simulacións avanzadas que inclúan e atendan a devandita taxa
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Centro de Supercomputación de Galicia CESGA

Sinatura co ITMATI

de variabilidade de radiación solar.
Outra das grandes novidades presentadas
este ano dende o CESGA, sen saírmos do
eido de dar servizo á comunidade investigadora, foi sen dúbida o acordo asinado
co Instituto Tecnolóxico de Matemática
Industrial, ITMATI, co obxectivo de dar pulo
ás actividades de transferencia tecnolóxica á
industria e ás administracións que se levan
a cabo dende ámbolos dous centros. Na
presentación deste acordo fíxose saber que
como medidas inmediatas a tomar, poranse
en marcha proxectos concretos que sirvan
de combustíbel ao que se coñece neste
ámbito como transferencia, que non é outra
cousa que o fluxo de coñecementos e experiencias dende os eidos de investigación
cara ás nosas empresas ou administracións,
onde adquiren materialización de seu. A
cita contou coa presenza do director da
Axencia Galega de Innovación e presidente
do Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA), Manuel Varela Rey, e o presidente do Consorcio Instituto Tecnolóxico de
Matemática Industrial (ITMATI) e vicerreitor
de Investigación e Innovación da Universidade de Santiago de Compostela, Francisco
González García. Amais do devandito, o
acordo tamén contempla a cooperación
en programas de formación de persoal xa
sexa no sector empresarial, ou público; así
como a participación conxunta en convocatorias competitivas de ámbito autonómico,
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Presentación da rede RECETGA NOVA
estatal ou internacional. Do mesmo xeito, no
ámbito desta colaboración entre ITMATI e
CESGA organizaranse actividades relacionadas coa promoción social e empresarial da
transferencia de tecnoloxía, a investigación
e o desenvolvemento tecnolóxico; ou o asesoramento mutuo en cuestións relacionadas
coa actividade das dúas entidades.
Igualmente importante, este ano que
estamos xa a piques de deixar atrás, foi a
presentación dun deseño de nanotecnoloxía
considerado clave para as comunicacións
ópticas. Segundo se fixo saber en xaneiro,
mes no que se deu a coñecer a achega en
cuestión, esta vén da man do CESGA e máis
dos investigadores Fernando Obelleiro da
da Universidade de Vigo e Luis Landesa da
Universidade de Estremadura e consiste
basicamente nun nanolink (nanotecnoloxía,
ciencia do miúdo, ao servizo das comunicacións) con capacidade para despexar atrancos na obtención do máximo rendemento
posíbel dos nanochips, os futuros circuítos
integrados ópticos. Este nanolink, en cuxo
desenvolvemento participou o CESGA achegando estrutura para o seu deseño, resolverá por fin os problemas de interconexión e
quecemento dos nanochips, proceso que se
debe sobre todo á inclusión no seu de guías
que basicamente perden enerxía e ocupan
espazo de máis. A resposta a todo isto, segundo sinalaron en xaneiro fontes do Centro
de Supercomputación, está nas ligazóns
con nanoantenas ou nanolinks. Este tipo de
ligazóns proveñen do eido das telecomunicacións en radiofrecuencia e microondas,
pero vense de descubrir que teñen un gran
potencial neste outro ámbito das comunicacións ópticas. Esta ferramenta, engadiu o
CESGA no mes de xaneiro, “ten a calidade
fundamental de combinar unha elevada
exactitude nos cálculos coa utilización eficiente de grandes supercomputadores”.
Igualmente destacábel foi un apoio extra
amosado aos científicos galegos, este ano
que remata, a través dun traballo conxunto
entre o CESGA e a empresa Cartogalicia, adicada á topografía e á cartografía.
A achega foi dada a coñecer en xaneiro e
consistiu nun acordo a través do cal a firma
comprométese a fornecer acceso gratuíto a
todos os investigadores das universidades e

Ignacio López Cabido, subdirector
técnico do CESGA

OPIs galegas da súa rede Galnet, unha rede
complementaria do Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) que abrangue
a toda xeografía no que a posicionamento
por satélite se refire. Os datos obtidos
contribuirán a unha meirande precisión,
xa que Galnet é hoxe o primeiro servizo en
Galicia de posicionamento de alta precisión
con receptores capaces de procesar datos
das constelacións GPS, GLONASS e a futura
Galileo. Pola súa banda, o CESGA achegará
a infraestrutura para redundar e protexer o
servizo de datos.
Dicir que a rede Galnet dispón de receptores GNSS que constitúen estacións base
espalladas por toda a nosa terra, cunha
distancia entre elas de arredor de 60 ou 70
quilómetros, e que monitorizan os sinais dos
satélites dos sistemas GPS e GLONASS. Deste
xeito, os datos resultantes para a corrección
diferencial producidos pola rede chegarán
de balde aos científicos de Galicia e poderán
ser incorporados para a execución de
proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i). Engadir que para
a difusión dos datos empregarase de xeito
exclusivo Internet, e poderase acceder a eles
desde un computador de sobremesa ou
-no caso de medicións de campo- mediante
teléfonos móbiles ou con dispositivos que
operen con ligazóns de radio. 
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PARA A NOSA
SOCIEDADE
O CESGA TRABALLA EN ROMPER AS BARREIRAS QUE SEPARAN A UNHA
BOA PARTE DA CIDADANÍA GALEGA DO MIOLO DA INNOVACIÓN

