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Neste número....

O

Saiamos do prelo co número
20 da nosa revista, xa consolidada cun mensual de referencia
no pais e en galego dedicado
ás novas tecnoloxías. E aquel
número dedicaba a súa portada
á incipiente tecnoloxía WI-FI ,
que xeraba daquela optimismo
e pesimismo a partes iguais, e
moitas veces simultaneamente
nunha mesma persoa.
O desconcerto sobre a viabilidade real daquela ferramenta
era tan grande que nin sequera
os especialistas de máis renome
sabían aportar unha resposta
clara. O usuario pode ler nun
momento dado a nova de que
en Estados Unidos un de cada
seis internautas xa efectuaban
conexións vía “wireless” e, á
mañá seguinte, a mesma páxina
web lle advertira de que en
breve- se cadra por motivos de
seguridade, o edificio inarámico viríase irremediablemente
abaixo. Nos analizabamos
aquela “batalla” e as iniciativas
que se desenvolvían en Galicia
para a implantación daquela
tecnoloxía.
Andamos daquela coa seguridade no comercio pero daquela
analizada desde a perspectiva
pesqueira un tema recorrente
que dez anos despois segue
sendo centro de atención. Daquela Galicia contaba con media
ducia de xornadas e encontros
tecnolóxicos e un deles era o
Foro Tecnoatlántico 2004, que
tiña naquela edición ó mar no
punto de mira.
Coma sempre xogos, Pc practico e novas, completaban aquel
numero co que empezamos o
noso terceiro ano de vida, diso
fai xa dez anos. 

noso sector das novas tecnoloxías ten tanto
potencial que case custa crelo. Pero cómpre
crelo. Hoxe en día xa non é escusa que os
galegos ocupemos un espazo xeográfico
0
periférico. Sería como negar as vantaxes da
Sistema
era da información. Dito doutro xeito: nun mundo que
O CPETIG achega un servizo pioneiro
de acreditación profesional
camiña con paso firme cara a unha situación na que todo
(traballo, asistencia médica, trámites) se vai poder facer
a distancia, como usar ese factor distancia para xustificar
que as cousas nos vaian mal? Esta enleada vén a conto
porque dende Código Cero nos propuxemos hai tempo
lanzar mensaxes positivas referentes ao noso desenvolCOMO NOS COMPORTAMOS
NA REDE?
vemento, e se ben ao principio tampouco nós as tiñamos
O CITIC bota luz sobre o noso
“modo web” de ser
todas do noso lado, dun tempo a esta parte xa non hai
PACTO DIXITAL DE GALICIA,
VENTO NA VELA
que nos quite da cabeza esta confianza plena nas nosas
Telefónica presenta un centro de
emprendemento no Gaiás
empresas e profesionais. Temos no eido TIC unha oporPROTECCIÓN WEB PARA
MENORES
tunidade de ouro e dende esta revista queremos ser o
Expertos debullan en Santiago os
peores hábitos posíbeis na Rede
altofalante desa oportunidade. Código Cero informa das
cousas TIC galegas, e haberá xente que pense que moitas
inventámolas ou estirámolas, pero de verdade
ficarían pampos se soubesen da cantidade
Temos no eido TIC unha
cousas que por desgraza (motivos de espazo, de
orzamento, etc) teñen que quedar no tinteiro.
oportunidade de ouro e
Se iso non é potencial, pois que alguén veña e
dende esta revista queremos nolo diga. Poderemos ver algo dese potencial
páxinas interiores deste número? Pois nós
ser o altofalante desa oportu- nas
cremos que si, e dalgunha maneira os eixes
temáticos desta revista (por unha banda a inicianidade
tiva do CPETIG para certificarmos a experiencia
na Enxeñaría Técnica en Informática e pola outra a posta
en marcha de Galicia Open Future da man de Telefónica)
son exemplos perfectos diso que estamos a falar. Entremedias, entre un polo e outro e en arredor de tres ducias
de páxinas, innovación galega en estado puro. 
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Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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O CPEIG recoñece o labor de
Domingo Molina Moscoso e de
Jacinto Canales de Caso

Domingo Molina

Jacinto Canales



O 10 de maio tiña lugar unha asemblea
xeral e unha xuntanza extraordinaria a
cargo do Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) co gallo de entregar o Premio Colexiado de Honra a Domingo
Molina Moscoso (director de Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións (TIC) da
Administración do Estado) e a Jacinto Canales
de Caso (presidente do Consello de Colexios
de Enxeñaría en Informática).
O CPEIG quixo premiar a Domingo Molina
pola súa “capacidade transformadora do Sector Público Administrativo Estatal”. Amais de
ser o responsábel do modelo de Gobernanza
TIC e de ser un firme defensor da profesión de
enxeñeiro/a en Informática e de actuar como
interlocutor coas altas esferas do Goberno
central no relativo á situación da profesión perante a Lei de Colexios e Servizos Profesionais.
Achegándonos un pouco á figura de Molina,
cómpre dicir que é licenciado en Informática
pola Universidade de Málaga e enxeñeiro
técnico industrial pola Universidade de Cádiz,
pertence ao Corpo Superior de Sistemas e
Tecnoloxía da Información da Administración
do Estado coa especialidade de Administración Tributaria.

Pola súa banda, Jacinto Canales é na actualidade o presidente do Consello Xeral
de Colexios Profesionais de Enxeñaría en
Informática (máximo órgano de representación da profesión en España). Participou na
creación do tecido asociativo da Enxeñaría en
Informática desde o ano 1993, sendo cofundador das asociacións de Enxeñaría Informática
de Castela e León e de Madrid, e cofundador
da Asociación de Enxeñaría en Informática,
do mesmo xeito que cofundador do órgano
predecesor do Consello Xeral. Asemade, contribuíu á creación de asociacións e colexios
noutros territorios do Estado, como son: Asturies, Cantabria, A Rioxa ou Navarra. Licenciado
e enxeñeiro en Informática pola Universidade
de Valladolid, conta cunha traxectoria profesional de 20 anos no sector TIC.
Por último, engadir que no encontro do 10
de maio os colexiados aprobaron tamén distintas modificacións nos estatutos do CPEIG,
co obxecto de adaptalos á normativa vixente.
Alén disto, revisáronse as contas do exercicio
pasado, os orzamentos para o presente e confirmouse a cota de colexiación de 60 euros ao
semestre (120 euros ao ano). 

O proxecto Trend on me impúxose en
Startup Pirates Ourense



Finalmente chegou a seu remate
a nova andaina do programa Startup Pirates, edición galega. Falamos de
Startup Pirates Ourense (logo de Startup
Pirates Vigo, que foi a primeira entrega
galega), unha iniciativa que se desenvolveu até o 10 de maio e que se dirixiu en
boa medida a fomentar o emprendemento social, é dicir, a posta en marcha dun
negocio de tecnoloxía que non só xere beneficios para quen o xestiona, senón que
ademais poida ter un retorno na sociedade. Ou sexa, tecnoloxía que xere máis
coñecemento e tecnoloxía. Nisto encaixaba en boa medida o proxecto Trend on me,
que foi o gañador do certame, sobre todo
polo seu compoñente universalizador de
tecnoloxías 2.0.
Trend on me, impulsado por Nuria
Iglesias (enxeñeira industrial), Ángela
González (estudante de administración
de empresas), Begoña Mera (deseñadora
de moda) e José Barros (enxeñeiro en
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telecomunicacións), foi o gañador
absoluto da edición ourensá do
Startup Pirates, iniciativa que contou co patrocinio da Confederación
Empresarial de Ourense, ademais
doutras entidades e empresas,
como Dinahosting ou a Tecnópole,
por poñer uns exemplos. A iniciativa en cuestión, segundo fixeron
saber as súas responsábeis, pon en
xogo unha plataforma tecnolóxica
que é quen de fornecer ao deseñadores e establecementos de téxtil
e moda espazos visíbeis e de referencia
en Internet, contando coa posibilidade de
ter unha comunidade de seu, específica. A
idea básica é facilitar espazos de actividade onde os visitantes poidan mercar,
buscar e compartir todo tipo de produtos
do sector téxtil. O proxecto ten opción
para ser desenvolvido ao longo dos
vindeiros meses no espazo de coworking
da Tecnópole, tal e como avanzamos hai

unhas semanas dende Código Cero.
Na categoría de innovación social, a
proposta gañadora foi Proxecto FX, desenvolvido por Ana González (educadora)
e Alberto Álvarez (enxeñeiro técnico industrial). Trátase dun proxecto de empresa
social dirixido a contrarrestar e combater
o desemprego entre a mocidade a través
da posta en marcha de obradoiros de robótica educativa, entre outras tecnoloxías
de simulación ou intelixencia artificial. 
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As mulleres galegas empregan menos o
computador ca os homes



Falar de hábitos culturais e comunicativos é falar tamén de redes, unha cousa vai ligada á outra, polo
que o estudo presentado polo Observatorio da Cultura Galega (CCG) sobre as diferenzas de xénero
na nosa cultura amosan tamén, por forza, as nosas preferencias tecnolóxicas á hora de acceder ao coñecemento. O estudo Mulleres e Cultura, que entre outras cousas deixa ás claras que elas son máis lectoras ca eles
(un 26,3% fronte a un 21,8%), ao tempo que están en situacións laborais máis precarias dentro do sector da
cultura, tamén amosa no apartado Sociedade da Información que as mulleres usan menos o computador e
Internet cós homes (64,8% fronte ao 68,1% e 62,8% fronte a 67,9%, respectivamente).
Ademais, elas mercan menos por Internet ca eles (cunha diferenza de 7,2 puntos). Con todo, e segundo
informan os responsábeis do estudo, cómpre matizar as devanditas afirmacións “vendo as franxas de idade”.
Segundo isto, o 100% das mulleres entre 16 e 24 anos manexa o ordenador, fronte a un 95,7% de homes.
Por outra banda, tamén se amosa que as mulleres galegas empregan máis que os homes o servizo de mensaxería instantánea (91,3% fronte ao 89,7%) e tamén usan máis e con máis frecuencia as redes sociais (77,5%
fronte ao 68,7%). Elas prefiren Facebook, Tuenti e Pinterest e eles Twitter, Google Plus e Linkedin. 

A galega Femxa xestionará a Universidade
Online de Prosegur no Perú



Segundo informa a firma galega Grupo Femxa, vén de pechar
varios acordos internacionais importantes, entre os que se
conta un asinado coa multinacional Prosegur. En virtude deste pacto,
Femxa xestionará a Universidade Online de Prosegur en Perú, “que
permitirá a milleiros de persoas adquirir os coñecementos precisos
para o seu traballo, sen ter que desprazarse”.Segundo engade Patricia
García, presidenta da compañía galega especializada en formación
para o emprego e novas tecnoloxías, “o e-learning, amais de ser a base
deste novo acordo de Femxa, é sen lugar a dúbidas a formación do

futuro, debido á súa gran flexibilidade”. Ao seu xuízo, esta modalidade
de formación baseada no uso das novas tecnoloxías está a revolucionar a nosa forma de aprender, e máis tendo en conta a bagaxe
formativa TIC que temos detrás: somos lectores e usuarios habituais
da información que nos chega polas redes. Tendo en conta este feito
e estes alicerces, sinala Patricia, “en Femxa estanse a crear plataformas
en liña que ofrecen unha formación regulada, estruturada e profesionalizada”.
Hoxe en día, Grupo Femxa xa formou a máis de 350.000 alumnos
en varios países. “Nos últimos anos fixemos un importante esforzo por
chegar a Latinoamérica e aos países emerxentes do leste de Europa”,
explica Patricia García á hora de situar este acordo con Prosegur en
Perú, unha alianza que vai permitir a 12.000 alumnos “a obtención
dunha aprendizaxe especificamente deseñada para eles”. 

INEO renova a directiva da confederación
estatal CONETIC



A asemblea de CONETIC, Confederación Española de Empresas
TIC vén de elixir ao seu novo comité
executivo, que unha vez máis estará presidido por INEO, asociación de empresas
do sector tecnolóxico-dixital galego.
Con esta decisión, CONETIC certifica,
recoñece e avala o labor desenvolvido
pola súa homóloga galega. En virtude da
designación, o presidente de INEO, Jorge
Cebreiros, estará durante os vindeiros
dous anos á fronte da patronal estatal.
Segundo informa a asociación
galega, Cebreiros unirá a presidencia
de CONETIC e INEO á súa participación
na comisión de I+D+i e Internaciona-
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lización na Confederación Española
de Organizacións Empresariais (CEOE),
como representante da Confederación
de Empresarios de Pontevedra (CEP). O
resultado desta tripla concorrencia é que
a plataforma galega vai aglutinar a máxima representación nos que a asociación cualifica de “tres organismos máis
relevantes para o sector TIC en tódolos
ámbitos territoriais”. Ademais, fortalecerá
o seu potencial para situar a tecnoloxía
galega e influír na toma de decisións, a
nivel estatal e europeo, “que determinarán o futuro do sector en Galicia”.
O novo comité executivo que acompañará a INEO durante os próximos dous
anos estará composto por AETICAL e ASCENTIC como vicepresidentes primeiro
e segundo, respectivamente, TECNARA
como secretario, ATANA como tesoureiro
e AERTIC e CLUSTER CET como vogais.
Segundo explica a asociación galega,
a dirección cinguirá continuidade ao
manterse en cargos da dirección gran
parte do equipo directivo anterior e
renovación, “para afrontar os novos retos
que expón a fase de maduración actual
do proxecto”. 

O galego Nacho Mirás,
recoñecido nos Premios20Blogs



A finais de abril celebrouse a gala de
entrega dos Premios 20Blogs 2014 no
auditorio do CaixaForum en Madrid, resultando
especialmente destacada nesta oitava edición
destes galardóns o blog de xornalismo feminino
Goldman Sachs is not an aftershave, elixido
como mellor bitácora de 2013. Estes premios
que entrega o Grupo 20minutos contan cun
grande recoñecemento do público, premiando
nesta edición a 21 cadernos de Internet entre
os que podemos destacar Quiero ser creador
de videojuegos na categoría de videoxogos, Territorio Abandonado na categoría de multimedia
e microblogs, Scientia na categoría de ciencia,
tecnoloxía e Internet, e, moi especialmente,
Rabudopuntocom, o blog do xornalista galego
Nacho Mirás, que coa narración da súa loita
contra o cancro conseguiu o recoñecemento de
mellor blog persoal de 2013. 

| Galicia, eixe de investigación | REALIDADE VIRTUAL |

Telefónica reforza a cobertura de banda larga
no rural compostelán



Máis de dous mil seiscentos veciños do contorno rural da
cidade de Santiago de Compostela poderán acceder á
Internet de calidade trala conclusión neste concello, por parte de
Telefónica e dentro do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia,
dos traballos de despregamento da tecnoloxía UMTS (3G).
Os núcleos de poboación beneficiados no despregue son os de
Lobio, Sobríns, A Torre Branca, Pousada de Bando, Zaramacedo, A
Casanova, A Figueira, A Igrexa de Busto, Neiro de Abaixo, Ramelle,
O Eixo de Arriba, A Aldea de Abaixo, Piñeiro da Enfesta, Reboredo,
A Igrexa de Fecha, Vrins, A Cova, Codesedas, Correxíns, Folgoso, Marmacou, As Moas de Arriba, Piñor, A Portela de Figueiras,
Xulacasa, A Igrexa de Grixoa, Marzo de Abaixo, Marzo de Arriba,
Miramontes, A Valiña, A Barcia, O Casal de Larado, Santomil, Vilar
de Marantes, Amarelle, Requesende, San Paio, Son de Abaixo, Bar
de Arriba, San Paio do Monte, Sarela de Abaixo, Aradas, O Bargo
e Pardaces de Abaixo. En todos eles poderase acceder á Internet
con velocidades de 7 Mbps.
A tecnoloxía empregada por Telefónica é a UTMS (3G) na banda
dos 900 Mhz., con grande capacidade de propagación en zonas
rurais orograficamente complexas. 

