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Neste número....

E

Contaba Galicia no 2004 con
mais de media ducia de encontros
tecnolóxicos que cubrían tódolos
eidos da I+D+i.
Un deles era o e-Gallaecia que
chegaba naquel ano a súa cuarta
edición e definíase como a "Semana Internacional das Tecnoloxías
da Información e Comunicacións".
Organizado polo Foro do mesmo
nome chegaba aquela iniciativa
con novos folgos e cunha vontade
aínda máis clara de abrirse o
mundo e de concentrar o máis
enriquecedor da Sociedade do
Coñecemento nun tempo.
Nacía por aquelas datas o
Proxecto Ineo, a gran aposta galega no mundo TIC, que hoxe dez
anos despois segue vivo apostando polo sector tecnolóxico.
Pasabamos revista tamén naquel número 21 de “Código Cero”
a chegada do UMTS a telefonía
de terceira xeración, o papel do
CESGA no campo da simulación
numérica e a incorporación da
Universidade da Coruña e do
Minho ao proxecto Opera Oberta,
iniciativa posta en marcha polo
Teatro Gran Liceu de Barcelona.
Consistira na retransmisión en
directo ás universidades de toda
España de parte das óperas que
se representaban neste teatro.
En Galicia, esto era posible
gracias á Internet de grande capacidade, que proporcionaba a Rede
de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia
(RECETGA), xestionada polo
Centro de Supercomputación de
Galicia (CESGA).
Coma sempre xogos, Pc practico, xogos e novas, completaban
aquel numero co que avanzabamos no noso terceiro ano de vida,
diso fai xa dez anos. 

ste venres 13 de xuño está prevista unha desas
citas que boa parte dos lectores de Código Cero
O centro coruñés amosa premios e novos eventos
subliñan como cita anual ineludíbel. Ben sexa
para acudir a ela en persoa, ben sexa para ver
0
que acontece no seu transcurso a través das
redes sociais, dos medios de comunicación, ou dos participantes directos. En boa maneira, a Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia (esa cita da que estamos a falar e
GALICIA OPEN FUTURE
da que ofrecemos as páxinas centrais desta revista, amais
Telefónica atopa
potencial na nosa terra
dun artigo de opinión exclusivo do presidente do CPEIG,
AXENDA DIXITAL
Debullando froitos
colectivo organizador da xuntanza) é unha ocasión para
tecnolóxicos recentes
tomarlle o pulso ao noso pulo innovador TIC e ver como se
CREATIVIDADE GALEGA
Achegámonos ás múltiples faces
da nosa innovación empresarial
atopa de saúde, comprobar se está en forma para afrontar os anos vindeiros, verificar que deu de si ao longo do
camiño que deixamos atrás. Na Noite tamén atópanse
vellos amigos, celébrase esta cousa chamada coñecemenNoite da Enxeñaría en
to, intercámbianse experiencias e puntos de vista e dáse
Informática de Galicia
forma a proxectos novos de colaboración. Por se isto fose
pouco, celébranse e entréganse uns recoñecemos, os
Premios da Enxeñaría en Informática de Galicia
nas súas diferentes modalidades, que nos serven
A Noite da Enxeñaría en Infor- de referente no noso día a día (indicándonos
de onde veu o traballo ben feito e achegando
mática de Galicia é unha ocapautas para os que veñan detrás) e que, por se
sión para tomarlle o pulso ao
fose pouco, sitúan a nosa terra o máis lonxe ponoso pulo innovador TIC e ver síbel deste estereotipo que teima en dicir que un
país periférico (neste caso o noso) non pode nin
como se atopa de saúde.
poderá observar de igual a igual -en igualdade
de condicións- aos grandes centros de produción
do coñecemento e da tecnoloxía. A Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia bota cada ano un pouco máis
de terra sobre este estereotipo ou falsa crenza, cousa que
non podemos deixar de celebrar. Que sexan moitas Noites
máis! 
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| sinatura convidada | FERNANDO SUÁREZ |

Chega unha nova

revolución dixital

Fernando Suárez, presidente do CPEIG, convídanos a celebrar o noso potencial
tecnolóxico co gallo da Noite da Enxeñería en Informática de Galicia