S

e ben é certo que o labor
do Centro de Supercomputación de Galicia é ben
coñecido polos profesionais da ciencia e das tecnoloxías da nosa terra, non é
menos certo que entre os
seu cometidos principais,
entre as súas razóns de ser
máis radicais (de raizame), está traballar a
prol da sociedade na que se insire: a galega.
Este traballo faise de xeitos moi diferentes,
e moitos deles desenvólvense sobre terreos
incertos, aínda por descubrir. Ou ben fanse
botando abaixo muros e abrindo canles
novas, de accesibilidade e universalización
das novas tecnoloxías. Nesta liña insírense
actividades como o proxecto ICT-GO-Girls!,
no que participa arreo o Centro de Supercomputación, ou ben a Rede de Escolas
da Nube, nos que une forzas coa empresa
Balidea para dinamizar o uso das novas
ferramentas dos nosos centros educativos
emprazados fóra das cidades e para permitirlles, malia o seu carácter de espallado e o
seu miúdo tamaño, experimentar directamente co máis avanzado das TIC. Este
proxecto conta co decidido apoio da Xunta
a través da Consellería de Educación e da
Secretaria Xeral de Igualdade.
Volvendo ao proxecto ICT-GO-Girls!, dicir
que estamos ante unha iniciativa europea
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Unha das aulas da Rede de
Escolas na Nube

de innovación educativa na que o CESGA
participa en labores de coordinación.
Ademais, colaboran a Universidade de
Santiago de Compostela, o CPEIG e cinco
socios europeos de Austria, Polonia,
Alemaña e Bélxica. Deste proxecto
falouse moito, precisamente, durante
a celebración do Día Internacional das
Rapazas nas TIC (o xoves 25 de abril), na
sede do Centro de Supercomputación de
Galicia, e foi María R. Malmierca (CESGA),
a encargada de explicar que estamos ante
unha panca conxunta para acadar máis
presenza feminina no eido TIC, sobre todo
facendo fincapé no empuxe das novas xeracións. Para ela, está claro que o problema
da menor presenza de mulleres no sector
das novas tecnoloxías da información (que
non é un problema único da nosa terra,
senón extensíbel a toda Europa), cómpre
combatelo dende a raizame, é dicir, dende
os primeiros chanzos da escada formativa
e educativa. De aí que un dos seus espazos
principais de traballo sexan os institutos,
que é onde comezan a coller corpo definitivo as diferentes vocacións profesionais.
Polo tanto, do que se trata é de contrarrestar
a sobre presenza masculina nas TIC, algo
que tampouco é exclusivo, por desgraza,
deste ámbito produtivo. O programa inclúe,

entre outras moitas cousas, metodoloxías
de aprendizaxe e probas para mellorar as
habilidades emprendedoras das mozas que
estudan Educación Secundaria a través das
canles e as ferramentas 2.0. A aplicación
práctica corre a cargo da Universidade de
Santiago de Compostela (USC), Die Berater
(Austria), Spoleczna Akademia Nauk (Polonia), Instituto Fraunhoffer IAO-Stuttgart Uni
(Alemaña), CVO Antwerpen-Zuid (Bélxica) e
Donau-Universitat Krems (Austria). Un dos
obxectivos básicos é crear, escolmar e aplicar contidos educativos e de lecer xerados
de xeito específico ao abeiro do proxecto
para facilitar ás mozas o seu achegamento
emprendedor ás TIC. “O proxecto”, engadiu
na dita celebración o CESGA, “constrúese
arredor de recursos e ferramentas de código
aberto en acceso libre”. Por exemplo: simuladores de xogos, accións educativas, deseño
dixital, creación de redes sociais entre as
mozas participantes, escaparates virtuais de
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Centro de Supercomputación de Galicia CESGA

O CESGA fomentando a inclusión TIC das mulleres, con María José Rodríguez
Malmierca, responsable de e-learning e ferramentas de colaboración, á dereita
posíbeis empresas ou concursos.
Outro dos grandes proxectos do CESGA
destes últimos anos en materia de innovación ao servizo da sociedade galega é sen
dúbida a Rede de Escolas na Nube (escolasnanube.net), unha iniciativa desenvolvida ombro con ombro coa Consellería de
Educación, AMTEGA e a firma Balidea e
que en 2013, sen ir máis lonxe, recibiu un
importante recoñecemento (que sumar ao
fornecido previamente polos responsábeis
de Educared). Falamos do Premio Iniciativa
Emprendedora, que veu da man das/os
enxeñeiras/os galegas/os en Informática, ou
sexa, do Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG). Como
lembraremos, a iniciativa Escolas na Nube
está baseada no uso das TIC por mestras e
mestres nunha contorna rural dispersa. A
rede traballa con cativos de entre 3 e 7 anos
de idade e está orientada a proporcionar
servizos de computación cloud para mellorar
a aprendizaxe e a colaboración na escola
rural. Para os responsábeis da Rede de Escolas na Nube, o proxecto pretende “analizar e
deseñar unha contorna e servizos baseados
en computación na nube para que sirvan
como soporte dunha metodoloxía de traballo colaborativa, comunicativa e apoiada nas
TIC para mellorar a educación e colaboración nas escolas espalladas de Galicia”. O
proxecto abrolla da experiencia acadada
noutro proxecto piloto de investigación,
Rural Schools & Cloud Computing, no que se
comezou a deseñar unha nube baseada en
software aberto e sobre infraestrutura cloud
para un colexio rural.
Con todo, cómpre lembrar que o traballo
conxunto do CESGA e Balidea non se limita
a centrar os seus esforzos en mellorar a calidade educativa das escolas galegas do rural,
xa que este ano que remata tamén soubemos do desenvolvemento dunha iniciativa,
tamén cooperativa, para botar unha man
aos familiares de persoas con demencia. Esta
nova colaboración (inserida nun proxecto
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europeo), 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”, engadiu o CESGA
presentando esta achega.
Por certo que a devandita iniciativa UnderstAID bebe directamente da experiencia
xerada pola Aula de e-learning do Centro
de Supercomputación de Galicia, que o
ano 2012, precisamente, cumpriu unha
década de actividades. Daquela puidemos
saber que foi posta marcha en 2002 para
que docentes e investigadores de tódolos
ámbitos puideran levar a cabo experimentos en materia das TIC aplicadas ao ensino, e
tamén que conta xa cuns 42.000 usuarios e
que aceden xa a máis dun milleiro de cursos
xerados (cursos aos que se pode acceder
dende calquera punto da nosa xeografía e