Convocada a sétima edición do Premio
ao Mellor Proxecto de Fin de Carreira en
Software Libre

Gradiant crea unha

ferramenta para
desenvolver aplicacións
de Realidade Aumentada

O

centro tecnolóxico Gradiant vén de desenvolver
unha ferramenta que permite a creación de aplicacións de realidade virtual “de forma rápida e sinxela”,
e sen necesidade de coñecementos de programación nin formación previa. A idea dos responsábeis
deste desenvolvemento consistiu polo tanto en democratizar a
posibilidade de crear recursos de Realidade Aumentada, un eido
de traballo que existe dende hai anos pero que polas razóns que
sexan esixía moita formación e experiencia amoreada para os
usuarios e desenvolvedores acabados de chegar. Conclusión:
moitos destes ficaban fóra deste ámbito.



AMTEGA convocou un dos recoñecementos máis senlleiros
do noso panorama open source, non só polo seu prestixio
(ao seu abeiro téñense distinguido traballos tan destacábeis
como Xeopesca de Pablo Belay) senón polas portas que abre para
os futuros construtores do noso sector TIC. Falamos do Premio
ao Mellor Proxecto de Fin de Carreira con Licenza Libre, que vai
súa VII edición. Segundo informa a axencia, a principal novidade
deste ano é a súa adaptación aos novos plans formativos universitarios, ampliando a convocatoria aos traballos de fin de grao e
de fin de mestrado universitario e mantendo a posibilidade de
presentarse aos proxectos de fin de carreira das antigas titulacións de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica.
O Premio está dotado con 2.250 euros, repartidos nun primeiro
premio de 1.500 euros e a posibilidade de outorgar un accésit de
750 euros, se o xurado o considera axeitado pola calidade dos
proxectos presentados. Os patrocinadores desta edición son o
consorcio CIXUG, cunha achega de 1.500€ e a asociación GPUL
cunha achega de 750€, ambos ao abeiro dos respectivos convenios de colaboración asinados coa AMTEGA para a realización de
actividades de promoción do software libre en Galicia. Segundo
explican, “o obxectivo do premio é o fomento e o achegamento
dos universitarios galegos á programación aberta, e a apertura a
novas posibilidades de emprego relacionado coas Tecnoloxías da
Información e da Comunicación, xa que o software libre constitúe
un área de traballo en crecemento”. 
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Agora, os enxeñeiros de Gradiant veñen de mudar o panorama reinante coa súa Ferramenta de Autoría de Realidade Aumentada (HARA). Grazas a ela, informan, xa é posíbel materializar solucións preparadas para o mercado “sen ter coñecementos
de ferramentas complicadas”, permitindo HARA crear aplicacións
de Realidade Aumentada sen ter que escribir nin unha soa
liña de código. As súas aplicacións poden ir desde a formación
de traballadores até o lecer propiamente dito, pasando pola
educación ou a mercadotecnia. “Con esta ferramenta”, explican
fontes de Gradiant, “pódense crear aplicacións para smartphones, tablets e nun futuro tamén para os denominados dispositivos wearables, como as futuras lentes ou reloxos intelixentes”.
Informar tamén que na actualidade os resultados de HARA están
a proba con varias aplicacións, como Tattoo Media, que permite
enriquecer os contidos das tatuaxes convencionais con vídeo,
audio, ligazóns web ou fotografías. 
Código Cero
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A Administración autonómica migrará a
software libre peto de 1.000 computadores



O espírito da programación aberta
semella que se vai fortalecendo entre
as administracións. Así o vén de certificar o
Goberno galego, que anunciou os días pasados que migrará a software libre ofimático
aberto preto de 1.000 computadores. Este
proceso, a desenvolver no último trimestre
deste ano, foi dado a coñecer pola directora
da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, logo de formalizar
diversos convenios de colaboración cos
axentes galegos da nosa comunidade open

source. Pereira compartiu con eles as liñas
de acción do Plan de Software Libre 2014,
no que participan con 34 das 80 actividades
previstas. Estas actividades, polo tanto, serán
en si mesmas unha adaptación do propio
espírito do código aberto: virán da man de
moitas plataformas e colectivos traballando
ombro con ombro. Deste xeito, AMTEGA
informou que colaborará unha vez máis
co Consorcio para o desenvolvemento de
aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de Galicia (CIXUG), integrado polas tres
universidades galegas; coa Asociación
Galega de Empresas de Software Libre
(AGASOL); e con cinco Asociacións de
Usuarios de Software Libre de Galicia
(AGUSL) para impulsar a promoción e
fomento do uso de software libre entre
a cidadanía.
As AGUSL que participan neste
programa divulgativo e formativo son
GALPon, Ghandalf, GPUL, Melisa e
Asociación Cultural Proxecto Trasno.
Os acordos asinados, cunha dotación
conxunta de 140.000 euros, permitirán
“a realización de actuacións que inclúen
dende a elaboración de documenta-

ción, a tradución de software libre á lingua
galega, a organización de xornadas, cursos,
obradoiros, o fomento de programas
abertos en proxectos de cooperación ou
solidariedade social e a implantación de
ferramentas open source nas Universidades”,
informa a Axencia que dirixe Mar Pereira. Por
certo que a estas alianzas cómpre engadir as
asinadas hai pouco por AMTEGA e o CPEIG e
o CPETIG, que tamén basean o seu miolo na
divulgación de código aberto.
Segundo informou a Axencia, o Plan de
Acción en Software Libre 2014 recolle as 80
actuacións que durante este ano poranse en marcha para incrementar o uso e
coñecemento do software libre por parte da
sociedade, o sector empresarial e na propia
administración.
Volvendo ao proceso devandito de migración a software libre de 1.000 postos de
traballo de empregados públicos, engadir
que tamén está programado acometer un
proceso análogo no sistema de xestión da
rede de bibliotecas públicas, que adoptará
a solución libre Koha ILS. Tamén actualizarase a rede de portais da área de cultura
e bibliotecas, empregando solucións de
fontes abertas como Drupal ou Liferay. “O
software libre”, engade AMTEGA, “será tamén
peza clave para a implantación de solucións
corporativas de intelixencia nos negocios e
de xestión documental e na implantación
dun repositorio institucional para a produción científica do SERGAS”. No eido educativo, informou tamén a Axencia, o proxecto
Abalar “chegará este curso a 2.295 aulas de
531 centros educativos, beneficiando a preto
de 50.000 alumnos que desenvolven a súa
aprendizaxe con software libre”. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
DEZAOITO ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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|novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

A Deputación de Pontevedra
saca a licitación un avanzado
sistema de almacenamento
NAS no seu CPD



Entre as actuacións incluídas no proxecto depoTIC "A tecnoloxía nas tuas mans" da Deputación de Pontevedra inclúese
a ampliación do Centro de Coñecemento Avanzado para a dixitalización e explotación do patrimonio documental e bibliográfico,
creado no ano 2010 no marco do proxecto eDepo. Esta segunda
fase da dixitalización ten uns requisitos de almacenamento que o
organismo provincial cualifica de “moi esixentes”, e estimase que se
xerarán máis de 8.000.000 de imaxes que ocuparán un espazo en
disco de mais de 200 terabytes. Deste xeito, supérase amplamente
a actual capacidade dos sistemas dispoñíbeis no CPD da Deputación de Pontevedra, tanto no referido a servidores de ficheiros
como a sistemas de copia de seguridade, indispensábeis para
asegurar a persistencia dos datos xerados.
Debido a isto, o pasado 14 de maio publicouse no Boletín Oficial
da Provincia de Pontevedra o expediente de contratación para a
adquisición dun sistema de almacenamento NAS de alta capacidade. Trátase dun sistema de almacenamento “moi ambicioso” que
consta de dous equipos replicados entre si e situados en cada un
dos CPD da Deputación, contarán cun almacenamento mínimo de
290 TB adaptábel como mínimo ata 2,5 PB. Soportará os sistemas
de arquivos CIFS, NFS, FTP e Hadoop de forma nativa, dará soporte
para ACL complexas, integración con Directorio Activo, balanceo
de carga en front-end con posibilidade de aplicación de políticas
Round-Robin, carga de CPU, throughput e número de conexións.

Vigo acolleu o congreso eRoadshows



O negocio dixital das
empresas galegas
veuse favorecido os días pasados
grazas a un congreso que tratou
sobre o universo en liña e que
tivo lugar o 13 de maio no Club
Financeiro de Vigo. Estamos a
falar dunha nova edición dos
eRoadshows, evento itinerante
que recalou na cidade galega
e que nace do éxito do eShow,
o principal circuíto feiral con
edicións en Barcelona, São Paulo,
México D.F., Lima, Madrid, Lisboa
e Bogotá. Organizados polo
grupo eWorld, os eRoadshows
están encamiñados a empresas e
profesionais que están a piques
de dar o seu primeiro paso no
proxecto de transformación
dixital.
O eRoadshow vigués -que
contou co apoio da Cámara de
Comercio de Vigo e do Círculo
de Empresarios de Galicia Club
Financeiro de Vigo- presentou
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casos de éxito comercio electrónico galegos, estatais e internacionais, como por exemplo
Mariskito.com, Banco Sabadell,
Territorio creativo, Creappcuentos. Asemade, tamén contou coa
achega de expertos de empresas
como: TAPTAP Networks, Elogia,
E-Goi e Community Internet The Social Media Company, e
Mdirector (Grupo Antevenio),
entre outras. Deste xeito, houbo
tempo para conferencias, casos
de éxito e foros de debate nos
que expertos do sector compartiron as últimas tendencias con
todas aquelas tendas en liña,
PEME, emprendedores, anunciantes e webmasters interesados
en xerar negocio a través do
comercio en liña. Engadir que os
congresos eRoadshows seguirán
de xira por España, pasando por
Palma de Mallorca o 20 de maio
e polas Palmas de Gran Canaria o
28 do mesmo mes. 


Rafael Louzán (centro) e Alfonso Rueda (esquerda), durante a visita guiada
ao CPD situado no Edificio Administrativo da Deputación de Pontevedra
a finais do 2012, na que o xefe de Servizo de Novas Tecnoloxías, Amancio
Varela, deu explicacións aos periodistas

Segundo engade a Deputación, “o prego de prescrición deseñouse
dunha maneira moi aberta para garantir a concorrencia no proceso
e primouse en grande medida a posibilidade de flexibilidade e
adaptabilidade do sistema así como o almacenamento inicial ofertado polo licitador”.
Esta adquisición permitirá a obtención de vantaxes adicionais
nos servizos prestados a través dos sistemas da Deputación, como a
liberación nas cabinas (da actual SAN) do espazo consumido polos
servidores de arquivos, así como da carga de IOPS que estes xeran
nun sistema que está máis orientado a un servizo transaccional. A
liberación permitirá a dedicación dos devanditos recursos á plataforma de servidores front-end, aumentando a capacidade de medre
do sistema de cara a novos proxectos e servizos ofrecidos. 

Os comunicadores de Divulgacción
celebran o 14 de xuño o seu encontro anual



O vindeiro 14 de xuño, a Asociación Galega de
Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT) celebrará no Museo Nacional de Ciencia
e Tecnoloxía (MUNCYT, A Coruña) o seu encontro anual.
A xuntanza dividirase en dous bloques. Por unha banda
un bloque aberto ao público xeral no que se compartirán
experiencias de divulgación, entre elas as de 4Gotas.com
(servizo galego de predicións meteorolóxicas, de ondaxe
e biometeoroloxía) e BricoLabs (obradoiro en liña dirixido
a intercambiar experiencias e habilidades en electrónica e
hardware libre). Por outra banda, haberá unha asemblea
anual dirixida a todos os socios. Temos o programa definitivo da xuntanza en www.divulgaccion.org. 


Encontro anual dos integrantes de Divulgacción
Código Cero
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| CITIC | NOVA FACE DO NOSO SECTOR TIC |

Tecnoloxías
aínda máis tecnolóxicas

A

A Factoría de Innovación da Coruña e o CITIC dan a
coñecer a nova face do noso sector TIC
Factoría de Innovación da Coruña, en

colaboración co centro CITIC organizou o
29 de abril unha xornada sobre métodos
e recursos a aplicar para que as TIC sexan
aínda máis TIC. Ou sexa, para que teñan ingredientes extra de innovación e sirvan non só para impulsar
o sector tecnolóxico-dixital cara ao futuro, senón tamén os
demais eidos produtivos. Máis polo miúdo, a xornada serviu
para amosar as novas actuacións que está desenvolver o
tecido industrial de Galicia no eido das novas Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (TIC) e déronse a coñecer as
vantaxes competitivas que a aplicación da innovación aberta
e a transferencia tecnolóxica poden ofrecer ás empresas.
Na cita Innovación aplicada ás TIC participaron máis dun
trintena de profesionais e emprendedores. Celebrouse nas
instalación do CITIC no Campus da Coruña, e contou co apoio
da Deputación e o co-financiamento do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Ministerio de
Industria.
No evento interveu Jesús Díaz, responsábel de Promoción
Tecnolóxica do CITIC, quen foi o encargado de abrir a xornada
presentando a actividade que desenvolve este centro tecnolóxico para potenciar a innovación nas empresas a través
da transferencia tecnolóxica. Para ilustrar esta tarefa, informa
a Factoría, compartiu cos asistentes algúns dos principais
proxectos levados a cabo polas diferentes áreas tecnolóxicas do CITIC, como por exemplo a creación de diferentes
motores de procura de información, a integración de datos
en aplicacións como nas paradas de bus urbano intelixentes,
o procesado de imaxes dixitais para biometría ou análises do
comportamento ou a comunicación sen fíos para sistemas de
control e alerta para persoas dependentes.
O seguinte relatorio foi o de Luis Santos, consultor TIC en
Grupo Tecopy, quen avalou o valor innovador da aplicación
das TIC nos procesos de formación e ensino. Segundo fixo
saber, “o uso de ferramentas e materiais multimedia neste
eido abre un amplo abano de posibilidades e horizontes para
ofrecer novos modelos nos que as tecnoloxías poden ser concibidas como apoio ou complemento á educación presencial,
propiciar a formación totalmente en liña, potenciar novas
modalidades de aprendizaxe ou ofrecer gran diversidade de
recursos”.


David Cano,
consultor da
Factoría de
Innovación
da Coruña
e Sebastián
Bamonde,
coordinador do
CITIC

Durante o encontro tamén tivo lugar unha actividade
de exposición de casos de éxito, na que se realizaron
varias demostracións sobre a aplicación industrial das
novas tecnoloxías. Carlos Escudero, investigador do CITIC,
presentou a ferramenta Inloc, un servizo de localización
en interiores que permite empregar as técnicas de xeolocalización en lugares nos que arestora non hai cobertura
como en edificios, centros comerciais ou aparcadoiros.
Pola súa banda, Miguel Luaces, tamén investigador do CITIC, e Pedro González, técnico da Deputación da Coruña,
afondaron no desenvolvemento do software gisEIEL no
organismo provincial para xestionar diferentes infraestruturas e equipamentos locais. Ademais, Miguel Barreiro,
representante de Mads Group, realizou unha demostración do funcionamento de Syntheractive, un sistema que
é quen de xerar vídeo sintético e codificalo en tempo real
para poder ofrecer servizos interactivos masivos para a
televisión dixital. 