alén dela). Esta aula, segundo informaron os
seus responsábeis no acto de celebración
dos seus dez anos de vida, converteuse
xa“referente en Galicia” no mundo das plataformas de aprendizaxe e colaboración en
liña baseadas en código aberto, posto que,
“é a única que ofrece un espazo a investigadores e profesores galegos de calquera
ámbito educativo para a experimentación
coas TIC, e o traballo colaborativo cos seus
alumnos e compañeiros”.
E xa para rematar, non é posíbel pechar
páxina sen salientar -de entre as moitas liñas
abertas de traballo que mantén o CESGAunha iniciativa que nos toca ben de preto e
máis polo miúdo tócanos nun dos piares da
nosa economía e do que dependen unha
chea de familias galegas: a pesca. Falamos
do proxecto Faros (farosproject.eu), unha
das grandes novidades deste ano en materia de colaboración CESGA-Europa e que se
dirixe a pór en xogo recursos tecnolóxicos
eficaces para preservar o medio ambiente
e a nosa biodiversidade, máis en detalle as
especies mariñas non prioritarias que se
adoitan sacrificar na procura das que si o
son. En Faros, amais do CESGA, participan
o Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC,
que coordina a iniciativa, ademais do Centro
Tecnolóxico do Mar (CETMAR), a Autoridade
Portuaria de Vigo, o Instituto Español de
Oceanografía, o Instituto de Investigação
das Pescas e do Mar-IPIMAR de Portugal.
Conta con financiamento da Unión Europea
a través do programa Life e xurdiu co obxectivo de desenvolver e pór en marcha dunha
rede integral para a xestión dos descartes
da pesca baseada nun sistema global de
información tanto na flota como en terra
e que implique a todo o sector pesqueiro.
Froito disto son realidades xa palpábeis
como un sistema de visión artificial a través
de cámaras situadas nos buques de pesca
que permite minimizar descartes ao cuantificar o número, o talle ou o tipo de especie
presente nunha zona do mar. Este sistema,
chamado BEOS, envía vía satélite ao CESGA
a información recollida polas cámaras, dende o que fan predicións sobre o estado da
pesqueira nunha área marítima de traballo.
Deste xeito, constrúese un modelo matemático-estatístico que dá probabilidades de
especies e abundancia en cada zona. 

O portal do proxecto FAROS
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| CESGA | CELEBRA OS 20 ANOS |

COA VISTA POSTA
NO DÍA DE MAÑÁ
O CESGA CELEBRA AS SÚAS DÚAS DÉCADAS DE VIDA ENCARÁNDOSE Á
RENOVACIÓN DO SEU SUPERCOMPUTADOR

O

pasado día 16 de decembro o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) celebrou o
seu XX aniversario nun encontro no Santiago
de Compostela no que fixeron un repaso dos
logros deste Centro que é un dos motores da
investigación e a innovación en Galicia. No acto
celebrado no Centro de Novas Tecnoloxías de
Galicia participaron figuras como o director da
Axencia Galega de Innovación, Manuel Antonio
Varela Rey; Miguel Ángel Ríos, un dos impulsores do CESGA; o actual
responsable do Centro, Javier García Tobío; e o presidente da Xunta,
Alberto Núñez Feijoo; repartíndose durante a celebración un numero especial da revista Código Cero no que se conmemoran os vinte
anos de actividade do CESGA.
O presidente da Xunta aproveitou esta oportunidade para dar
conta do proceso de actualización do supercomputador Finis Terrae,
que terá lugar durante o ano que vén, e que dotará a este equipamento de novas capacidades de procesamento para manter ao
CESGA nunha das posicións líderes no ámbito da supercomputación
europea.
Este novo proceso anunciado polo presidente galego forma
parte, dixo, da “aposta inequívoca” da Xunta polo mantemento do

CESGA entre a elite do desenvolvemento tecnolóxico, e que xa deu
lugar, este mesmo ano, a un investimento conxunto entre a Xunta
e o Estado de 3,7 millóns de euros para poñer en marcha a rede
RECETGA-Nova. Segundo indicou, esa foi a chave para “multiplicar
por 800 a capacidade da rede científica e tecnolóxica que, co CESGA
como núcleo, une universidades, centros tecnolóxicos e empresas
galegas”.
Resaltou que co CESGA se puxo en marcha o supercomputador
máis potente dos que existían en España hai 20 anos, que activou o
núcleo dunha crecente comunidade investigadora que fai uso das
súas capacidades de cálculo: desde as universidades ata as unidades
do CSIC, pasando polos centros tecnolóxicos ou Meteogalicia.
Ademais, indicou que o Centro de Supercomputación creou o
primeiro nodo de conexión á Internet da Comunidade, sendo así
“pioneiro no que hoxe é o máis cotián: compartir información e
coñecemento con outras persoas en calquera parte do mundo”.
E, ao mesmo tempo, abriu a porta “á internacionalización da nosa
ciencia”, en tanto que estableceu colaboracións cos grandes centros
de investigación, como a NASA ou o CERN de Xenebra, e permitiu
involucrarse na identificación do bosón de Higgs ou na loita contra
o cambio climático.
Alberto Núñez Feijóo puxo en valor o traballo das 41 persoas que
actualmente operan neste centro baixo o mando de Javier García
Tobío para, entre outras cousas, “obter o máximo rendemento dun
dos mellores supercomputadores de Europa e o segundo mellor de
España, como é hoxe o Finis Terrae”.
Segundo destacou o mandatario galego, as cifras arroxan “un
máis que favorable balance”, pois só na última década xurdiron do
CESGA máis de 2.000 artigos de investigación, 210 teses doutorais
e 59 libros ou capítulos de libros. E, neste tempo, albergou 171
proxectos de investigación que mobilizaron 533 millóns de euros.
Así mesmo, indicou que os datos do presente son “prometedores”,
posto que na actualidade o CESGA dá servizo a 550 investigadores
e xestiona unha rede que usan a diario 90.000 persoas, implicadas
dalgún xeito na procura de progreso científico que alumeará “sorprendentes e proveitosos resultados”. 
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| AMTEGA | CENTRO DE EMPRENDEMENTO TIC |

Espazos para a

creatividade e a inspiración
O Centro de Emprendemento que
preparan Telefónica e a Xunta dará
acubillo a sesenta proxectos TIC

F

inalmente o Goberno galego e máis a compañía Telefónica fixeron oficial o pasado mércores 11 de decembro
a formalización dos alicerces para o Centro de Emprendemento TIC que vai acoller a Cidade da Cultura de
Galicia, da man de ámbalas dúas entidades. Na presentación deste vindeiro complexo empresarial, que se desenvolveu precisamente no monte Gaiás de Santiago, fíxose fincapé en cuestións
como o Pacto Dixital coa Xunta ao que se adheriu recentemente
Telefónica (xunto con outras empresas punteiras do sector, pacto do
que emana o Centro Empresarial anunciado), ou na capacidade de
acollemento de iniciativas de mercado que vai ter o complexo: Telefónica anunciou que haberá potencial para acubillar e potenciar, nunha
etapa inicial, até sesenta proxectos. No acto participaron o presidente
da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a directora de AMTEGA, Mar Pereira,
o presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, e o director
de Telefónica en Galicia, Manuel Alonso, entre outros.
En definitiva, que a cita do mércores día 11 cos medios serviu entre
outras cousas para amosar a materialización do compromiso achegado recentemente por Telefónica a prol do noso pulo tecnolóxicodixital, avanzándose as liñas xerais do Centro de Emprendemento TIC
do Gaiás. Segundo fixo saber no transcurso do acto Manuel Alonso,
director de Telefónica en Galicia, a intención da operadora “é descubrir e axudar a desenvolver o talento da nosa terra”. Alonso tamén
avanzou que haberá todo tipo de ferramentas, servizos e recursos
a disposición dese talento, “e estaremos abertos á colaboración de
terceiros, como por exemplo centros de investigación ou universidades”. Tamén avanzou que o Centro de Emprendemento contará con
espazo de coworking, asesoramento, achega de servizos e ferramentas de comunicación e de formación, etc. A idea, dixo, “é potenciar a
creatividade e a inspiración”. Nun principio, como dixemos, proponse
unha capacidade de até sesenta iniciativas empresariais. Todas elas
terán ao seu dispor espazos de traballo de índole individual e tamén
outros de feitura colectiva, que responden ao ideario de Telefónica
de que o traballo conxunto, a comunicación diaria entre empresarios,
contribúen e moito á mellora de cadansúas iniciativas de mercado.
En breve porase en marcha unha fase previa de exame na que se
avaliarán polo miúdo as propostas recibidas por parte de profesionais experimentados do sector, examinando o potencial de cada
unha. “Queremos contribuír ao fortalecemento do sector TIC galego”,
engadiu Alonso, que lembrou que é un sector que existe, ante todo, e
que só precisa de oportunidades para desenvolverse.
Pola súa parte, Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica
España, tamén presente no acto celebrado no Gaiás, comezou a súa
intervención dicindo que a operadora desexa ante todo ser unha
compañía local, tan galega como pode ser calquera outra. Lembrou
que a firma que dirixe investiu 650 millóns de euros en Galicia nos
últimos seis anos, e que só en 2014, achegaranse case 140 millóns
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para o fortalecemento das infraestruturas de comunicación na nosa
terra e, tamén, para apuntalar o emprego, fixo saber. Froito deste
compromiso é a creación do Centro de Emprendemento TIC. O presidente de Telefónica España salientou que o propósito principal deste
complexo é “fornecer aos emprendedores galegos os coñecementos
en tecnoloxía que poidan precisar, ademais de formalos, orientalos,
axudalos a buscar financiamento e a utilizar a experiencia acumulada
por Telefónica para que os seus proxectos sexan viábeis e sustentábeis no tempo”.
Alonso e Gilpérez tamén fixeron saber que para o funcionamento e
operativa deste centro, Telefónica habilitará unha partida orzamentaria por valor de 850.000 euros anuais. Asemade, comezará a funcionar
no primeiro trimestre de 2014. A iniciativa desenvolverase en dúas fases. Na primeira levaranse a cabo labores de captación de proxectos e
porase en contacto aos emprendedores con investidores, expertos e
outros axentes. Nesta etapa, o centro poderá acoller de forma simultánea até 60 emprendedores, aos que se lles facilitará o contacto con
futuros axentes de financiamento e poderán acceder á plataforma
de innovación en liña de Telefónica Open Platform. Na segunda fase,
buscarase converter o centro nunha aceleradora de proxectos TIC
inspirada en Wayra (tamén iniciativa de Telefónica) e con capacidade
para impulsar até 8 iniciativas de xeito simultáneo.
O acto de presentación rematou coa intervención do presidente da
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que fixo saber que “a posta en marcha
do dito centro crea na Cidade da Cultura un punto de encontro para
o talento TIC no que os emprendedores do sector poderán desenvolver os seus proxectos e recibir orientación e formación”. Salientou
tamén estamos ante un dos primeiros froitos do Pacto Tecnolóxico
asinado en xullo entre a Xunta e 10 empresas do sector TIC a nivel
nacional e internacional e o Cluster TIC de Galicia, ao que recentemente se adheriu Telefónica, “e que constitúe o primeiro acordo deste
tipo que se asina en España coa fin de promover o desenvolvemento
dixital dunha Autonomía”, explicou. Asemade, sinalou que “a creación
do centro de coworking na Cidade da Cultura supón aproveitar un espazo recoñecido e senlleiro para que actúe como icona de atracción
e punto de encontro para todos os axentes do ecosistema do emprendemento TIC”. O obxectivo deste proxecto, engadiu, é detectar
e potenciar o talento e ofrecer aos emprendedores do sector TIC de
Galicia a oportunidade de sacar adiante as súas iniciativas.
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longo prazo na Comunidade e que, á súa vez,
permitan o descubrimento de talento e o fortalecemento do tecido empresarial galego.
Este será o alicerce do devandito Centro de
Emprendemento TIC, que será por así dicilo a
culminación da primeira fase do programa. O
Centro, como dixemos, ocupará unha superficie de 420 metros cadrados nas instalacións
da Cidade da Cultura e entrará en funcionamento na primavera de 2014. TIC.