Un enchufe intelixente que prevén as electrocucións

O

CITIC, Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información
e as Comunicacións da Universidade da Coruña, desenvolveu
Smart Socket, un enchufe intelixente orientado á prevención
de sobreconsumos e curtocircuítos. Creado polo Área Tecnolóxica
Sistemas de Comunicacións Sen Fíos este enchufe pódese controlar
remotamente por un móbil, tablet ou PC, tanto os seus diferentes
parámetros como o mesmo dispositivo.
Entre as aplicacións que inclúe atópase cortar o subministro de
corrente a dispositivos que provoquen un sobreconsumo o que evita
que se produzan danos graves no propio trebello e prevén que se
produzan incendios. Polas súas características e innovación aportada
no seu desenvolvemento, solicitouse patente de Smart Socket na
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Oficina Española de Patentes e Marcas, garantindo a súa calidade.
Segundo Tiago Fernández Caramés, investigador do CITIC responsábel de Smart Socket, “este enchufe intelixente non só ten entre
as súas vantaxes a seguridade que aporta; tamén favorece o aforro
enerxético e a eficiencia xa que controla o seu consumo e no caso
que se detecte un comportamento anómalo, lanza alertas a través
de distintos medios como alarmas sonoras, envío de SMS ou email”.
Smart Socket prográmase de xeito personalizado, cada usuario pode
configurar o seu funcionamento como o emprego en determinadas
franxas horarias, establecer que dispositivo son válidos para ser enchufados… Permite monitorizar en tempo real o consumo eléctrico
do enchufe, así como obter o histórico do consumo que se realizou.
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| CITIC | PROXECTO PARA COÑECER O COMPORTAMENTO DOS USUARIOS DUNHA WEB |

NA PROCURA DE PATRÓNS
NO CONSUMO DE CONTIDOS
O CITIC desenvolve un proxecto pioneiro
para coñecer o comportamento dos
usuarios dunha web

O

CITIC desenvolveu un proxecto de investigación pioneiro
a nivel mundial que, mediante o uso da estatística e as
matemáticas, permite modelar o comportamento dos
usuarios no acceso e consumo de contidos dixitais en
multiplataformas ou páxinas web, creando grupos de
usuarios que respondan a un determinado patrón. Esta solución
creada pola liña de especialización de Estatística e Investigación
Operativa do Área Tecnolóxica de Matemática Aplicada e Estatística
e Investigación Operativa do CITIC consegue múltiples beneficios
xa que se pode ofrecer información exclusiva segundo o perfil do
usuario, adecuar a publicidade, adaptar os contidos, personalizar a
web... Levouse á práctica coa páxina do País Dixital do Grupo PRISA,
un proxecto de grande envergadura no que se traballou sobre bases
de datos con miles de rexistros, polo que pode aplicarse en calquera
outra plataforma.

Dende o punto de vista da investigación, tratouse dun reto sumamente interesante xa que os patróns de navegación polo portal web
non veñen caracterizados por secuencias numéricas, senón por datos
secuenciais categóricos (as seccións do xornal ás que sucesivamente
acceden os usuarios). Propúxose entón a construción dunha medida
de disimilaridade entre patróns ordenados categóricos para separar
aos usuarios segundo a súa conduta de navegación. A partir desta
medida desenvolveuse un algoritmo de clasificación que ten en
conta non só a coincidencia de accesos senón tamén a correlación
temporal entre os mesmos.

Un reto na investigación
Segundo José Antonio Vilar Fernández, investigador responsable
do proxecto “á hora de abordalo revisamos se existía algún traballo
de investigación previo que afondara no problema de clasificar secuencias ordenadas de datos categóricos en base a unha medida de
disimilaridade e tendo en conta a correlación temporal entre accesos,
e non atopamos nada publicado, só algún procedemento baseado
en modelos, o cal supón asumir estruturas probabilísticas de partida
que poderían non satisfacerse e, en todo caso, implica un sofisticado proceso de estimación previa dos parámetros deses modelos”.
Segundo engade, “a ferramenta resultante das nosas investigacións
é innovadora ao permitir establecer patróns do comportamento dos
usuarios dunha web en base á avaliación da distancia entre secuencias ordenadas de accesos e aplicar entón un algoritmo estatístico de
clasificación, algo que, ata onde puidemos saber, non se realizou ata
o momento”.
Para conseguilo estableceuse un proceso en varias etapas. En
primeiro lugar, foi necesaria unha análise exploratoria dos patróns de
conduta rexistrados e depuración posterior dos mesmos (cómpre que
teñamos en conta que as opcións de navegación son múltiples, un
usuario pode acceder a unha noticia de Economía, posteriormente a
Sociedade, volver a Economía, ir a Deportes). O segundo paso, máis
teórico, consistiu en definir unha medida de disimilaridade entre dous
patróns que avaliasen o diferentes que eran considerando o grao de
coincidencia entre visitas a seccións (similitude “estática”) e entre as
súas cronoloxías (similitude “dinámica”).
A terceira etapa implicou o desenvolvemento dun algoritmo clúster
baseado na matriz de disimilaridades. Toda a ferramenta proposta a
nivel teórico integrouse nun programa informático usando software
libre. Nunha cuarta etapa, a ferramenta xerada foi testada e validada
en diferentes escenarios de simulación de posibles condutas con
patróns coñecidos. Os niveis de éxito nestas probas foron excelentes,
superando claramente a outros procedementos alternativos baseados en modelos.
Segundo informa o CITIC, este proxecto abre infinitas posibilidades ás empresas para entender o comportamento dos usuarios que
acceden ás súas multiplataformas dixitais, permitindo clasificalos e
mellorar a súa experiencia na navegación. “Unha fonte de información
sen igual que non podía conseguirse ata a data e que o CITIC fixo
posible”, engade. 

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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| ciencia | DIVULGA NA ESCOLA |

A segunda edición de Divulga
na Escola achégase ao seu final
Iniciativa da AGC CCT para levar a
ciencia ao público escolar

P

or segundo ano consecutivo, a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT) organizou
dende setembro o programa Divulga na Escola, que concluirá
en xuño. Esta iniciativa ofrece aos centros de ensino de Galicia
actividades lúdicas e educativas de calidade impartidas por
divulgadores que son socios da entidade.
“Tralo éxito da primeira edición, con máis de trinta visitas de divulgadores a centros de toda Galicia, repetimos esta ano a experiencia con moi
bos resultados. De momento, co programa aínda funcionando non temos
os números exactos, pero a previsión é que esteamos por riba do ano
pasado”, explica Manuel Vicente, o presidente da AGC CCT.
Divulga na Escola consiste fundamentalmente na confección e mantemento dunha listaxe de divulgadores que dende a asociación faise
chegar por e-mail aos centros educativos. Dende alí contactan cos divulgadores que lles interesan para convidalos a acudir ao seu centro, onde
manteñen un encontro e realizan actividades prácticas co alumnado.
A iniciativa diríxese aos centros de ensino das catro provincias galegas,
tanto públicos como privados ou concertados, e nela pode participar o
alumnado dende Infantil ata Bacharelato.
“Nun contexto de crise económica e coas axudas para a divulgación
científica desaparecidas en Galicia, a AGC CCT optou por crear un programa co que facilitar o acceso aos centros a actividades interesantes,
divertidas e de calidade. Este programa, ademais, desenvólvese nun
momento no que os centros de ensino teñen dificultades para organizar
saídas, principalmente polo seu custe económico. De aí que dende a
nosa asociación buscamos unha alternativa: por que non mobilizar aos
divulgadores con dispoñibilidade e animalos a ir aos centros? Deste xeito
foise afinando a proposta de Divulga na Escola ata o que finalmente é: un
programa cuns custes mínimos para tódalas partes pero que serve tanto
de dinamizador coma de ponte entre elas”, explica Leonor Parcero, vogal
da AGC CCT e responsable da iniciativa.
A AGC CCT porá en marcha unha terceira edición desta iniciativa no
curso 2014-2015. A listaxe dos divulgadores, así como tódolos detalles
sobre Divulga na Escola, pode consultarse na web da AGC CCT www.
divulgaccion.org. 

12 | Código Cero

Número 129

| Vodafone | NOVO SERVIZO DE MANTEMENTO E NOVO SMARTPHONE |

Vodafone garante

arranxos en 5 días soltos

A operadora presenta novo servizo de
mantemento e novo smartphone de alta
gama a prezo razoábel

V

odafone presentou os días pasados dúas novidades a ter en conta, unha
referente ao seu servizo de mantemento e outra ao seu catálogo de
aparellos dispoñíbeis para os clientes. Respecto da primeira, trátase dunha
novidade encamiñada a ofrecer un mellor servizo aos seus usuarios, a
iniciativa Nunca sen o meu móbil, compromiso da compañía cos usuarios
que adquirisen un terminal a través dela, de xeito que ante unha avaría o tempo de
reparación non deberá superar os 5 días soltos (agás en Canarias, Ceuta e Melilla,
onde o prazo será de 7 días). En caso contrario, Vodafone deberá ofrecer a posibilidade de substituír o terminal en reparación por outro da mesma categoría posto a
novo, que entregarase na tenda en 2 días soltos (na península). Amais, os responsábeis da compañía tamén aseguran que permitirán que os seus clientes poidan gozar
de teléfonos de préstamo cada vez maiores (aínda que iso dependerá da dispoñibilidade de terminais na tenda en cada momento).
Este novo servizo é de balde no caso de terminais en garantía, mentres que no
caso de que fose preciso aboar algún custo de reparación tal cantidade deberá satisfacerse para poder beneficiarse de Nunca sen o meu móbill, como tamén acontece
no caso de estar pendente da aceptación dun orzamento de reparación (que deberá
aceptarse para poder optar a este servizo). O teléfono que recibirá o usuario será da
mesma gama ou superior que o avariado, non sendo posible asegurar marca, modelo, cor ou especificacións técnicas, e a súa garantía será igual á restante do terminal
entregado para reparar. Quedaría fóra deste servizo as
avarías que fosen consideradas como irreparables.
Vodafone Smart 4 Mini tamén conta con servizos exclusivos como Vodafone Cloud,
Respecto da segunda das novidades, anunciaba
Contacts e MiVodafone. Así, o Vodafone Smart 4 Mini é a última incorporación á
Vodafone España o pasado 29 de abril que o seu
gama de dispositivos Smart de Vodafone, que foron deseñados para dar a todos
modelo Smart 4 Mini xa estaba no mercado. Estamos
os clientes os beneficios de Internet móbil a un prezo adquiríbel. A gama Smart de
perante a cuarta xeración deste Vodafone Smart, un
Vodafone permite aos clientes acceder a contidos e servizos para aforrarlles tempo e
novo smartphone que achega unha pantalla táctil de
diñeiro e xestionar mellor a súa vida cotiá.
4 polgadas, procesador de 1.3Ghz de dobre núcleo
En canto ao seu prezo, Vodafone Smart 4 Mini xa está dispoñíbel por 0 euros con Base
e a versión Jelly Bean do sistema operativo Android.
S, que inclúe chamadas a 0 céntimos (máis 18,15 céntimos de establecemento de
Dispoñíbel coas tarifas de prepagamento e contrato,
chamada IVE incluído) e 600MB por 11 euros ao mes I.V.E. incluído. Tamén está dispoVodafone Smart 4 Mini garante aos clientes un rápido
ñíbel en prepagamento cos plans de Vodafone yu por 49 euros para aqueles que xa
acceso a vídeos, música e aplicacións por moito mesexan clientes e 79 euros para novos clientes (con 20 euros de saldo). 
nos do prezo dun dispositivo de alta gama.

Completada a cobertura móbil do Eurotúnel
Entre as infraestruturas mundiais que máis precisaba cobertura
móbil completa atopábase sen dúbida (até o de agora) o Eurotúnel da Canle da Mancha, a vía subterránea de e 50 quilómetros de
lonxitude (dos que case 40 transcorren por debaixo do mar) que
une Calais (Francia) coas inmediacións de Folkestone (Inglaterra).
Porén, non era doado facelo, precisamente polas súas dimensións,
polos investimentos que se precisaban e tamén pola profundidade
dunha boa parte dos treitos. Sexa como sexa, a alianza constituída
polos tres grandes operadores británicos (Vodafone, Telefónica O2
UK e EE (firma propiedade de Deutsche Telekom e Orange) e pola
francesa Alcatel-Lucent (que forneceu fibra óptica GSP-P), foi quen
de completar os traballos xa iniciados e rematados na beira sur. Estes días pasados rematouse emprazamento das conexións do túnel
norte (o máis lindeiro a Inglaterra), o que posibilita que as ditas ope-
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radoras xa dean servizo aos viaxeiros dos trens.
No que atinxe á parte máis técnica do traballo, lembrar que se
aproveitou a fibra óptica fornecida pola firma franco-estadounidense Alcatel-Lucent, que operou como socia tecnolóxica. Trátase de
redes que ligan antenas dispostas ao longo de todo o percorrido e
que posibilitan servizos de 2G e 3G, abrindo a marxe non só para as
chamadas senón tamén para a navegación pola Rede en condicións
máis ou menos aceptábeis. Con todo, a intención das operadoras é
mellorar este punto poñendo en xogo tecnoloxía 4G.
Por certo que a alianza empresarial e os traballos despregados
dende a beira británica tivo o seu complemento previo na francesa,
coas firmas Orange, SFR e Bouygues Telecom desenvolvendo unha
iniciativa análoga dende o outro extremo do túnel (o túnel sur),
operativa e dando servizo dende o ano pasado.
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| Internet | O USO RESPONSABLE DE INTERNET E AS NOVAS TECNOLOXÍAS ENTRE OS ADOLESCENTES |

Internet:
manual de uso

Até 400 persoas participan na
xornada sobre uso responsábel da
Rede entre menores

U

nha boa parte da nosa mocidade está a sufrir claras
ameazas por mor dun mal uso das redes e os dispositivos. Esta é unha das realidades nas que se apoiou a xornada O uso responsable de Internet e as novas tecnoloxías
entre os adolescentes, que se desenvolve ao longo do
martes 29 de abril (mañá e tarde) na Cidade da Cultura
da Santiago, organizada polo Valedor do Pobo, a USC, AMTEGA e a
máis a Consellería de Cultura e Educación. O evento, ao que asistiron
máis de 400 persoas (educadores, coordinadores dos centros, profesionais das TIC), foi o primeiro que se celebra no Estado con tal nivel
de especificidade na cuestión das adicións tecnolóxicas, e contou
con expertos de referencia a nivel español e europeo. Por exemplo
Maialen Garmendia, profesora do Departamento de Socioloxía e
Traballado Social da Universidade de Euskadi e directora do equipo
da iniciativa europea EuKids On Line en España, cuxas liñas principais
de actividade presentou en detalle.
Para comezar, expuxo unha serie de realidades que lonxe de aminorar a súa influencia nos tempos vindeiros, case con toda probabilidade incrementaranse. Por exemplo: que os nenos acceden cada vez
máis novos a Internet, ou que os accesos ás redes de sociais e canles
de contidos lévanse a cabo dende máis dispositivos e con meirande
facilidade. Estes, entre outros, son en parte os alicerces da iniciativa europea que dirixe, un programa no que participan 25 países e
que incluíu 25.000 enquisas a nenas e nenos da contorna europea,
facendo fincapé no eido dos fogares, para saber en que medida se
está a cruzar a raia do uso normal e enriquecedor das TIC (fonte da
vantaxes) para metérmonos xa nun uso problemático ou patolóxico
(que provoca adiccións e síntomas semellantes aos da ludopatía e
determinadas substancias estupefacientes).
O resultado destes estudos de EuroKids On Line guindou datos a
ter en conta, moitos deles preocupantes (a porcentaxe de cativos
enganchados a un mal uso das TIC non para de medrar, e non hai
grandes diferenzas entre uns países e outros, incluída a nosa terra),
ao tempo que se identificaron os principais riscos: pornografía (20%),
contacto con descoñecidos (14%), sexting (15%), contidos prexudiciais (15%) ou racismo (10%). A partir de aí, o proxecto dedícase sobre
todo a cultivar e fomentar a capacidade dos menores para afrontar
situacións de risco e fortalecer a súa resistencia. Ao fío disto, EuKids
On Line é a todas luces un programa formativo, divulgador e de
adestramento, apoiando a súa actividade no feito incontestábel de
que estamos ante un problema basicamente docente e de aprendizaxe. En definitiva, do que se trata non é de eliminar o risco, senón de
amosar como evitalo. De feito, sinalou Maialen, que exista perigo non
quere dicir que teña que existir dano. A solución, sinalou, pasa unha
vez máis aprendizaxe.
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O presidente de Protégeles lembra
que xa romperon os límites
Nos nenos, en cuestión de uso de redes sociais e Internet,
desapareceu xa o termo “até mañá”, dirixido tanto aos contactos como á propia Internet. É máis: a conexión é permanente. Así se expresou Guillermo Cánovas, presidente da
Fundación Protégeles, no seu relatorio no marco da xornada
O uso responsable de Internet e as novas tecnoloxías entre os
adolescentes.
Segundo fixo saber, o nivel de cousas en materia de
adicción ás TIC entre os menores de idade é tan preocupante
que xa non serven as enquisas empregadas hai poucos anos
para valorar esa incidencia, enquisas nas que se se incluían
como opcións a sinalar -a sinalar no parámetro de duración
media de conexión ao día- treitos de tempo pequenos de
máis. Agora, dixo, “xa non contestan” porque moitos deles
están practicamente conectados durante toda a xornada.
Cánovas animou aos presentes a estudar que cambios
está a imprimir na nosa vida e no noso comportamento
este uso en certos casos desmedido das novas tecnoloxías.
Tamén incidiu noutro feito, que é a falta de preocupación
que teñen os menores de idade respecto das repercusións
que vai ter nas súas vidas un mal uso das TIC, entendéndose
por mal uso o uso sen conto ou o emprego destas ferramentas para facer dano aos demais. Neste senso, dixo, estamos
obrigados a actuar, temos esa responsabilidade, como en
calquera outro ámbito da vida.
Cánovas tamén sinalou que hai estudos que teñen
localizada a zona de cerebro dos adolescentes que máis
actividade rexistra ante un rexeitamento dos seus compañeiros, que é precisamente a mesma zona do cerebro que
máis relación garda coa cuestión da supervivencia. Tendo en
conta isto, podemos facernos unha idea do importante que
resulta para os menores de idade a súa reputación dixital.
Ao fío do devandito, é doado supoñer que os esforzos que
van desenvolver nas TIC para acadar a arelada inclusión e a
ansiada aceptación social, serán esforzos importantes que
deixen de lado outras moitas cousas. Isto, engadiu, lévanos a
pensar en que a raizame do problema está ben afincada na
colectividade. “Os mozos”, dixo, “non corren riscos estando
a soas, senón cando están en compaña dos seus amigos
e iguais”. En conclusión, engadiu, “aos adolescentes lles
preocupa tanto a súa reputación dixital, que están dispostos
a sufrir riscos extra que noutra situación nunca asumirían”. As
redes sociais son un caldo de cultivo para estes comportamentos de perigo “e están a xogar un papel moi importante
no desenvolvemento da identidade grupal e persoal dos
menores de idade”, explicou. 
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| CPEIG | PREMIO e-INCLUSIÓN |