O Pacto Dixital, en xullo


Presentación en decembro do Centro
de Emmprendemento TIC que impulsa
Telefónica

As cifras da operadora na nosa
terra

Segundo lembraron Gilpérez e Alonso, nos
últimos seis anos Telefónica investiu en Galicia máis de 650 millóns de euros. Asemade,
“acadou en 2012 os 2,2 millóns de accesos
e mantén neste momento 250 puntos de
venda, empregando de forma directa a 1.277
persoas e máis de 2.000 de forma indirecta”.
En 2012 efectuou compras por valor de 26,5
millóns de euros a 31 empresas galegas.
“Na actualidade”, lembraron, “Telefónica
está mergullada na modernización das súas
infraestruturas en Galicia, co obxectivo de
chegar a finais de 2014 ao 50% da poboación
galega con 4G e Fibra óptica até o fogar
(FTTH), as redes fixas e móbiles máis avanzadas do mundo”. A maiores, anunciaron que a
finais deste ano, a rede 4G de Movistar acadará “a 800.000 habitantes e a finais de 2014
esta cifra elevarase a 1,2 millóns, con 300
estacións base dotadas con esta tecnoloxía
plenamente operativas”. En FTTH, 100.000
fogares galegos “terán esta tecnoloxía a
finais deste ano e un total de 360.000 cando
finalice 2014”, engadiron.

O acordo, asinado o 11 de
novembro

O Centro de Emprendemento TIC do
que informou en decembro Telefónica xa
foi avanzado previamente con motivo do
acordo asinado o 11 de novembro entre
o presidente da Xunta de Galicia -Alberto
Núñez Feijoo- e o presidente de Telefónica
-César Alierta-, un acordo polo cal ficaba seNúmero 125

lada a adhesión do operador ao Pacto Dixital
de Galicia, un pacto no que tanto o Goberno
galego como as empresas asinantes asumen
un decálogo de compromisos para atraer
investimento á nosa terra, favorecer a internacionalización da PEME galega e acadar
a colaboración activa entre as grandes e
pequenas firmas de cara ao medre do sector.
Cómpre dicir que Telefónica sumouse
así ás 11 empresas tecnolóxicas -HP, Indra,
Everis, Tecnocom, Iecisa, Satec, Televés, R,
Altia, Coremain e o Clúster TIC Galicia- que
o pasado mes de xullo subscribiron este
acordo co Goberno galego, segundo informa
o noso Executivo “o primeiro deste tipo que
se realiza en España e que ten como finalidade investir na Comunidade e contribuír a
converter Galicia nun punto tecnolóxico de
referencia”.
Emporiso, con esta resolución quérese
que as empresas asinantes se comprometan
a colaborar de xeito activo na captación
de financiamento en programas como o
Horizonte 2020 para o desenvolvemento de
novas liñas de negocio e novos produtos
na nosa terra. Tamén se subliña o valor de
apostar polo rural galego coa extensión
de tecnoloxía de nova xeración; a apoiar
aos emprendedores dixitais de Galicia e a
participar como mecenas dixitais impulsando actuacións que capaciten a cidadanía.
Amais disto, búscase a vontade de garantir
(mediante un programa de bolsas) a incorporación ao mercado laboral de universitarios e estudantes de Formación Profesional
Obrigatoria do eido tecnolóxico. Pola súa
banda, o Goberno galego comprometeuse
a elaborar a Lei de desenvolvemento dixital
para a transformación de Galicia cara a unha
economía baseada no coñecemento.
Como dixemos con motivo da adhesión de
Telefónica ao Pacto, a primeira medida que
a operadora de telecomunicacións adoptará
no marco deste acordo é a posta en marcha
dun Programa de Apoio ao Emprendemento TIC en Galicia co obxectivo de detectar
iniciativas de proxectos tecnolóxicos con
alto potencial de crecemento, con pegada a

O pasado 23 de xullo puidemos coñecer
en detalle os obxectivos e participantes do
Pacto Dixital no que se inseriu posteriormente a colaboración da Xunta con Telefónica.
A formalización do acordo realizouse nun
acto celebrado na Cidade da Cultura, onde o
titular da Xunta informou de que o Goberno
galego comprométese a elaborar unha Lei
de desenvolvemento dixital para “a transformación de Galicia cara a unha economía
baseada no coñecemento” e garantir a
capacitación dos cidadáns para integrarse
no contorno dixital e impulsar os “grandes
proxectos tractores” de innovación tecnolóxica nos sectores produtivos estratéxicos para
Galicia, apostando por convocatorias de financiamento de grandes proxectos que permitan captar fondos europeos. Feijóo tamén
expresou o compromiso da Xunta en seguir
impulsando as TIC en áreas como a sanidade
e a educación, así como continuar a avanzar
no goberno electrónico. No grupo de
empresas asinantes puidemos ver algunhas
galegas (Altia, Coremain, R e Televés) e outras
do ámbito nacional e internacional, comio
Everis, HP, Indra, Iecisa, Satec e Tecnocom. A
este grupo tamén se incorporou o Clúster TIC
de Galicia e máis tarde Telefónica. Asemade,
tamén se avanzou daquela o compromiso
vindeiro de Vodafone e Atos por sumarse á
iniciativa.
Os asinantes do pacto en xullo coincidiron
en valorar moi positivamente a iniciativa do
Goberno galego. Salientaron entre as fortalezas da Comunidade no eido TIC “un tecido
empresarial con capacidade de medre, con
iniciativas recoñecidas a nivel nacional e
internacional e cunha política tecnolóxica
clara por parte da Administración autonómica”. Incidiron tamén na necesidade de
impulsar a internacionalización, a innovación
e promover a creación de empresas de base
tecnolóxica. Entre os asinantes atopábase tamén o Clúster TIC de Galicia, cuxo presidente,
Antonio Rodríguez del Corral sinalou que o
pacto é “a constatación de que o Goberno
galego comparte a visión do Clúster sobre
o sector, como un dos máis dinámicos e con
menos atrancos á hora de incrementar as exportacións, e un dos factores clave escollidos
pola UE para recuperar a economía europea”.
Comentou tamén que “Galicia ten moitos
produtos tecnolóxicos que compiten internacionalmente, pero que aínda unha parte
importante do sector son empresas puras
de servizos; o reto é pois saber combinar produto tecnolóxico con servizo”. 
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| AMTEGA | O CENTRO DEMOSTRADOR TIC CUMPRIU 2 ANOS DE ACTIVIDADE |

Amósanse
tecnoloxías
galegas
O Centro Demostrador TIC
acubillou case 80 actividades de
presentación dende a súa posta en
marcha

O

Centro Demostrador TIC (cdtic.xunta.es)
cumpriu o pasado mes de xullo dous anos de
actividade e daquela xa reflectimos na revista
e na web de Código Cero unha bo feixe de
cifras e froitos acadados. Agora, na recta final
deste ano que remata, retomamos o fío do que se ten amosado xa
como un recurso de primeira orde para que as nosas empresas do
sector dean a coñecer os seus servizos, ferramentas e innovacións
ao resto das empresas, ás institucións e á cidadanía por enteiro. Segundo informa a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), departamento do que depende o Centro, este xa acolleu
un total de 78 actividades nas que participaron case cincocentas
empresas.
Estas e outras cifras constatan, a xuízo da Axencia, que “este escaparate tecnolóxico está no vieiro de cumprir o triplo obxectivo que
se marcou na súa posta en marcha”. E estas tres finalidades básicas
son: por unha banda promover o uso das TIC entre as empresas
galegas (foron 2010 os profesionais os que acudiron as demostracións do CDTIC desde a súa apertura e máis do 90% afirmaron
acceder a produtos e provedores que non coñecían até o seu paso
polo Centro), pola outra ofrecer ás nosas PEME do sector tecnolóxico-dixital un espazo para a difusión dos seus servizos e recursos a
potenciais demandantes dos mesmos (xa foron 74 as firmas TIC que
fixeron uso deste espazo e 93 as solucións amosadas, acadando un
terzo das empresas participantes polo menos un contrato e preto
da metade, peticións de orzamentos), pasando por un terceiro
obxectivo que consiste en achegar a oferta tecnolóxica ás necesidades de innovación dos sectores estratéxicos. Sobre este último
punto, dicir que como primeiro paso a tomar, o CDTIC traballa xa na
identificación da oferta tecnolóxica de Galicia a través do Mapa de
Capacidades Tecnolóxicas de Galicia, o MapaTIC.gal (https://cdtic.
xunta.es/mapatic/) directorio de provedores e solucións TIC galegas
que na actualidade conta con preto de 225 provedores e máis de
550 solucións TIC.
Segundo informa AMTEGA, unha das novidades máis importantes
introducidas no ano 2013 xurdiu grazas a colaboración entre o CDTIC e a Rede CeMIT, ofertando a posibilidade de seguimento a través
de videoconferencia das actividades levadas a cabo polo CDTIC,
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A xuído da Axencia, "este escaparate tecnolóxico está no vieiro de cumprir o triplo
obxectivo que se marcou na súa posta en
marcha”.
para facilitar a participación de autónomos e microPEME de toda
Galicia. Ademais habilitouse a posibilidade de seguir e interactuar
cos relatores e participantes nas actividades do CDTIC mediante o
uso das redes sociais.
No que respecta ás actividades neste ano 2013, engade a Axencia,
“puxéronse en marcha as Semanas TIC Sectoriais, enmarcadas
dentro das accións encamiñadas á sensibilización sobre a aplicación
TIC aos procesos produtivos da empresas a través dunha estratexia
común, e grazas ao esforzo coordinado de diferentes axentes estratéxicos: administración pública e as asociacións empresarias dos
sectores implicados”. Asemade, o téxtil tivo un papel de primeira
liña na primeira Semana TIC no CDTIC, celebrada no mes de marzo
que reuniu a máis de 131 profesionais de ambos os dous sectores.
Lembrar que durante esta semana presentouse o Catálogo ModaTIC.gal “unha mostra representativa de 40 empresas e 5 axentes
de innovación no ámbito TIC existentes en Galicia, así como, un
conxunto de máis de 70 produtos e servizos tecnolóxicos específicos para o sector téxtil”, explica a Axencia.
Durante o mes de abril preto de 130 persoas asistiron ao Obradoiro de Emprendemento TIC para o inicio de Actividades organizado
polo Colexio Profesional de Enxeñeiros Técnicos en Informática de
Galicia (CPETIG). O obxectivo deste obradoiro era formar a aqueles
profesionais que desexen iniciar actividades por conta propia, e
para todos eles desenvolveuse unha guía de apoio ao inicio de
actividades. Xa no mes de setembro, comezaba o Programa de Asesores Tecnolóxicos, posto en marcha en colaboración co Colexio de
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A actividade educativa dos
nosos fillos en abalarMóbil

A

finais de novembro, o conselleiro
de Cultura -Xesús Vázquez- e a
directora da AMTEGA -Mar Pereirapresentaban a aplicación abalarMóbil
no IES Eduardo Blanco Amor de Ourense, onde hai tres anos botaba a andar
o Proxecto Abalar. E que achega esta
nova ferramenta de Abalar? Pois con ela
permitirase ás familias seguir a actividade
educativa dos seus fillos dende calquera
lugar, dun xeito rápido e cómodo a través
dos seus dispositivos móbiles. Indo ao
miolo, abalarMóbil traslada ás tablets
e aos smartphones os servizos que as
familias teñen no espazoAbalar. Vantaxes?
Enxeñeiros en Informática de Galicia, onde pequenas e medianas empresas
Que fai máis doado o acceso a estas fundos sectores da construción, do mar e transformación de produtos da pesca,
cionalidades, xa que o único requirimento
do agro, da alimentación e do ámbito dos autónomos teñen a súa disposición
para acceder á información é descargar a
-e completamente de balde- un asesor en novas tecnoloxías da información.
aplicación.
Ao remate do programa, estas PEME e autónomos contarán cun completo
O acceso desde un
Plan Director de Implantación TIC personalizado onde se identificarán as mecomputador precisa
llores iniciativas TIC adaptadas as necesidades e obxectivos dos seus negocio.
dispoñer dun certiTamén en setembro, o CDTIC amosaba A Comunicación Comercial no sector TIC
ficado dixital ou do
para PEME do sector tecnolóxico-dixital, un programa centrado na filosofía
DNI electrónico, que
do adestramento comercial co obxectivo de achegar categoría profesional
verifique a identidaá figura do consultor-comercial TIC, facilitándolle as ferramentas que lle
de do usuario, e con
permitan mellorar a súa metodoloxía de venda, a súa capacidade de expoesta nova aplicación
ñer en público así como a súa habilidade de adaptar a linguaxe en función
só é preciso dispor
das necesidades do cliente. “Este programa”, fai reconto AMTEGA, “tivo unha
dun teléfono móbil
excelente acollida entre o sector, superando amplamente as prazas ofertadas
con conexión de
inicialmente”.
datos e descargar a
Xa no mes mes de novembro, o CDTIC acolleu o Ciclo de Seminarios
aplicación para poPrácticos de Xestión Empresarial con Software Libre, no que se amosaron oito
der acceder aos sersolucións tecnolóxicas aplicadas ao negocio. Os máis de 130 profesionais de
vizos de abalarMóbil.
diversos sectores produtivos que acudiron a este ciclo de formación coñeceE que se poderá
ron da man de provedores TIC galegos de programación aberta ferramentas
consultar? Pois dende xestión empresarial tales como plataformas de comercio electrónico,
de as cualificacións
sistemas de xestión de relación cos clientes ou ferramentas para traballos en
dos seus fillos, até as
grupo.
faltas de asistencia,