Premio á solidariedade

TIC

Os enxeñeiros informáticos distinguen os esforzos a prol da inclusión da
asociación galega TADEGa

O

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) fixo público o nome da entidade
que vai recoñecer este ano a través do seu Premio
e-Inclusión, un galardón que como o seu propio
nome indica diríxese a distinguir os esforzos dos
nosos profesionais para botar abaixo calquera atranco que se
poida interpoñer entre o coñecemento e a cidadanía (atrancos
que afectan hoxe en día a todo tipo de colectivos, por mor
da súa formación, da súa idade, do seu xénero ou das súas
características funcionais ou cognitivas). O premio en cuestión
irá dar este ano a mans dunha das asociacións que máis ten
loitado por tirar abaixo muros exclusivos na educación: TADEGa
(Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega).
Segundo nos lembra o CPEIG, a asociación TADEGa, unha iniciativa galega sen arela de lucro, está composta sobre todo por
profesionais da educación galega que se centran na atención
á diversidade: diversidade funcional e cognitiva, terceira idade,
multiculturalidade, o rural, altas capacidades, marxinalidade
social, etc. Con este galardón, que se entregará oficialmente
durante o desenvolvemento da sexa Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia (o vindeiro 13 de xuño), a xunta de
goberno do CPEIG quere salientar perante a sociedade galega
e española o importante traballo realizado por TADEGa para
“eliminar a fenda dixital e contribuír ao desenvolvemento das
persoas con diversidade funcional”. Ao fío de explicar as motivación que levaron ao recoñecemento, o colexio engade que
comparte coa asociación premiada o seu ideario, “no sentido
de que considera a accesibilidade das TIC vital e base para que
os sectores máis febles da sociedade poidan acceder a todos os
contidos, servizos e oportunidades coma o resto da cidadanía”.
Asemade, o CPEIG valora que a asociación “promova a inserción e o aproveitamento das TIC no ensino galego e alí onde se
prestan servizos de atención á diversidade, ademais da investigación, fomento e deseño das ferramentas e os métodos para
obter o mellor proveito da tecnoloxía dixital e a súa inmersión
nas aulas”.
Como lembraremos, TADEGa leva anos aplicando o seu compromiso socio-tecnolóxico-educativo en múltiples áreas e a
través dunha manchea de actividades. Segundo nos contaban
fontes da asociación en 2010, con motivo dunha mobilización
de seu para acadarmos na nosa terra computadores accesíbeis


Participantes na máis
recente edición do
Congreso TADEGa


Juan José Fernández
García, presidente de
TADEGa

para todos os nenos, a maior parte do que se
desenvolve nos eidos de hardware, software
e servizos en liña só ten en conta á maioría,
deixando de lado a un amplo colectivo de
persoas con diversidade funcional que teñen
os mesmos dereitos fundamentais de acceso
ao coñecemento cós demais. Para TADEGa, é
unha realidade que as TIC (novas Tecnoloxías
da Información e da Comunicación) veñen
sendo unha nova ferramenta á vez que medios de comunicación múltiples e, no lugar de
axudar á integración de todas e todos, aínda
incrementan a segregación de quen non pode
acceder a elas por causa dos “deficientes e
discriminatorios deseños”. O obxectivo da asociación é duplo: por unha banda rachar esta
fenda dixital e pola outra investigar, deseñar
e propor as ferramentas, as maneiras e os
métodos para obter o mellor proveito destas
tecnoloxías dixitais nos eidos educativos. A
entidade expón regularmente todos estes
obxectivos polo miúdo, e tamén os froitos do
seu traballo, nas diferentes convocatorias do
Congreso TADEGa. 

Abre o período de inscrición o obradoiro de Scratch

A

programación xa non ten porqué ser algo só para eruditos
da informática pois o Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática (CPEIG) vén de abrir o prazo de inscrición para o
primeiro obradoiro de Scratch organizado pola entidade, en colaboración co CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías
da Información). E a que nos referimos co termo “Scratch”? Trátase
dunha contorna de aprendizaxe de linguaxe de programación, que
permite aos principiantes ou persoas sen sentido da programación.
Dito doutro xeito: é unha contorna de programación que fai máis
doada a aprendizaxe autónoma.
O Scratch é unha linguaxe de programación e unha comunidade
en liña encamiñada á xente nova, onde os rapaces poden progra-
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mar e compartir medios interactivos, historias, xogos e animacións
con outros mozos e mozas.
Indo ao miolo do curso, está dirixido a rapaces cunha idade comprendida entre os 10 e os 14 anos, e desenvolverase nas tardes dos
martes e os xoves do vindeiro mes de maio -entre as 18:30 e as
20:00 horas- nas instalacións da ETSE (Escola Técnica Superior de
Enxeñaría, USC), a partir do vindeiro día 6.
A matrícula do curso é de balde, e as persoas interesadas en
participar poderán formalizar a súa inscrición até o 2 de maio. As
prazas, 15 en total, concederanse por rigorosa orde de inscrición,
no correo electrónico informacion@cpeig.org
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| especial | CEPRAL |

Formación e
traxectorias
demostrábeis
O CPETIG, primeira institución de Galicia que certifica a
experiencia profesional adquirida no ámbito da Enxeñaría
Técnica Informática
A formación académica e a experiencia profesional son dous dos principais factores que mais
inflúen nos procesos de selección profesional. Ter un bo currículo é fundamental, non só para obter
un emprego, senón tamén para mellorar profesionalmente. Pero moitos profesionais atopan serias
dificultades para demostrar a súa experiencia profesional de xeito claro e preciso. Para iso, o Colexio
Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática implantará en Galicia o sistema CEPRAL, un sistema
para que os profesionais da informática poidan dispor dunha certificación colexial de recoñecemento obxectivo da súa experiencia profesional demostrábel, froito da súa actividade laboral e
formación académica. Desde xeito, cun único documento poderán acreditar ante terceiros a súa
experiencia profesional de maneira fidedigna.

O

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia (CPETIG) é o primeiro
organismo da comunidade galega que
ofrece a certificación da experiencia profesional nas actividades propias da enxeñaría
técnica informática mediante o servizo CEPRAL (Certificación da Experiencia Profesional para Recoñecementos
Académicos e Laborais).
Con esta iniciativa, desenvolvida previamente xa polo
COETIC (Collegi d'Enginyeries Tècniques en Informàtica
de Catalunya), o CPETIG tenta de dar resposta á situación
curricular de moitos profesionais da informática que non
poden acreditar de xeito fidedigno a súa experiencia
profesional nas empresas e universidades, o que lastra as
súas capacidades e, sobre todo, pecha oportunidades de
desenvolvemento profesional.
O CPETIG, que ten entre as súas funcións fundamentais o deber de velar pola ética e a dignidade profesional,
busca con esta iniciativa contribuír á ordenación do
exercicio das profesións do seu ámbito e facilitar o acceso dos traballadores do sector da informática a melloras
profesionais e beneficios académicos.
Ata o momento, a única maneira de reflectir a experiencia dos profesionais que desenvolven a súa actividade no sector da informática é mediante a súa incorporación no currículo vitae de xeito autodeclarativo, o que
xera dificultades ás empresas para poder valorala de
maneira axeitada.

Sistema de medición obxectivo
Coa posta en marcha do servizo CEPRAL, tras o acordo
co COETIC, o CPETIG implantará un sistema de medición
obxectivo dirixido aos profesionais da informática for16 | Código Cero
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mados academicamente que exerceron
neste sector, pero tamén está aberto
a todos os profesionais da informática
que non dispoñen da titulación académica.
O CPETIG decidiu estender o servizo
aos non titulados porque considera que
a disciplina da Enxeñaría Técnica en Informática é moi nova, pero o desenvolvemento das súas funcións é anterior,
dada a demanda de profesionais dende
hai décadas, o que contribuíu a que
moitas persoas desempeñasen esta
actividade profesional sen a formación
académica que se require na actualidade e habitual noutras disciplinas.
Neste sentido, o Colexio Profesional
de Enxeñaría Técnica en Informática
subliña que o exercicio profesional sen
a titulación debida non é a vía recomendábel pero, ao mesmo tempo, recoñece
que existe unha realidade na que moitos profesionais desenvolveron a súa
actividade no sector e adquiriron uns
coñecementos e aptitudes con moito
esforzo, que lles permitiron exercer as
súas funcións profesionais.
O CPETIG ten constancia de que existen magníficos profesionais en perfís
moi concretos do ámbito da enxeñaría
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que non están titulados. Ademais, hai
que precisar que esta certificación non
é de avaliación de coñecementos senón
de experiencia profesional evidenciada.
Trátase así de permitir que os solicitantes poidan obter os recoñecementos académicos pola súa experiencia
profesional por parte das universidades
onde estudan ou poidan iniciar estudos,
ademais de acreditar de maneira fidedigna a súa experiencia profesional no
seu currículo vitae para promover ou
optar a postos de traballo nas empresas
ou institucións do seu interese.
O CPETIG quere conseguir o dobre
obxectivo de estruturar a profesión da
Enxeñaría Técnica Informática e permitir
que os profesionais que exercen esta
actividade, aínda sen a formación académica previa, poidan obter o proveito
laboral ou académico propios da experiencia demostrábel que posúen.

Como se accede ó servizo
CEPRAL
As persoas interesadas en acadar unha
certificación do servizo CEPRAL deben
remitir toda a documentación solicitada
que evidencie a súa experiencia e os coñecementos profesionais, a partir da cal
se valoran tres factores para determinar o
nivel de experiencia profesional adquirida
(EPA) no perfil, que será un valor enteiro
entre 1 e 10 para as valoracións positivas.
Este sistema considera como formación
previa exclusivamente aquela de carácter
universitaria, sexa ou non regulada ou
que sexan susceptíbeis de obter recoñecementos académicos por parte das
universidades. Establécense 10 niveis e só
se pode superar o nivel 5 con titulación
universitaria.
Non se avalían a competencia profesional, os coñecementos ou a calidade
profesional, senón a dedicación profesional ás actividades propias dun perfil.
Código Cero | 17

| especial | CEPRAL |

Factores de valoración
Neste sentido, o servizo CEPRAL
conta con tres factores para medir a
experiencia profesional acumulada.
Por un lado realízase unha Valoración
da Adecuación Competencial (VAC) ao
perfil solicitado, baseada na evidencian
da cobertura de actividades profesionais establecidas para o perfil. Para iso,
téñense en conta as acreditacións de
terceiros, as formacións profesionalizadoras (opcional), descricións das actividades realizadas e os criterios internos
da valoración do perfil.
En segundo lugar, tamén se realiza
unha Valoración do Tempo de Dedicación (VTD) na que se cuantifican os
anos de contrato laboral ou encargos
profesionais propios do perfil e, nos
casos de que conte cun multiperfil,
establecerase a porcentaxe correspondente para obter os anos equivalentes
a cada perfil.
Finalmente tamén se fará unha
Valoración dos Estudos Previos (VEP),
baseada na acreditación de estudos
de ciclo superior finalizados antes ou
durante a actividade profesional do
perfil solicitado. O Nivel de Experiencia
Profesional Acumulada (NEPA) obtense
da ponderación dos tres factores
anteriores.
Para obter a Certificación da Experiencia Profesional para Recoñecementos Académicos e Laborais (CEPRAL), as
persoas interesadas deberán solicitalo

a través da web do sistema CEPRAL do
CPETIG http://cpetig.cepral.net/. Para
iso, teñen que rexistrarse como usuarios da plataforma.
Unha vez realizado o rexistro, o usuario poderá crear unha solicitude para
un perfil determinado. A composición
dunha solicitude supón a acreditación
documental da identidade (se é a
primeira solicitude que se realiza) e a
achega dos documentos evidenciais
requiridos e opcionais correspondentes
ao perfil.
A tramitación dunha solicitude
supón trasladala ao Comité CEPRAL do
CPETIG para ser valorada. Antes, deberase facer o envío postal da documentación que se achegou e facer efectivo
o pagamento do custo da valoración,
que está establecido en 44,77 euros
(impostos incluídos).
O prazo de resolución da valoración
será entre 7 e 30 días naturais dende
o momento de ter recibido a documentación postal para o seu cotexo
e comprobarse que o pagamento foi
realizado. A resolución comunicarase

por correo electrónico ao interesado,
quen terá dende entón un prazo de
10 días para alegar xustificadamente o
resultado da valoración se o considera
oportuno.
Para as valoracións positivas o
solicitante poderá pedir a sinatura,
expedición e depósito do certificado
correspondente, para o que haberá que
seleccionar as opcións de expedición e
fará efectivo o pagamento, que será de
12,10 euros (impostos incluídos) para
os colexiados e estudantes con acordo
ao respecto coa súa universidade, e de
21,78 euros (impostos incluídos) para
os demais solicitantes.
Para o CPETIG, unha das áreas de
maior preocupación é facilitar o acceso
dos profesionais ao desenvolvemento profesional e poder demostrar as
capacidades adquiridas, de acordo
coas innovacións tecnolóxicas, e tamén
contribuír ao acceso a novas oportunidades. O Colexio convértese así nun
aliado para os futuros profesionais que
desexan realizar unha carreira profesional neste sector.