Lembrar por último que o CDTIC ten como obxectivo facilitar ás empresas
as faltas de conduPantalla do alumno da
do sector tecnolóxico os medios para achegar a súa oferta de produtos ás
ta, os horarios e as
aplicación AbalarMóbil
empresas doutros sectores produtivos. O CDTIC, situado no Centro de Novas
materias, así como
Tecnoloxías de Conxo en Santiago, constitúe un punto de encontro entre a
os avisos ou notifioferta TIC e a demanda tecnolóxica do tecido empresarial galego. Deste xeito,
cacións por parte do
as empresas tecnolóxico-dixitais poderán desenvolver solucións innovadoprofesorado ou do centro educativo.
ras adaptadas ás necesidades de
A introdución de abalarMóbil comeza
mercado de empresas doutros secnunha primeira fase en once centros
tores produtivos, que coñecerán
educativos das catro provincias galegas,
Unha das novidades máis imporos produtos máis axeitados para
o que implica a máis de 4.500 familias.
tantes introducidas no ano 2013
optimizar os seus negocios e terán
Ampliándose paseniño ao resto dos
a oportunidade de trasladarlles
centros educativos até beneficiar a preto
xurdiu
grazas
a
colaboración
demandas concretas ás empresas
de 400.000 familias galegas. En concreto,
entre o CDTIC e a Rede CeMIT,
do ámbito tecnolóxico. O Centro
os centros que inician a experiencia son: o
Demostrador TIC de Galicia é
CEIP Fogar e IES Alfredo Brañas (Carballo),
ofertando
a
posibilidade
de
seguifroito dun convenio de colaborao CEIP Ana Mª Diéguez e IES Feliz Muriel
mento a través de videoconferención entre a Xunta de Galicia e o
(Rianxo), o IES Santiago Basanta Silva (ViMinisterio de Industria, Enerxía e
lalba), o CEP Santa Rita (Viveiro), o IES Río
cia das actividades levadas a cabo
Turismo, a través de Red.es e a súa
Cabe (Monforte), o CPI Tomás de Lemos
misión é ofrecer un espazo de en(Ribadavia), o IES Blanco Amor (Ourense),
polo CDTIC
contro entre a oferta e a demanda
o CPI Panxón (Nigrán) e o IES Sánchez
tecnolóxica. 
Cantón (Pontevedra).
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TREBELL

TECNOLÓXICOS

S

Novo monitor táctil de Philips
Para gozar das funcionalidades táctiles
de Windows 8 non é preciso optar por
un tablet ou un ordenador todo-en-un

cunha pantalla táctil, senón que podemos
engadirlle a un ordenador actual un monitor
táctil como o que vén de presentar Philips,
o SmoothTouch 231C5TJKFU, que chega
cun panel IPS Full HD de 23 polgadas con 10
puntos táctiles que para funcionar precisan
de conectar a pantalla ao ordenador por
USB.
Este monitor con Philips SmoothTouch é
compatible cos xestos táctiles de Windows
8, abre tamén a porta aos xogos táctiles
pensados para tablets dende o noso escritorio, conta tamén con webcam e micrófono
para facilitar a realización de videoconferencias e incorpora un par de altofalantes de
2 vatios RMS. Está equipado cunha peaña
regulable (SmartStand) que permite inclinar

o monitor cara atrás para facilitar o seu uso
táctil e goza de boa conectividade (soporta
USB 3.0, tanto para transferir datos como
para cargar dispositivos, e inclúe conexións
DisplayPort, HDMI e VGA).
O prezo de venda deste atractivo monitor
é de 499 euros. 

Sony anuncia unidades de memoria
con USB e micro USB
Nun momento no que os datos móbiles
principalmente a través da Internet, os dispositivos de almacenamento físico perden
bastante pulo no mercado da electrónica
de consumo, e teñen que reinventarse

para conseguir destacar, o que parece que
Sony conseguiu coas súas novas unidades
de memoria USB, que contan non só cun
tradicional conector USB 2.0, senón tamén
un micro USB, de xeito que pode conectarse
directamente a smartphones e tablets, o que
agradecerán especialmente os usuarios de
dispositivos con Android (ou plataformas
móbiles de Microsoft) para poder acceder
a vídeos e fotografías sen ter que empregar
cables adaptadores nin conexións Wi-Fi.
Estas novas unidades de memoria sairán
á venda en xaneiro con tapas de 3 cores
distintas (branco, negro e morado) e en
capacidades de 8, 16 e 32 Gb cun prezo de

19,99, 29,99 e 62,99 dólares respectivamente
(14,52, 21,78 e 45,75 euros). Temos así unha
interesante solución para poder achegar
contidos de grande tamaño a dispositivos
móbiles sen precisar de que conten con
moito espazo libre na súa habitualmente
reducida memoria interna. 