CATÁLOGO DE PERFÍS PROFESIONAIS CERTIFICABLES
1. IAD (IS Analyst and Designer)
2. IPM (IS/IT Project Manager)
3. ISD (Imperative Software Developer)
4. OSD (Object Oriented Software Developer)
5. DBA (DataBase Administrator)
6. DBD (DataBase Developer)
7. UXA (User Experience Analist)
8. CNA (Computer Network Administrator)
9. NSM (Network Security Manager)
10. SPE (Stay in IS/IT Professional Environment
18 | Código Cero
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| CPETIG | SEMINARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS, APLICACIÓN DA eADMINISTRACIÓN E O EXPEDIENTE ELECTRÓNICO |

Seguridade,
eficiencia e
efectividade
O CPETIG formará a profesionais da Xustiza en protección
de datos, eAdministración e expediente electrónico

O

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia (CPETIG) celebrará os días
22 e 23 de maio senllos seminarios en Santiago
de Compostela e Vigo para formar a profesionais
da Administración de Xustiza en protección de
datos, a aplicación da eAdministración e o expediente electrónico. O CPETIG organiza estes seminarios, de oito horas de
duración, en colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a participación na dirección
técnica do bufete Pintos&Salgado, co obxectivo de informar
a xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais e funcionarios dos
corpos ao servizo da Xustiza sobre os aspectos máis relevantes da Administración electrónica Xudicial, así como dos
beneficios de incorporar o uso das novas tecnoloxías a todos
os procesos xudiciais.
Así mesmo, tamén pretenden incrementar a seguridade,
efectividade e eficiencia da administración xudicial co uso
das novas ferramentas electrónicas avanzadas e con pleno
respecto ao dereito á privacidade dos cidadáns.

Lei Orgánica de Protección de Datos a análise
Segundo informa o CPETIG, o primeiro relatorio, impartido
polo Bufete Pintos e Salgado, abordará a obriga que establece
a LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos) respecto aos
ficheiros da Administración de Xustiza e as medidas de seguridade esixíbeis para o tratamento dos ficheiros con datos
persoais.
Así, analizaranse aspectos como as obrigas do responsable
do ficheiro, o consentimento dos afectados, o deber de información no tratamento dos datos, os dereitos dos titulares dos
datos e as infraccións e sancións que se poden derivar da súa
xestión. Tamén se estudarán as medidas de seguridade para o
tratamento dos datos e a súa clasificación.
Na segunda xornada, o catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña Francisco Javier Sanz
Larruga exporá os puntos máis relevantes da Lei 18/2011, de
5 xullo, reguladora do uso das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación (TIC) na Administración de Xustiza. Debullará
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cuestións como o uso dos medios electrónicos na Administración de Xustiza; os dereitos e deberes dos profesionais deste
ámbito nas súas relacións por medios electrónicos; a utilización obrigatoria dos medios electrónicos nos procedementos
xudiciais; a sede xudicial electrónica; ou a identificación e
autenticación dos usuarios.
Finalmente, Antonio Gudín Rodríguez-Magariños, secretario
do Xulgado Central de Instrución nº 6 da Audiencia Nacional,
relatará a experiencia na implantación da Administración Xudicial Electrónica, as ferramentas dispoñíbeis, o éxito obtido
na Audiencia Nacional co seu desenvolvemento e as perspectivas de implantación en xulgados e tribunais.
Estes seminarios celebrarase en orde simultánea inversa
en Santiago de Compostela (Escola Galega de Administración Pública) e Vigo (Hotel Hesperia), de xeito que en Vigo se
impartirán o día 22 os relatorios que se pronunciarán o día 23
en Santiago e viceversa.
O CPETIG, mediante o convenio de colaboración asinado
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
AMTEGA, quere contribuír a formar aos profesionais da Administración de Xustiza no uso das tecnoloxías da información,
a súa complexidade técnica e xurídica, e as súas potencialidades para achegar a xustiza aos administrados.
Sinalar por último que non se trata da primeira que ve que
o CPETIG colabora coas institucións públicas galegas en materia de formación e asesoramento xudicial. Recentemente,
en novembro de 2013, a plataforma profesional que preside
Marcos Mata informou dun importante acordo formalizado
con Vicepresidencia e destinado a establecer un protocolo de
colaboración para a presentación de asistencia pericial, dos
profesionais do colexio á Administración de Xustiza de Galicia.
En base a este pacto de colaboración, a Dirección Xeral de
Xustiza comprometíase a recorrer ao Colexio para o subministro de asesoramento e ditame pericial nos procesos penais
nos que un xuíz ou un tribunal requira a proba pericial de
oficio, a pedimento do Ministerio Fiscal ou cando a proba fose
acordada a solicitude dun beneficiario de asistencia xurídica
gratuíta. 
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| AMTEGA |

O Pacto Dixital galego
colle corpo
En marcha Galicia Open Future,
iniciativa de Telefónica para impulsar
o emprendemento desde o Gaiás

O

Pacto Dixital galego ao que se adheriu a compañía
Telefónica, xunto con outras 11 empresas do sector,
comeza a dar froitos visíbeis. Sen ir máis lonxe, o pasado luns a operadora e o Goberno galego puxeron
en marcha de xeito oficial a iniciativa Galicia Open
Future, unha estratexia conxunta para “potenciar o emprendemento innovador na nosa terra e integrado na rede Open Future
da multinacional”. A iniciativa, informaron, achegará os seus
recursos e ferramentas para o desenvolvemento de 50 proxectos empresariais innovadores. Estes poderán sacar proveito,
ademais, do Programa de Incentivos á Excelencia Innovadora
en materia TIC da Xunta que conta cun orzamento de 750.000
euros.
A convocatoria estará aberta dende o 12 de maio até o 15 de
xuño. Estes e outros datos da mesma foron dados a coñecer o
pasado día 12 na Cidade da Cultura polos responsábeis dos departamentos implicados na iniciativa: o director de Telefónica en
Galicia, Manuel Alonso; a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA), Mar Pereira; o director da Axencia
Galega de Innovación (GAIN), Manuel Varela, o director do IGAPE,
Javier Aguilera e a directora xerente da Fundación Cidade da
Cultura, Beatriz González. Segundo explicaron, Galicia Open
Future terá a súa sede no propio complexo do Gaiás en Santiago, onde estará o centro de crowdworking que acubillará as
iniciativas empresariais seleccionadas. E que vantaxes, alén das
orzamentarias, terán estas empresas ao alcance da man dende o
espazo de traballo colaborativo de Telefónica? Pois basicamente
(e resumindo), poderán acceder a actividades de formación e
asesoramento, establecer ligazóns con profesionais e entidades
internacionais que lles acheguen azos para dar forma aos seus
proxectos e activar programas específicos de maduración baixo
a tutela dos máis recoñecidos expertos. Asemade, disporán
dos espazos de crowdworking en liña da rede Open Future de
Telefónica, amais do acceso á plataforma Openfuture.org á que
se conectan cada día milleiros de novos empresarios.

Manuel Alonso:

“O sector TIC galego é moi
activo en innovación”
O director de Telefónica en Galicia
certifica o noso potencial para tirar o
máximo partido da iniciativa
- Por que Telefónica elixiu Galicia para pór en marcha o primeiro proxecto Open Future a nivel estatal?
- En Galicia levamos feito un traballo previo moi importante
no ámbito de emprendemento e o impulso á innovación, con
iniciativas como Think Big, os proxectos galegos apoiados pola
academia Wayra ou as becas Talentum. Galicia ten demostrado,
ademais, o seu entusiasmo nestes eidos, como o reflexa o feito
de que o 50% dos alumnos de ensinanza secundaria de toda
España que participan no Think Big Schools estea aquí. Así
que, dalgún xeito, a posta en marcha do Galicia Open Future
é un paso máis, dende logo moi importante, nesta aposta de
Telefónica polo emprendemento galego. Ademais, o sector
TIC galego é moi activo en innovación e en xeración de novas
iniciativas de mercado.
- Que significará para as cincuenta empresas innovadoras
que se integren no seu seo?
- Pois a posibilidade de desenvolver os seus proxectos nun entorno innovador e co apoio, a formación, o alento dos profesionais dunha operadora de referencia mundial como Telefónica.
Axudaremos aos emprendedores non só a mellorar as súas
ideas dende o punto de vista técnico, senón a facelas viables e
sostibles no tempo. Estamos interesados en ideas solventes e
de futuro, xeradoras de emprego e de riqueza para Galicia.
- Brevemente e de xeito clarificador, como se traballa no seo
dunha iniciativa Open Future? Que ten que non teñan outros
acubillos, aceleradoras ou incubadoras?
- Creo que xa queda claro co antedito, pero a isto temos que
engadir que a Xunta aporta axudas económicas adicionais,
e ademais os proxectos máis maduros poderán presentarse
tamén a Amérigo, a rede de fondos de capital risco creada por
Telefónica e especializada en tecnoloxía. Todo isto converte
a Galicia Open Future no gran centro de emprendemento
galego.
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Segundo informou Telefónica, “a duración do programa é de
medio ano, prorrogábel en períodos de tres meses”. Co remate
desta fase, seleccionaranse os tres mellores proxectos de cada
convocatoria. O que se busca é que na segunda etapa o centro
pase a ser unha aceleradora de proxectos TIC baseada nos
modelos previos postos en marcha pola operadora en Europa e
América Latina, un modelo que mantén as portas abertas para a
colaboración con universidades, viveiros e incubadoras empresariais, colexios e asociacións empresariais.
Por certo que as empresas e profesionais interesados en
incorporarse a Galicia Open Future poden presentar as súas
candidaturas cumprimentando o formulario de inscrición habilitado na web específica galicia.openfuture.org. Ademais, terán
a posibilidade de achegar dúbidas no correo electrónico galicia.
crowdworking@openfuture.org. O proceso de escolma rematará
a mediados de xullo e o centro de crowdworking estará operativo
despois do verán, engadiu Telefónica.
Na presentación da iniciativa tamén se debullaron as características do Programa de Incentivos da Xunta aprobado no último
Consello de Goberno. Este establece tres tipos de axudas da man
da Consellería de Economía e Industria. Por unha banda, a Axencia Galega de Innovación achega 525.000 euros para o patrocinio de ideas e incentivos para a posta en marcha de proxectos
emprendedores; e por outra banda o IGAPE, a través de Xesgalicia, pon en xogo 225.000 euros para préstamos reembolsábeis.
Mediante o patrocinio de ideas emprendedoras, subministrarase a cada un dos profesionais ou startups seleccionados en
cada unha das convocatorias de Galicia Open Future un bolsa
de 2.000 euros para a súa participación no proxecto. Ademais,
a GAIN publicará na súa web unha descrición dos proxectos
seleccionados como exemplo de boas prácticas innovadoras. As
tres mellores iniciativas elixidas como mellores en cada convocatoria recibirán unha axuda de 25.000 euros cada unha para a
execución do proxecto. A terceira liña do programa contempla
tres préstamos reembolsables de 25.000 euros cada un para os
tres mellores proxectos anuais, que se constitúan previamente
como empresa.
Segundo lembrou Telefónica, “Galicia é a primeira Comunidade do Estado na que se abre unha convocatoria para Open
Future”. Con esta estratexia concreta, engadiu a empresa, colle

corpo “un dos compromisos adquiridos por Telefónica tras asinar
o Pacto Dixital de Galicia o pasado mes de novembro”. Para o seu
funcionamento e operativa, a firma de telecomunicacións achegará 850.000 euros anuais. O centro ocupará unha superficie
aproximada de 400 metros cadrados nas instalacións do Centro
de Emprendemento do Gaiás, engadiu a empresa, que tamén
lembrou na presentación que Open Future, a nivel global, é un
proxecto internacional aberto á participación de investidores e
startups de todo o mundo, “baseado nun modelo de transformación e aceleración de empresas integrado, que se apoia en dúas
ferramentas, unha plataforma online e os centros de crowdworking”. Ademais, Openfuture.org é “o espazo virtual onde os usuarios acceden a retos que requirirán da demostración das súas
capacidades e onde os investidores poden visualizar a evolución
individual de proxectos e participantes”, explicou Telefónica.
Informar tamén que Open Future Galicia é resultado da adhesión da operadora ao Pacto Dixital autonómico, unha alianza
estratéxica asinada por unha ducia de empresas e o Clúster
TIC de Galicia co obxectivo de atraer investimento á nosa terra,
favorecer a internacionalización das PEMES do país e acadar
colaboración activa entre as grandes e pequenas empresas para
conseguir o medre do sector. As empresas tecnolóxicas que
subscribiron o Pacto, segundo lembran Telefónica e AMTEGA “o
primeiro deste tipo que se realiza en España”, son Telefónica, HP,
Indra, Everis, Tecnocom, Iecisa, Satec, Televés, R, Altia, Coremain,
Vodafone e o Clúster TIC Galicia. 

Mar Pereira:

“Este centro será unha grande oportunidade para
amosar o noso talento tecnolóxico no mundo”
A directora de AMTEGA salienta a capacidade de Galicia
Open Future para converter ideas en proxectos reais
- Como responsábel máxima da política
tecnolóxico-dixital autonómica, que representa para vostede Galicia Open Future?
- Coa posta en marchar deste centro de
crowdworking facilitamos os instrumentos
para que os emprendedores do eido tecnolóxico poidan materializar o seu esforzo en
proxectos tanxibles, para que as boas ideas
teñan cabida no mercado. Ademais, Galicia
Open Future supón unha gran oportunidade
para dar a coñecer o talento tecnolóxico
que temos nesta terra e unha porta aberta
a unha rede tecnolóxica internacional, que
facilitará a creación de alianzas e a captación
de investimentos. Como Comunidade esta
iniciativa é outro avance na nosa aposta
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pola tecnoloxía como motor de crecemento
económico e un exemplo de como a colaboración entre a Administración pública e as
empresas do sector se traduce en proxectos
que redundan en beneficio da sociedade.
- Que cre que representará esta iniciativa
para as cincuenta empresas innovadoras
que se integren no seu seo? Cales cre que
serán as vantaxes principais que extraerán
deste proxecto?
- Os profesionais e startups que se integren
no centro terán acceso ao asesoramento
dos mellores profesionais no ámbito do
emprendemento, a contactos con investidores nacionais e internacionais, a un espazo

físico onde desenvolver as súas ideas e estar
en contacto con outros emprendedores.
Ademais do importante aliciente económico que ofrece o Programa de Incentivos á
Excelencia tecnolóxica da Xunta. Presentar
un proxecto a Galicia Open Future é abrir a
porta a un abano moi amplo de oportunidades para aqueles que teñan unha idea,
crean firmemente nela e estean dispostos a
apostar por ela.
- Esta iniciativa enmárcase no Pacto Dixital
de Galicia, que obxectivos persegue este
acordo?
- É o primeiro acordo deste tipo que se
realiza en España no que tanto o Goberno
galego como as empresas asinantes asumen
un decálogo de compromisos cuns obxectivos globais orientados a atraer investimento
a Galicia, favorecer a internacionalización
das PEMES galegas e lograr a colaboración
activa entre as grandes e pequenas empresas para acadar o crecemento do sector. O
acordo asinado por 12 empresas nacionais,
multinacionais e o Clúster TIC de Galicia plasma o compromiso das empresas do sector
por converter a Galicia en polo tecnolóxico
de referencia.
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| CIXTEC | FUNCIONALIDADES DO PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTONÓMICA DE GALICIA |

Trámites máis
doados para
empresas
e cidadáns

Debullamos as funcionalidades do Portal
de Contratación Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia (SICON)

H

oxe, dende Código Cero, imos presentar o Portal de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia (SICON).
Dende este portal, as empresas e cidadáns teñen acceso a
todos os medios electrónicos, informáticos e telemáticos que
a Xunta de Galicia desenvolveu en materia de contratación

pública.
Este portal é accesible dende www.conselleriadefacenda.es/sicon
sendo o Centro Informático para a Xestión Tributaria EconómicoFinanceira e Contable (CIXTEC) o encargado da súa xestión informática, a
través da Area, da que Jesús Sánchez Noya é o seu xefe.
No SICON están integrados unha serie de servizos a través dos cales
se lles facilita ás empresas os trámites e relacións coa Xunta de Galicia e
ás entidades dependentes do sector público autonómico, destacando o
Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma, a Plataforma
de Contratos Públicos de Galicia, o Sistema de Licitación Electrónica, o
Sistema Electrónico de Facturación, etc.
Estes servizos redundan nun importante aforro de custes nos procedementos de contratación para as empresas e cidadáns, evitándolles os
desprazamentos e a impresión de documentos, e reducindo de xeito con
siderable o tempo de tramitación dos expedientes e o período de pago
Jesús
Sánchez
das facturas presentadas ante a Administración. Deste xeito a Xunta de
Galicia busca dar cumprimento ás directivas comunitarias sobre contrata- Noya, xefe Área
ción pública que establecen a progresiva implantación de servizos telemá- de Informática
ticos nos procedementos de contratación nas administracións públicas.
do CIXTEC
O Rexistro Xeral de Contratistas (RXC) permite aos licitadores de contratos coa Xunta de Galicia a presentación de trámites de xeito electrónico
como a súa situación no relativo ao Imposto de
e a consulta e emisión on-line de certificados de inscrición e apoderaActividades Económicas (IAE).
mento. Así mesmo, posibilita aos membros das mesas de contratación de
Como exemplo das estatísticas de uso destes
calquera administración pública en Galicia (estatal, autonómica ou local)
servizos, máis de 2.400 empresas están inscria obtención inmediata dos certificados sobre a situación das empresas.
tas no rexistro, presentando no último ano uns
O sistema tamén se comunica de xeito telemático coa Axencia Estatal
1.200 tramites telemáticos, o que representa un
de Administración Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social co fin de
incremento dun 700% con respecto aos trámites
obter os certificados de débedas das empresas con ditas entidades así
do exercicio 2012. Tamén se emitiron de maneira
electrónica 23.260 certificados de situación de
empresa.
Partindo destas cifras e segundo a táboa para a
medición do custe directo das cargas administrativas da Guía para el análisis del impacto normativo
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, na que se establece que a presentación
dunha solicitude en papel representa un custe
de 80 euros fronte a unha que se presente en formato electrónico que supón un custe de 5 euros,
pódese concluír un aforro total para as empresas e
a administración de 1.744.500 euros.
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O segundo dos servizos é a Plataforma de Contratos Públicos da Comunidade Autónoma, onde se pode obter
información dos procedementos de
licitación da Xunta de Galicia e sector
público autonómico, das universidades públicas e das entidades locais dadas de alta no sistema, consultando os
anuncios, as adxudicacións, os pregos
e demais documentación de interese
e forma de contacto cos órganos de
contratación.
Outro servizo importante é o
Sistema de Licitación Electrónica
(SILEX), o cal permite a publicación
de expedientes de contratación por
parte dos órganos de contratación
así como a presentación de
ofertas telemáticas por parte dos
licitadores e a celebración de mesas
de contratación electrónicas. Os
licitadores poden acceder aos
servizos do SILEX no enderezo web
www.conselleriadefacenda.es/silex.
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Segundo os datos dos expedientes
tramitados polo CIXTEC no exercicio 2013, o 31,7% das ofertas xa son
presentadas de xeito telemático, o
que supón unha importante redución
nos custes de contratación, xa que de
acordo co criterio establecido pola
Unión Europea a través da Comisión
de Contratación Electrónica da Asociación Nacional de Empresas de Internet
(ANEI), os aforros derivados do uso da
licitación electrónica poden chegar ata
un 5% do importe total de licitación.
O SILEX está plenamente operativo
no CIXTEC e atópase en proceso de
implantación na Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
prevíndose o seu despregue no resto
de consellerías da Xunta de Galicia nos
vindeiros meses.
Como servizo a destacar dentro
do SICON, está o Sistema Electrónico
de Facturación (SEF), servizo que se
puxo en funcionamento en febreiro
de 2010 como punto único de entrada
de facturas para todo o sector público
autonómico. Segundo informa a
Xunta, con este servizo a Administración autonómica foi quen adiantarse
en máis de dous anos ás disposicións
da Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público que establece un formato único para a presentación de facturas electrónicas a tódalas
administracións públicas do Estado, e
tamén, que todas as facturas deberán
presentarse en formato electrónico a
partir de xaneiro de 2015.
Na actualidade as empresas xa lles
poden presentar facturas en formato

electrónico ás oito Consellerías da
Xunta de Galicia e tamén a outras 28
entidades do sector público autonómico.
O sistema permite aos provedores a
presentación de facturas electrónicas,
evitando desprazamentos e impresión
de documentos, axilizando o trámite
das mesmas e reducindo polo tanto
os tempos de pago. Tamén informa en
todo momento ao provedor do estado
de tramitación das súas facturas.
O enderezo web a través do cal se
pode acceder ao servizo de factura
electrónica é:
www.conselleriadefacenda.es/factura
Segundo nos indica Jesús Sánchez,
“no exercicio 2013 xa se tramitou electronicamente a través do SEF un total
de 64.000 facturas o que supón un
40,7% do importe facturado polas empresas á Xunta de Galicia”. Isto, engade,
representa un aforro para as empresas
de máis de 200.000 euros anuais, tal
e como se desprende do estudo da
Asociación Española de Codificación
Comercial (AECOC) e do plan Avanza do
Ministerio de Industria, no cal se estima
un aforro de 3,5 euros por cada factura
electrónica tramitada. “O emprego da
factura electrónica supón tamén unha
importante redución dos tempos de
pagamento que no exercicio 2013
situáronse no entorno dos 30 días”,
explica.

Desde o portal do SICON tamén
se pode acceder á Oficina Virtual
Tributaria onde é posible presentar e
pagar dixitalmente as taxas e prezos
públicos relacionados cos procedementos de contratación. Xa por último
indicar tamén que se facilita o acceso
ás plataformas de contratación doutras administracións, tanto no ámbito
autonómico coma estatal e a toda a
normativa en materia de contratación
pública. 
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| Entrevista | FERNANDO RADA |

Fernando Rada:

Unha carreira no sector dos
videoxogos dende o ZX Spectrum
até o iPad

A

proveitando a celebración do foro O Escenario Dixital:
Gamificación, oportunidades de negocio no segmento dos
videoxogos organizado polo Cluster Audiovisual Galego,
tivemos a oportunidade de falar cunha figura histórica
dentro do panorama dos videoxogos en España, Fernando
Rada, que comezou a traballar a finais dos anos 80 en equipos de 8
bits a través da súa compañía Zigurat Software, á que debemos xogos
como Fred, Sir Fred, Humphrey, Drakkar, Curro Jiménez, Carlos Sainz, Sito
Pons 500cc Grand Prix, GP F1 Simulator, El Poder Oscuro e moitos outros,
para colaborar logo con Gaelco na creación de máquinas recreativas e
dar o salgo finalmente a Wildbit Studios para desenvolver xogos para
móbiles, de aí que considerásemos de grande interese facer un repaso desta completa traxectoria que serve para ilustrar a flexibilidade
precisa para sobrevivir nun sector tan dinámico.

- Nos tempos do ZX Spectrum, ¿que foi o que vos levou a coller unha afección,
convertela nun negocio e intentar manter o negocio a longo prazo?
- Eran tempos moi diferentes. Naquel momento os ordenadores eran para nós un
desafío tecnolóxico, pois aínda que tiñas ilusión por facer moitas cousas, non había
Internet, non había case documentación, e normalmente pegabámonos cacholadas
con esas máquinas ata tratar de escudriñar como funcionaba e como tirarlles proveito.
Esa era unha das razóns.
Despois, vendo que tampouco había moita competencia nese momento e que os xogos
que faciamos tiñan moita repercusión a nivel nacional e incluso internacional... pouco
a pouco vaste metendo niso. Realmente a nosa vocación vén da ciencia (parte de nós
estabamos a estudiar Física) e rematamos reciclándonos prematuramente, converténdose na nosa forma de vida.
- ¿Cal das vosas obras destacarías daqueles primeiros temos? ¿Gardas algún recordo
especial dunha das vosas creacións?
- Si, o Sir Fred foi un dos máis emblemáticos, quizais polo despregue que incluía: un
personaxe con tantas capacidades simultáneas e cunha historia tan simpática detrás. Ao
final foi un dos que tivo máis repercusión.
Hai moitos outros. A cada fillo que saía pola porta tíñaslle un cariño especial. Naquela
época a min gustábame moito El Misterio del Nilo, polo aspecto gráfico e pola historia do
xogo; e logo tamén, París-Dakar é outro dos xogos que foi moi importante naquela época, por ser un desafío, ter partidas diferentes cada vez e ter uns escenarios tan inmensos
de xogo nun trebello que tiña 48 Kbytes.
- Tras esa época dos 8 bits, puidestes dar o salto a plataformas superiores.
- Si, estivemos nuns anos realmente moi bos, pero cando comezou a medrar a industria, orientouse máis ao PC e cousas máis parecidas, como ordenadores máis grandes.
Os equipos foron medrando e nós vimos a oportunidade de entrar en contacto cunha
xente de Barcelona, que se chamaban Gaelco, e que logo acompañáronnos na nosa viaxe
durante moitos anos. A verdade é que foi unha relación moi produtiva e moi boa. E metémonos de cheo nas máquinas recreativas dos salóns, con proxectos moito máis grandes,
unha complexidade tecnolóxica moi superior.
Aínda que tamén era un mercado moito máis relaxado, no senso de que pasabas ano e
medio facendo un xogo, logo o probabas nun salón, e se xuntaba cartos no caixón, logo
chamábante para mercar máquinas. Era un mercado moi pechado e moi relaxado.
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- De Gaelco moitos lembramos xogos como a
recreativa Radikal Bikers, na que se controlaba
a un repartidor de pizzas en ciclomotor...
- Si, o primeiro produto que fixemos para eles,
que fabricaban o hardware e distribuían logo
mundialmente, foi World Rally Championship, que
posiblemente foi o meirande hit na súa historia e
da nosa tamén. O xogo tamén co coñecía a xente
como Carlos Sainz, que inicialmente distribuíse
en placa a nivel mundial, chegando incluso ao
Xapón. A súa secuela xa tiña un moble dedicado,
para permitir xogar a dúas persoas á vez. Ese
xogo foi un super-éxito para nós, lanzou dende
un punto de vista financeiro á nosa compañía e a
Gaelco.
E Radikal Bikerz foi o noso primeiro xogo 3D que
se lanzou en Europa cunha placa propia que desenvolvemos conxuntamente. Foi un grande lío
tecnolóxico no que nos metemos, pois daquela
practicamente só había placas de SEGA e Namco,
para que a xente poida facerse unha idea. A nosa
placa 3D, pese a ser máis modesta, conseguiu
dar xogos de moito éxito como como o xogo
do pizzeiro (o segundo mega-hit de Gaelco) e
Surf Planet, que conseguiu moita audiencia nos
EE.UU., o que foi bastante interesante.
- Temos así unha traxectoria no desenvolvemento de videoxogos moi cambiante, con modelos de negocio que parten da venda de xogos
en cintas de casete, pasando polas máquinas
recreativas nas que véndese o hardware para
que logo a xente pague polo seu uso, para chegarmos a un momento no que incluso os xogos
chegan a ser de balde, aceptando o pagamento dentro do mesmo por elementos
adicionais, fenómeno que tamén estades a
abrazar dende Wildbit Studios.
- A industria evolucionou moito. Agora é unha
industria global, o acceso tamén é global,
polo que todo o mundo pode publicar, hai
moitísima competencia na canle, moi pouca
visibilidade... o que xerou que os xogos freeto-play sexan o modelo hexemónico nos móbiles, o que orixina moitos problemas dende
o punto de vista do retorno do investimento
porque realmente a ratio de conversión da
xente que pasa a ser xogadores de pagamento é baixísimo. Estamos a falar de entre un 1 e
un 5%, o que implica que precisas de moitos
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usuarios para que sexa rendible, pero adquirir moitos usuarios está
póndose complicado, pois cada vez suben máis os custos por adquisición de usuario. Ao final, o noso sino neste contexto global é facer
medrar as nosas empresas ou buscar partners ou fusións con outras
que nos permitan, sobre todo, esa parte de marketing, resolvela do
xeito que o problema é conseguir novos usuarios.
- Podemos entón dicir que o voso último xogo, Águila Roja: Orígenes, baseado na serie de televisión de TVE, está a seguir estes
principios con grande éxito.
- Esperamos que si. É unha aposta nosa por buscar asociacións grupos de medios importantes (como pode ser Televisión Española ou
Globomedia) para conseguir ter
a inxección de marketing e que
haxa un fluxo de usuarios case
permanente, coincidindo coa
emisión da serie. Por iso tamén
intentamos crear unha historia
transmedia, coa historia da serie
trasladándose ao videoxogo
dalgún xeito, o que fai que a
xente manteña o interese en
ambos formatos. 

 Fernando Rada durante un relatorio en Santiago de Compostela
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Innovando innovación
As nosas empresas xa hai tempo que son unha referencia en creación
de servizos e produtos nunca antes albiscados
eLABORO LEVA A SÚA APLICACIÓN DE
XESTIÓN DE INCIDENCIAS A XOVE



O Concello de Xove e a empresa
galega eLaboro presentaron recentemente unha innovadora ferramenta
dirixida a optimizar a xestión de incidencias
do municipio da Mariña de Lugo. A cita cos
medios veu da man do alcalde, José Demetrio Salgueiro, e máis o director executivo
de eLaboro, Jesús Velasco. A ferramenta en
cuestión, City4xove, é un recurso inserido
no que se coñece como eAdministración ou
Cidades Intelixentes. Ou sexa, nese tipo de
ferramentas e servizos que melloran a comunicación das institucións coa veciñanza,
ao tempo que axilizan os trámites e operacións e abren marxe para a participación da
xente na vida pública. No caso de City4xove,
do que se trata é de achegar “aos veciños un
novo vieiro de interacción co concello”, sinalouse na presentación.
Este desenvolveuse no Centro Cívico
local, e a eles asistiron representantes de
diversos colectivos sociais de Xove, amais
de Salgueiro e Velasco, que explicaron “as
múltiples vantaxes que vai representar esta

ferramenta tecnolóxica a prol da notificación de avisos por parte da poboación”. A
aplicación está xa dispoñíbel para a súa
descarga gratuíta en Google Play, para plataformas Android. Segundo se fixo saber, a
principal función de City4xove é a de pór
nas mans dos veciños “unha ferramenta
coa que informar en calquera momento e
lugar de incidencias detectadas en mobiliario ou espazos que dependen do concello:
alumeado, recollida do lixo, rede de sumidoiros, instalacións municipais, etc”. Estas
notificacións, a través deste servizo, serán
fornecidas aos profesionais responsábeis
de cada área, “incluíndo as firmas concesionarias, que poderán facer un seguimento
constante da xestión das incidencias, desde
que se coñece ata que se resolve”.
No que atinxe ao papel que desenvolve
o cidadán, amais de achegar a notificación,
no acto fíxose saber que tamén constancia
da recepción do seu aviso e, igualmente, do
arranxo do problema. Isto farase a través de
mensaxes no dispositivo dende o que en-

viou a notificación.
Segundo se explicou, a ferramenta é unha
ferramenta a tempo completo. Deste xeito,
“a posta en marcha de City4xove garantirá
a resposta dos servizos municipais ante as
incidencias rexistradas os 365 días do ano, xa
que nas xornadas non laborables, o sistema
derivará as notificacións aos vixiantes, que
actuarán de inmediato no caso de que se
precise unha reparación urxente”.
Coa posta en marcha en Xove deste servizo,
xa son máis de 20 os concellos que arestora
dispoñen da aplicación, entre os que se
contan Barreiros, O Grove, Arzúa ou Rianxo,
entre outros. 