O Nokia Lumia 525 chega á gama baixa de
Windows Phone 8 con 1 Gb de RAM
A páxina web de Nokia e a súa canle de
YouTube sorprenderon nas últimas horas, sen
anuncio previo da compañía finlandesa, cun
novo smartphone, o Nokia Lumia 525, que vén
a ser unha revisión do Lumia 520 (smartphone
que conseguiu colocar a Windows Phone como
segunda
plataforma móbil
nalgúns países de
América latina e
Europa grazas a
achegar unha
boa experiencia
de uso por un
prezo axustado)
que corrixe a
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súa principal carencia ao elevar a súa RAM ata 1 Gb.
E parece que este dispositivo vai manter o seu prezo
agresivo, xa que dende Singapur adianta que vai venderse a 249 dólares de Singapur (146 euros) a partir do
14 de decembro.
O Nokia Lumia 525 é un dispositivo con pantalla IPS
táctil super sensitiva (podemos empregala coas luvas
postas) de 4 polgadas cunha resolución de 800 x 480
píxeles, procesador Qualcomm Snapdragon S4 de dobre núcleo a 1 GHz, 1 Gb de RAM, 8 Gb de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD
de ata 64 Gb), cámara de 5 Mpíxeles, Wi-Fi N, Bluetooth
4.0, batería de 1.430 mAh, un grosor de 9,9 milímetros
e un peso de 124 gramos, que ten moitas bazas para
repetir o éxito comercial do seu predecesor. 
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| DOUBLE

DRAGON | Assassin’s Creed: Pirates |

Double Dragon
A triloxía estréase en
dispositivos móbiles

Para os seareiros dos xogos de loita de máquinas recreativas
de finais dos anos 80, concretamente do xénero dos beat’em up,
DotEmu vén de recuperar unha xoia que dende hoxe podemos
adquirir por 2,69 euros na App Store e en Google Play: Double
Dragon Trilogy. Esta aplicación inclúe os tres xogos da saga
arcade: Double Dragon, Double Dragon 2: The Revenge e Double
Dragon 3: The Rosetta Stone.
Nestes xogos haberá que abrirse paso por distintos escenarios
a base de puñazos, patadas e golpes propinados cos cóbados,
os xeonllos ou a testa, ou empregando algunha das armas dos

inimigos que atoparemos no camiño. Pode controlarse coa
pantalla táctil do noso smartphone ou tablet, aínda que tamén
é compatible cos mandos de xogo para os nosos dispositivos
(tanto en iOS como en Android), presenta dous modos de xogo
(Arcade e Historia), ten tres niveis de dificultade (móbil, orixinal
e experto) e permite elixir entre a banda sonora orixinal dos
xogos ou unha versión remasterizada. Toda unha delicia para os
amantes do retro. 

Assassin’s Creed: Pirates
Desembarca en dispositivos
móbiles

Mentres que o xogo Assassin’s Creed IV: Black Flag chega a consolas domésticas,
Ubisoft estrea hoxe a un prezo de 4,49 euros na App Store e en Google Play o seu título
irmán, Assassin’s Creed: Pirates, que máis adiante contará con versión para Windows
Phone, e que céntrase nun dos detalles máis destacados dos últimos Assassin’s Creed:
meterse na pel dun pirata.
Neste xogo tomaremos o papel de Alonzo Batilla, un novo e ambicioso capitán que
participará en brutais batallas navais no mar Caribe, poderá facerse coas embarcacións
máis icónicas da Idade Dourada da piratería (marcando o teito coa fortaleza flotante
Man O’War) que poderemos mellorar, permitirá formar tripulacións e gozará dun inmenso mapa do Caribe, no que podemos superar máis de 50 misións e descubrir preto
dun cento de tesouros.
O xogo está dispoñible en varias linguas entre as que non faltan o español e o portugués de Brasil. 

Trailer de presentación
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| LEGO

STAR WARS | THE WOLF AMONG US |

LEGO Star Wars
Chega a iOS

A adaptación de películas de cine ao
videoxogo dándolle forma de figuras
de LEGO conseguiu grande éxito nos
últimos anos, a unha das franquías máis
beneficiadas foi a de Star Wars, que
agora pode gozarse en pleno en dispositivos con iOS grazas á chegada á App
Store de LEGO Star Wars: The Complete
Saga, que recolle nunha única aplicación
as dúas triloxías galácticas de George
Lucas, achegando o Episodio I de balde e
permitindo adquirir o resto de entregas
de xeito independente ou por lotes,
de xeito que o xogo completo tería un
prezo de 13,99 euros, o que é considerablemente máis barato que cando este
título chegou ás consolas de videoxogos
domésticas.

Estamos ante un xogo moi completo
que, de feito, para instalarse nun iPhone
ou iPad precisa de que o dispositivo
teña 1,44 Gb de espazo libre (agás se
facemos a instalación a través dun
ordenador, caso no que chegaría con
ter 735 Mbytes libres). Ofrece 36 niveis
no seu modo historia, xunto con outros
contidos adicionais, presenta a máis de

120 personaxes (entre os que non faltan
Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo...),
poderanse empregar os poderes da
Forza cando encarnemos a un cabaleiro
Jedi, funciona coa mecánica propia dos
xogos de LEGO e permite empregase
con controis clásicos ou facendo un uso
máis directo da pantalla táctil (segundo
as preferencias do usuario). 

The Wolf Among Us
O videoxogo baseado en Fábulas
estrea versión para iOS

No mes de outubro, a adaptación ao
videoxogo da banda deseñada Fábulas de
Bill Willingham desenvolvida por Telltale
Games veu a luz en versións para Xbox 360,
PlayStation 3 e PC cun primeiro de cinco
episodios que promete ser incluso superior
ao anterior éxito do mesmo estudio (a adaptación de Los Muertos Vivientes) e finalmente hoxe
conta tamén con versión para dispositivos móbiles,
concretamente para os que empregan iOS como
sistema operativo.
O primeiro episodio de The Wolf Among Us pode xa mercarse na App Store por 4,49 euros, polo
que é de agardar que agora manteñan o ritmo do resto de versións á hora de ir entregando
novos episodios, que dosificaranse ata o verán, como vén a ser xa unha práctica habitual da
xente de Telltale. Estes días tamén se espera que o xogo estree versión para PS Vita.
The Wolf Among Us métenos na pel de Bigby Wolf, un investigador que ten que resolver a morte de personaxes de conto que viven no mundo real do universo de Fábulas
(o propio Bigby é o grande lobo malo feito humano). É de agardar que o xogo teña
unha boa acollida entre usuarios de tablets, pois o xénero do point and click compórtase moi ben en pantallas táctiles, que están a ter moito peso no rexurdir deste
xénero. 
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En Ineo...

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

Falamos?
Ineo, Asociación Multisectorial de Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación
www.ineo.org | ineo@ineo.org | Tel. 902 905 510

A páxina de inicio de tódolos cidadáns
da provincia de Pontevedra