APPARCAR, ENTRE OS PROXECTOS MÁIS
INNOVADORES DO ESTADO



A aceleradora de novas
ideas empresariais Wayra,
impulsada por Telefónica, vén
de informar que hai presenza
galega entre os 10 proxectos
“máis innovadores” que acubilla
a día de hoxe esta palestra de
start-ups. Trátase da Apparcar e a
súa aplicación móbil do mesmo
nome, impulsada polo emprendedor vigués José Luís Leirós,
seleccionada por Wayra de entre
máis de 660 proxectos tecnolóxicos de toda España amosando o
nexo común da creatividade empresarial. Segundo informa Telefónica, Apparcar xa está arestora
integrando por dereito propio
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a listaxe de 10 firmas estatais
máis prometedoras. Estas firmas
estarán acubilladas por Wayra ao
longo deste ano.
Xa en termos máis concretos,
dicir que a inclusión de Apparcar na dita clasificación ábrelle
as portas a un financiamento
de até 40.000 euros, un espazo
de traballo na academia Wayra
Madrid, ademais de acceso “a un
destacado panel de expertos e
mentores”. Tamén se lle achega a
posibilidade de dispor de apoio
tecnolóxico e asesoramento en
empresas das distintas unidades
comerciais do Grupo Telefónica e
de Wayra en 13 países. Lembrar

que a aceleradora xa propiciou
o despegue de tres xeracións de
iniciativas (actualmente desenvólvese a cuarta quenda) e que
en total, as firmas participantes

conseguiron atraer máis de 10
millóns de euros de investimento e financiamento externo.
Polo que atinxe á aplicación
galega, dicir que Apparcar
preséntase como “a primeira
aplicación móbil gratuíta que
permite aos condutores atopar
a praza de estacionamento libre
máis próxima ao seu destino na
rúa e reservala con tan só un
clic”. Ademais, fornece un xeito
de facer as cousas con respecto
aos aparcadoiros públicos que
difire de todo o visto e aplicado
até o de agora, en primeiro lugar
porque é quen de achegar datos
en tempo real a través de algoritmos propietarios que permite
saber a todos os implicados que
prazas están ceibes, o que deixa
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PARK APP TRIUNFA EN AMSTERDAM



Park App, aplicación dirixida a facilitar aos condutores a localización
do aparcamento máis próximo coa axuda do seu dispositivo, presentouse os días pasados (e con gran éxito) na feira Intertraffic de Amsterdam.
No evento, amais de espertar a curiosidade dos visitantes en xeral, “xerou
interese entre profesionais do sector para o seu proceso de internacionalización”. Lembrar que Park App, amais de facernos máis doado atopar a praza
de aparcadoiro máis próxima, achéganos información sobre prezos e realizar
reservas de espazos de aparcamento a través do móbil, incluíndo descontos.
As vantaxes da aplicación, nestes tempos que corren (con cada vez máis
dificultades para atopar prazas urbanas, co combustíbel subindo de prezo
cada pouco e cunha meirande concienciación entre os condutores para contaminar menos circulando o mínimo imprescindíbel), son grandes e están á
vista, polo que o interese xerado na feira holandesa (sendo Holanda un país
pioneiro en mobilidade sustentábel) era máis que previsíbel.
Segundo nos conta o equipo formado por Raúl Conde (CEO de Park App),
“foron varios días intensos de traballo e presentacións” que semella que conseguiron dar resultado. “De feito”, engaden, “conseguimos namorar coa nosa
proposta a máis de 70 posíbeis investidores e máis de 130 responsábeis de
aparcamentos que xa queren instalar a tecnoloxía desenvolvida na cidade de
Vigo”. Entre os interesados atópanse investidores de países como os EEUU,
Alemaña, Francia, Holanda ou Noruega. Trala feira, comenta Raúl, “as sensacións son moi boas e levámonos a casa a posibilidade de comezar a exportar
a nosa tecnoloxía”. 

fóra de xogo factores habituais
na busca de aparcadoiro como a
intuición ou a sorte, xeralmente
pouco efectivos. En definitiva,
ábreselle a porta á rendibilidade
e á eficacia, fomentando ao mesmo tempo o respecto polo medio (canto menos voltas deamos
pola cidade buscando praza,
menos contaminaremos).
O método de funcionamento
de Apparcar, engade Telefónica,
é sinxelo e moi semellante ao
empregado para a xestión de reservas de butacas en teatros ou
salas de cinema. Conta ademais
a vantaxe de ter sido probado
con éxito, máis polo miúdo en
Oviedo, onde obtivo unha valoración de 4,7 sobre 5 por parte
das persoas que lle deron uso.
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Lembrar tamén que o sistema
a Apparcar é quen de detectar
a través do GPS do móbil cando
estamos preto do destino indicado. Asemade, tamén ten unha
función para coñecer se desexamos facer efectiva unha reserva
e por canto tempo. No caso de
que a praza recomendada estea
ocupada por outro vehículo sen
reserva, podemos facer saber
a incidencia -comprobada por
un controlador-, e automaticamente ofrecerásenos unha nova
praza próxima e con desconto.
Salientar por último que a aplicación galega foi recoñecida
como Mellor proxecto de entidade
privada para o fomento da cidade
intelixente por FUNDETEC. 


Isaac González,
de Cilenis,
presentando
Avalingua

AVALINGUA, ENTRE OS
FINALISTAS DE LANZADERA



Lanzadera, o proxecto de capital privado
de Juan Roig que axuda ao emprendemento de compañías eficientes que acheguen
valor e implanten un modelo empresarial
sólido baseado no traballo produtivo, está a
desenvolver a etapa de entrevistas entre os
85 finalistas da edición de 2014, entre os que
figura o proxecto Avalingua da galega Cilenis
(que conseguiu unha mención de honra nos
Building Global Innovator na categoría de IT &
Web), proxecto que agardemos que remate entre os 20 seleccionados no programa Lanzadera, o que permitiríalle recibir durante 11 meses
apoio para madurar o proxecto, que vai dende
asesoría e mentorización ata financiamento
(ata un máximo de 200.000 euros).
Avalingua é unha solución de software ideada par a avaliación automática da lingua escrita
en 4 idiomas (español, inglés, portugués e galego) deseñada para un uso individual e, sobre
todo, para a avaliación de grupos ou colectivos,
pensada como instrumento para a aula ou
como método de avaliación nas escolas, institutos e outras institucións de ensino. 

NOVA WEB PARA AXUDARNOS NA
ELECCIÓN DE COCHE



Á hora de renovar o noso automóbil temos cada
vez un abano de opcións maior, resultando todo
un reto comparar os distintos vehículos nas súas múltiples configuracións e prezos, polo que o emprendedor
coruñés Jorge Baspino decidiu contribuír a reducir o
tempo que se inviste na busca de coche novo creando a
páxina web Tu Asesor de Coches (tuasesordecoches.com),
que a través dun áxil cuestionario permite que nun par de
minutos poidamos obter unha relación cos 10 vehículos
que mellor se adaptan ás nosas necesidades.
Para empregar este servizo non precisamos ter coñecementos técnicos, e simplemente temos que indicar o
prezo que estamos dispostos a pagar, os gustos, o uso
que imos darlle ao automóbil e algún outro detalle que
contribuirá a elixir entre máis de 5.700 versións de turismos novos que poden adquirirse no mercado español.
Este proxecto desenvolveuse co apoio de ENISA e tamén conta co respaldo da aceleradora DAD (fundada por
Rodolfo Carpintier) e de Centio Seed Ventures”. 
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Software libre, software
As nosas empresas e asociacións open source seguen adiante con
novos servizos e eventos en aberto

Novo Congreso de Software Libre para a Educación

A

plataforma Igaciencia (iniciativa colectiva para a divulgación da ciencia galega e para
afianzar o galego na ciencia) informounos que xa está en marcha a preparación da
terceira entrega do seu Congreso de Software Libre para a Educación, unha das grandes
citas galegas do ámbito docente e tecnolóxico, co engadido de estar centrada na programación aberta e nas súas vantaxes no ensino, case con toda probabilidade maiores cás do software pechado e privativo, sobre todo por achegar aquela menores custes de adquisición e
meirande marxe de adaptabilidade e manexo (a súa condición de aberta permítenos acceder
ao código fonte e enriquecelo, formarnos nel e afacelo ás nosas necesidades concretas). O congreso celébrase no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, en Santiago, os días 1 e 2 de xullo.
Segundo nos conta Manuel Díaz Regueiro (Igaciencia), os puntos fortes desta terceira
edición son sen lugar a dúbidas os seguintes: emprestarase especial atención á tecnoloxía
electrónica ao alcance de todas e todos (Arduino, Processing), amosaranse as posibilidades de
diversos recursos para fomentar a nosa creatividade (YouTube, Adudacity, Processing) e convidarase a profesorado da nosa terra para comentar de primeira man as súas experiencias tecnolóxico-docentes. A idea, neste senso, é reducir o peso habitual dos relatorios oficiais e ampliar a marxe para amosar o día a día dos
profesionais do ensino co software libre en calquera das súas manifestacións. Ao fío disto, o programa de actividades discorre en
boa medida paralelo aos preceptos da programación aberta: é un programa participativo a través do que se nos convida a expoñer
o noso punto de vista ante o público. Para animar a este espírito colectivo e aberto, a organización dispuxo na web do congreso un
apartado onde se acubillan contidos susceptíbeis de seren abordados nos posíbeis relatorios, que tanto poden ser “os xerais relativos ao mundo das TIC na educación, como os específicos do software libre”. Por certo, para quen queira inscribirse como asistente,
dicirlle que xa está aberto o prazo para facelo a través de igaciencia.eu. 

Barrán estrea nova web e unha
plataforma de aloxamento na nube

O

Grupo Barrán, empresa de Compostela con longa experiencia
en materia de desenvolvemento,
programación e formación arredor do
software libre, está a presentar estes
días unha serie de novidades relativas
a múltiples aspectos da súa actividade.
Por unha banda, a firma que dirixe José
Barrán ten entre mans unha nova páxina web (grupobarransl.net), lanzada
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oficialmente o mércores 7 de maio co
obxectivo de facilitar ao máximo a navegación entre usuarios e visitantes xeral,
ceibando o sitio en cuestión de todo
aquel atranco que se poida interpor entre o internauta e o contido que require.
A web salienta tamén polo seu novo
deseño, “un gran cambio de imaxe para
favorecer o acceso aos nosos produtos
e servizos así como o coñecemento da
nosa empresa e as cousas que facemos”,
cóntanos José Barrán.
Por outra banda, a firma de Santiago
tamén deu a coñecer o pasado mércores 7 de maio un servizo novo que
responde polo miúdo ás demandas de
externalización de boa parte das nosas
empresas e profesionais, unha demanda
que todo indica que vai ir a máis agora
que se consolidan a necesidade de
optimizar negocios e a idoneidade das
novas tecnoloxías de vangarda para
facelo. Falamos de Espín Cloud, platafor-

ma de aloxamento na nube desenvolvida
por Barrán e aloxada en cloud.grupobarransl.net. A ferramenta lánzase cunha
promoción a ter moi en conta: a empresa
oferta a todos aqueles que se rexistren na
plataforma durante este mes un servizo
totalmente de balde por estar en fase de
probas. Entre outras cousas, poderán gozar gratis dun espazo de seu de cinco Xb.
Para rematar, Barrán tamén presentou esta semana unha nova actividade
formativa para desenvolver nos meses
vindeiros, máis polo miúdo a partir de
setembro. Trátase do curso Administración
de sistemas e redes, certificado de profesionalidade que abrangue unha duración
de nove meses divididos en 3 trimestres,
máis outros 3 meses de formación en cenNúmero 129

e sen fronteiras
Xercode patrocinará as xornadas estatais
de formación sobre o ebook

A

s IV Xornadas-Obradoiro de formación sobre
o libro electrónico xa teñen data de comezo,
serán os días 5 e 6 de xuño, e contarán co apoio
da empresa galega Xercode, centrada en software
libre. Cómpre dicir que detrás deste evento atópase a
Unión de Editoriais Universitarias Españolas (UNE) e o
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
E sobre que temas disertarán os trece expertos a este
obradoiro? Pois o libro electrónico nas bibliotecas será
un dos temas aos que se lle adicará maior número de
relatorios co fin de coñecer as tendencias en comercialización e distribución de contidos dixitais así como os
distintos sistemas de acceso aos mesmos.
Novas rutas dixitais para a edición, xestión dos metadatos do libro dixital,
novidades sobre propiedade intelectual en canto a titularidade, difusión e uso
de contidos científicos ou visibilidade e impacto da edición universitaria serán
outros contidos a debater.
Estas xornadas -que terán lugar no Instituto de Química-Física Rocasolano do
CSIC- van encamiñadas a editores universitarios, institucionais e bibliotecarios e
contan como dixemos co patrocinio da empresa tecnolóxica Xercode, con sede
no Milladoiro (Ames, A Coruña) especializada en servizos para bibliotecas.
Xercode conta coa plataforma XeBook que permite a bibliotecas e editoriais
abranguer o empréstito de libros electrónicos. Mediante a tecnoloxía de XeBook, as bibliotecas poden achegar (de maneira sinxela e centralizada) o novo
fluxo dixital, desde a adquisición e xestión das coleccións dixitais até a incorporación ao catálogo e o acceso aos contidos a través do servizo de empréstito. 

tros de traballo. Como novidade, Barrán
destaca que a todo o alumnado que se
matricule dotaráselle dun computador
persoal para facilitar o seguimento do
curso, equipo que non terá que devolver
ao remate da actividade formativa. Para
solicitar praza no curso habilitarase nos
vindeiros días a páxina grupobarransl.
net/formacion. Mentres, os que así o
desexen poden solicitar información
ou praza a través do enderezo info@
grupobarransl.net. Salientar tamén que
o curso realizarase de xeito presencial e
paralelo en Santiago de Compostela e A
Coruña. 
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Chuza! organiza un
certame de aplicacións
de software libre

C

huza! en colaboración co Grupo
de Programadores e Usuarios de
Linux (GPUL) están a organizar o
I Certame de Aplicacións de Software
Libre Chuza!, que busca contribuír ao
desenvolvemento tanto da páxina
web de Chuza! coma do tecido de
aplicacións de software libre galegas.
A este certame poderanse presentar
aplicacións de software libre relativas á cultura ou á sociedade galega,
podendo ser tanto unha aplicación independente como unha mellora aplicada á páxina web de Chuza!, optando
así a facerse cun primeiro premio de
250 euros ou a un par de accésits de
50 euros e/ou material. Valorarase o
correcto emprego do paradigma de
programación escollido, o emprego
de patróns de deseño coherentes
e xustificados, a accesibilidade da
aplicación, a claridade do seu código e
os principios básicos da programación
orientada a obxectos e o deseño.
A recepción de traballos para este
certame desenvolverase ata o 15 de
outubro, elixíndose ao gañador como
máximo un mes despois de tal data. 

Xa está dispoñíbel en galego Ubuntu 14.04 LTS

P

ara todos aqueles que anden á
procura dunha
alternativa libre e fiábel
a Windows, dicirlles que
xa teñen dispoñíbel, e en
galego, o Ubuntu 14.04
LTS. Segundo nos contan
dende O meu Ubuntinho,
estamos non só ante
unha ferramenta plenamente útil e operativa,
con múltiples vantaxes
con respecto ás achegas
privativas tradicionais (está aberta ás adaptación que lle queiramos facer, é moito máis
económica e ademais resulta inmune a todo tipo de virus e infeccións informáticas
varias), senón que tamén amosa un especial potencial para todo tipo de ámbitos: dende
usuarios profesionais a empresas, gobernos e centros de ensino. Por outra banda, Ubuntu 14.04 tamén está en conexión directa coa nube. A nova entrega do sistema libre está
dispoñíbel para descargar en ubuntu.com dende o 17 de abril. O lanzamento, engaden
dende o grupo de usuarios Ubuntinho, inclúe entre outras moitas cousas compatibilidade cos formatos de ficheiro de Windows, solucións na nube baseadas no navegador e a
suite LibreOffice compatíbel co Office de Microsoft. Ademais, sinalan, “Ubuntu 14.04 LTS
é óptimo para escritorios e portátiles con áreas multitáctiles e pantallas táctiles, amosando tamén compatibilidade para pantallas con alta densidade de píxeles (DPI)”. 
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O dominio .gal publica o seu
calendario de lanzamento

T

ras oito anos de traballo, a Asociación PuntoGal conseguiu a súa meta,
que poidamos ter un dominio na Internet para a lingua e a cultura
galegas, de xeito que a nosa sociedade goce dun espazo de seu na Rede
claramente identificado e, tras a activación técnica do dominio .gal o
pasado 11 de abril, aproveitouse a data do Día das Letras Galegas e do
Día Internacional das Telecomunicacións e a Sociedade da Información (tamén
coñecido como Día de Internet) para presentar a primeira páxina web creada baixo
o dominio .gal, na que se dá conta dos prazos de lanzamento e as condicións para
poder acceder ao novos dominios.
No acto celebrado para amosar ao galegos este grande fito no ámbito TIC contouse coa presenza de numerosos persoeiros de distintos eidos da nosa sociedade,
que puideron escoitar as palabras de Manuel González, presidente da Asociación,
quen narrou toda esta aventura ata detallar o que está por vir; mentres que o
catedrático de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, Xosé Antonio
Gómez Segade, tivo a ben erguerse como representante dos galegos para agradecer esta consecución a todos os que o fixeron posible; para que, finalmente, o
presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, procedese á posta en marcha
da páxina web accesible dende dominio.gal, que con carácter informativo pretende
servir de referente do noso dominio de primeiro nivel na Internet.

Programa Pioneiros

Os primeiros dominios de Internet que botarán a andar máis aló dos que empregue a Asociación PuntoGal serán os coñecidos como Nomes Pioneiros .gal, que
corresponderán a asociacións, entidades públicas e empresas que poderán solicitar
a súa incorporación no Programa durante o mes de xuño, de xeito que serían as
únicas en poder gozar dun dominio .gal durante uns catro meses. A Asociación decidirá os dominios que se activarán nesta fase de pre-lanzamento, pois está limitada
a 90, de aí que se adoptarán criterios de visibilidade para a súa aceptación, buscando que estes espazos na Rede contribúan a dar difusión so novo dominio na Rede.

Fase de Lanzamento
Entre setembro e novembro aceptaranse candidaturas para facerse cun dominio .gal en función do dereito preferente que poidan ter empresas e institucións
para poder protexer as súas marcas, no que se coñece como Abrente ou Sunrise.
Paralelamente será posible que compañías que queiran solicitar un dominio que
non se axuste exactamente ás súas marcas poida solicitar o seu rexistro, aínda que
desta volta, en caso varios candidatos para un mesmo dominio, en vez de empregar
unhas prioridades definidas para resolver o conflito, recorrerase a unha poxa.

Fase Aberta
No mes de decembro será cando os dominios da Fase de Lanzamento pasen a
activarse, e tamén se abrirá ao público o rexistro xeral de dominios co sufixo .gal
coa orde de chegada das solicitudes como único criterio.
De todos os xeitos, os dominios que pasen a funcionar baixo o .gal deberán cumprir unha serie de condicións, como ter contidos en galego ou, en caso contrario,
relativos á cultura galega. A Asociación PuntoGal velará por que se cumpra esta
condición, de xeito que os rexistros que non respecten as normas establecidas, previo apercibimento, poderán suspenderse. Búscase así consolidar un espazo galego
na Internet, que sexa unha fiestra do mundo a Galicia, e unha canle moi axeitada
para que entidades tanto galegas como de fóra poidan achegarse á nosa sociedade
especificamente. 
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Unha funda engade notificacións luminosas ao iPhone
Estes días está a desenvolverse unha campaña de financiamento de Concepter en Kickstarter para conseguir facer realidade a
funda Lunecase para iPhone 5/5C/5S
que busca dar
utilidade á parte traseira do terminal, conseguindo completar o
seu financiamento en poucos
días, polo que no verán este
accesorio poderá ver a luz,
acadando posiblemente unha
resposta do público moi superior ao agardado.
Esta funda para iPhone aproveita a enerxía electromagnética
para alimentarse, sendo capaz de
identificar cando o móbil recibe unha

chamada ou unha mensaxe de texto, iluminando unha icona mediante LED na súa parte traseira, indicando o tipo de comunicación
recibida, o que pode resultar de grande utilidade para cando temos
o móbil en silencio sobre a mesa durante unha xuntanza (por ser
unha notificación bastante discreta).
A funda Lunecase distribuirase en cor branca
ou negra e neste momento é posible
encargar unha por 39 dólares
(uns 32 euros cos portes
incluídos), recibíndose a
partir do mes de agosto.
Rematada esta campaña agárdase que a funda
poida adquirirse a un prezo
de 50 dólares. 

Samsung presenta un smartphone con
cámara de 20,7 Mpíxeles e zoom de 10x
Samsung continúa a apostar por colocar no mercado
smartphones que integren unha cámara fotográfica con
zoom óptico, dispositivos claramente distintos aos dos
competidores (que prefiren apostar por sensores de
grande resolución), e agora anuncia o seu novo Galaxy K
zoom, un smartphone que consegue conter o seu grosor
en 16,6-20,2 milímetros, de xeito que convértese nunha
das cámaras compactas máis transportables do mundo. Este novo terminal integra unha
cámara cun sensor CMOS
retroiluminado de 20,7
Mpíxeles, con estabilización óptica de
imaxe, zoom óptico de
10x e flash de xenon,
á que non lle faltan
funcións de enfoque e

exposición automáticos, varios filtros para optimizar as
imaxes e incluso funcións para facilitar a realización de
auto-fotos (para o que tamén ten unha cámara frontal
del 2 Mpíxeles).
Como smartphone estamos ante un móbil con Android 4.4 que funciona cun procesador de 6 núcleos (4
núcleos a 1,3 GHz e 2 núcleos a 1,7 GHz), 2 Gb de RAM,
8 Gb de almacenamento interno ampliable mediante
tarxetas de memoria de ata 64 Gb, conectividade LTE
(4G), Wi-Fi N, Bluetooth 4.0, NFC,
pantalla Super AMOLED de 4,8
polgadas cunha resolución de
1.280 x 720 píxeles e batería
de 2.430 mAh, que entre os
seus principais defectos tería,
aparte do seu grosor, un peso
de 200 gramos. 

LeapBand, a pulseira para
manter aos nenos activos
LeapFrog non limita a súa aposta por levar a tecnoloxía aos cativos a unha oferta de tablets
e consolas de videoxogos portátiles, senón que agora anuncia un produto realmente innovador, a LeapBand, que é un monitor de actividade física que integra unha mascota virtual
personalizable, de xeito que mesturaría o concepto de Tamagotchi cos cuantificadores de
actividade que fomentan o abandono do sedentarismo.
A LeapBand quere axudar a manter aos cativos en movemento a través de 50 retos e
actividades diferentes, de xeito que canto máis activo estea o neno, máis puntos acumulará,
permitindo desbloquear elementos a xeito de recompensas que beneficiarán á mascota en
pantalla.
Este accesorio funciona cunha batería recargable cunha autonomía para 4-6 días, é resistente á auga e pode completarse cunha aplicación chamada Petathlon, compatible con tablets
LeapPad Ultra ou dispositivos con iOS ou Android. Sairá á venda no mes de agosto nos EE.UU.
e verde, rosa e azul a un prezo de 39,99 dólares (28,85 euros), estando recomendado o seu uso
para nenos de entre 4 e 7 anos. 
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OnePlus One, o novo smartphone chinés
de alta gama que ameaza ao resto de
fabricantes
O executivo de Oppo, Pete Lau, leva uns
meses iniciando un novo proxecto empresarial, OnePlus, compañía que anunciou hai
poucas semanas o seu primeiro terminal,
o OnePlus One, que parece querer seguir
a senda marcada pola anterior compañía
tanto en deseño (é moi semellante ao Oppo

Find 7) como na súa comercialización (pese
a ser un smartphone chinés, poderase
mercar en liña dende España directamente
e sen problemas de alfándegas).
O OnePlus One chegará cunha pantalla
Full HD de 5,5 polgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 801 de catro núcleos
a 2,5 GHz con gráfica Adreno 330, 3 Gb de
RAM, 16/64 Gb de almacenamento interno,
cámara traseira de 13 Mpíxeles con lente
Sony, apertura f/2.0 e dobre flash LED,
cámara frontal de 5 Mpíxeles con grande
angular (pensando nas auto-fotos e nas
videoconferencias), conectividade LTE (4G),
Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1, NFC, LED multicor
para notificacións, batería de 3.100 mAh e
sistema operativo CyanogenMod 11S baseado en Android 4.4 (con funcionalidades
como poder desbloquear o terminal por voz
ou lanzar aplicacións mediante xestos). O
seu grosor queda en 8,9 milímetros e o seu
peso en 162 gramos.
Este novo terminal quere competir cos
móbiles insignia dos principais fabricantes, para o que parte dun prezo bastante
agresivo, xa que o seu modelo branco de
16 Gb venderase a 269 euros, mentres que
o modelo negro de 64 Gb terá un prezo de

299 euros, aínda que nas primeiras semanas
só será posible facerse cun destes móbiles
mediante invitación (medida para poder
atender á demanda de terminais de xeito
progresivo).
Tamén resultou moi rechamante o xeito
de chamar a atención sobre este novo
smartphone: ofrecendo a 100 afortunados
a posibilidade de mercar o modelo de 16
Gb por só 1 dólar se, a cambio, gravaban un
vídeo no que destruían de xeito orixinal o
seu smartphone actual, reto que aceptaron
máis de 140.000 persoas. 

Bluez 2, uns auriculares Bluetooth que
transmiten o son mediante vibración ósea
AfterShokz vén de pór á venda o seu
novo produto, os auriculares Bluez 2, que
preséntanse como os primeiros auriculares
Bluetooth estéreo que permiten escoitar
música e atender chamadas telefónicas sen
illarse do mundo grazas a que achegan o
son a través da vibración ósea (o que permite que os sons cheguen ao oído interno sen
ter que bloquear o pavillón auditivo).
Estes auriculares non só facilitan unha
maior seguridade durante o seu uso pola
rúa, senón que incluso permiten que
persoas con certos problemas auditivos
poidan escoitar o son transmitido mediante as
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ondas sonoras que viaxan directamente á
cóclea (sen pasar polos tímpanos). Outra
das vantaxes desta tecnoloxía é que reduce
considerablemente a distancia á que unha
terceira persoa pode percibir os que estamos escoitando cos nosos auriculares.
En vista de que este produto pode resultar cómodo durante a práctica deportiva,
deseñouse con resistencia ao suor e incluso
á chuvia, e a súa batería achégalle unha
autonomía de ata 6 horas. Os auriculares
están equipados cun botón multi-función
que permite controlar a música e as chamadas sen ter que botar man ao dispositivo
móbil do que chega o son. De
cara ao seu uso como mans
libres, conta do dobre
micrófono para permitir
unhas comunicacións
nítidas incluso en contornos ruidosos. O seu
prezo de venda é de
99,95 dólares. 
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Padre de Familia
Chega a iOS e Android o novo
xogo

A primeiros de abril puidemos ver a estrea do novo xogo para dispositivos móbiles da serie de animación Padre de Familia, que parece querer
imitar o éxito de Los Simpson: Springfield emulando a súa fórmula. Family
Guy: En búsqueda de cosas pódese descargar xa de balde para dispositivos Android en Google
VÍDEO
PROMOCIONAL
Play e en versión para iPhone e iPad na App Store (esta última versión terá en exclusiva o desafío Oro del tonto). O xogo é de balde, aínda que instará á mercar ameixas e moedas do xogo
con cartos reais para poder eliminar certas limitacións (como tempos de espera).
Family Guy: En búsqueda de cosas, xunta aos personaxes de Padre de Familia para salvar a cidade de Quahog. Permite desbloquear
divertidos traxes para os personaxes (Peter serea, Quagmire en bikini, Lois Rambo...), reta ao xogador a manter a cidade a salvo de
invasións de piratas e polos diabólicos e permite desbloquear centos de animacións tanto novas como clásicas, para diversión dos
seareiros da serie de televisión.
Entre os idiomas para os que está dispoñible o xogo figuran o español e o portugués (de Brasil). 



Bruce Lee
Estará presente en EA
Sports UFC

O xogo de Electronic Arts editado coa licenza do campionato oficial de artes
marciais mixtas máis coñecido do mundo, o Ultimate Fighting Championship,
sorprende este ano non só estrear versións para consolas de nova xeración
(que chegarán ao remate do ano), senón tamén porque aos fieis xogadores
que opten por reservar o xogo recompensaráselles cun loitador inédito neste tipo de xogos,
que non é outro que o célebre Bruce Lee.
En EA Sports UFC non só poderemos controlar a Bruce Lee se reservamos o xogo, senón
que tamén será posible desbloquear o loitador superando o modo carreira do xogo en dificultade pro ou superior, polo que tardaríamos en poder conseguir tal fazaña (mentres que os
incondicionais poderán gozar da lenda das artes marciais dende o primeiro día).
Aínda que Bruce Lee nunca participou nunha competición de artes marciais mixtas modernas, o feito de que o actor fose toda unha icona das artes marciais levou aos creadores do
xogo de EA Sports a querer levalo dentro do octógono onde se desenvolven os combates de
UFC, para o que tiveron que coller numeroso material achegado por Bruce Lee Enterprises,
para poder crear unha representación tridimensional do célebre personaxe, ante a imposibilidade de dixitalizalo como se fai cos loitadores actuais.
O traballo de modelado foi todo un reto, pois había que conseguir un personaxe realista,
que tivese certo realismo ante o numeroso tipo de situacións nas que se encontrará durante
os combates, procurando respectar os seus sinais de
identidade, pero sen dar a impresión de ser un ser
sobrehumano como chega a desprenderse da súa
iconografía. 
BRUCE LEE
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| METAL

SLUG | GRID |

Metal Slug
Toma forma de tower defense

A clásica saga de shooters de desprazamento horizontal para Neo-Geo, Metal
Slug, conta con numerosas recreacións
para dispositivos móbiles que permiten
lembrar os xogos que causaran furor nos
salóns recreativos, pero desta volta SNK
Playmore sorprende con Metal Slug Defense, un título desta franquía totalmente
novo, que atrévese a conservar os seus
gráficos mudando a mecánica de xogo
pola dun tower defense.
Temos así un xogo de estratexia en

tempo real que podemos
descargar de balde para
Android e para iOS, no que
dirixir as nosas tropas para
devolver a orde ao mundo derrotando
os postos dun malvado Donald Morden
(personaxe inspirado en Saddam Hussein, Adolf Hitler e Joseph Stalin).
Haberá que xestionar máis de 60
personaxes e unidades dispoñibles, que
poderemos desbloquear e potenciar
avanzando no xogo ou a través da súa


TRAILER DO
XOGO

tenda (de aí que esteamos ante un título
descargable de balde) e que incluso
conta cun modo de xogo competitivo en
liña. 

GRID
A saga de xogos de condución
terá unha nova entrega en xuño

Codemasters está a preparar o retorno
da saga de xogos GRID (descendente de
TOCA Touring Cars), e o título que collerá
o relevo da franquía será GRID Autosport,
título de condución que vai elevar o listón
considerablemente dende o anterior
GRID 2, aínda que sen atreverse a dar o
salto á nova xeración de consolas, xa que
polo momento só está confirmada a súa
chegada a PC, Xbox 360 e PlayStation 3 o
vindeiro 27 de xuño.
Este novo título creouse en base ao feedback recibido durante as correccións
e a publicación de novo contido
para GRID 2, o que levou aos seus
responsables a ter que ponderar os
cambios que terían que incluír na
nova entrega para manter o interese
dos usuarios e conseguir unha experiencia superior. Entre os cambios,
GRID Autosport contará cun control
máis auténtico (aínda que sen
chegar a ser un simulador puro) que
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nótase especialmente cando manexamos vehículos
de distinto tipo; contarase
con distintas modalidades
de condución (en función do tipo de pista
e de vehículo); o número de localizacións
coas que chegará de 22 (que combinándoo con varias rutas daría un total de 100)
de xeito que tería máis circuítos que Race
Driver: GRID e GRID 2 xuntos; gozará dun
modo carreira no que poderemos competir cun compañeiro para facilitarnos


VÍDEO DE
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certas tácticas para superar aos rivais; e
tampouco faltará un modo multi-xogador
baseado en RaceNet, de xeito que incluso
poderemos unirnos aos novos amigos
para poder competir xuntos contra outros
equipos. 
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