O

rápido progreso das TI acelerou o proceso de globalización que está a transformar o mundo das relacións
sociais e reestruturando a organización do traballo e
da economía. Este avance está dando forma a unha
sociedade conectada, sen restricións espacio-temporais, que reinterpreta as relacións sociais, económicas e culturais
e modifica as formas en que producimos, vivimos e nos comunicamos. Neste contexto, a aparición da coñecida como Nexus of Forces,
ou converxencia e reforzo mutuo de catro tendencias interdependentes como son a interacción social, a mobilidade, a computación
na nube e as novas formas de información, incluíndo Open Data, Big
Data, Internet das cousas e Smart Cities, supón unha nova revolución dixital nos nosos tempos. Estas catro forzas combínanse para
potenciar as súas individualidades, constituíndo un verdadeiro reto
para os gobernos e o futuro dos servizos públicos.
Os cidadáns de hoxe en día son máis conscientes dos seus
dereitos e teñen mellor acceso á información dos servizos prestados polas administracións. En consecuencia, tanto cidadáns como
empresas agardan servizos públicos mellores, máis personalizados,
con maior índice de transparencia e mellora da participación. A
aparición dos medios de comunicación sociais combinados coa
conectividade ubicua está a permitir a produción de información en
masa e de forma colaborativa. As organizacións do sector público
terán que abrir a súa mente e facer do goberno aberto a forza motora para a súa transformación, baseándose nos principios de colaboración, transparencia e participación. Deste modo, os cidadáns e os
negocios involucraranse na produción de servizos públicos dixitais
baseados nos principios devanditos, permitindo que sexan máis
amigables, eficaces e innovadores.
O sector galego das tecnoloxías da información (TI) está á cabeza
do Estado. O número de empresas superou as 2.000, cun medre
superior ao 15% dende 2010 e empregando a máis de quince mil
traballadores. Estas cifras sitúan á nosa comunidade como a quinta
de España con maior número de firmas tecnolóxicas.

Tendo en conta estas cifras presentes, e as que están por vir, é
pois evidente que Internet converteuse nunha fonte de medre
económico e de desenvolvemento social do que se benefician
múltiples empresas e administracións e a sociedade civil. Pero ao
mesmo tempo, temos que ter en conta que os problemas de seguridade na Rede aumentan de xeito exponencial e a ciberdelincuencia
constitúe un problema global que pode pór en perigo o desenvolvemento de servizos electrónicos. Existen ameazas importantes á
privacidade, que fan que os cidadáns sexan reticentes ao emprego
de servizos proporcionados a través de Internet tanto polo sector
público como polo privado.
Hoxe en día os sistemas informáticos gobernan as comunicacións,
os sistemas de transporte, a maquinaria industrial, sanitaria ou
aeronáutica, os sistemas de abastecemento de enerxía, os sistemas
de saúde ou xudiciais, e tantos outros sistemas e infraestruturas
críticas para o funcionamento axeitado dun país. É fundamental
regular asuntos tan delicados como a seguridade das persoas e a
protección de datos para evitar a falta de garantías para a sociedade
que si se esixen no resto de ámbitos da Enxeñaría. Por iso reclamamos un trato de igualdade da Enxeñaría en Informática no marco da
futura Lei de Colexios e Servizos Profesionais. A satisfacción da nosa
reclamación implicará que os nosos titulados, con coñecementos e
formación exhaustiva e de garantías, formen parte do mecanismo
regulador que debe ter como obxectivo principal achegar as máximas garantías á sociedade nos devanditos ámbitos
Quero rematar cunha reflexión de Descartes: Dúas cousas contribúen a avanzar: ir máis a présa cós outros ou ir polo bo camiño. Estou
convencido da realidade de ambas afirmacións. Non cabe dúbida
que non nos podemos afacer ao ritmo de cambios actual, porque
no futuro serán aínda moito máis rápidos. Pero do mesmo xeito,
estou convencido que son as e os enxeñeiros en Informática as
encargadas e encargados de levarnos polo bo camiño tecnolóxico
e, xa que logo, de liderar o cambio produtivo e o progreso da nosa
sociedade. 
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| Galicia, eixe de investigación | PROXECTO FI-WARE |

A Deputación de
Pontevedra pon en mans de
Enmacosa a recreación en
3D dos castros da provincia



A Deputación de Pontevedra vén de encargarlle un
importante traballo en 3D á firma Enmacosa, unha
das responsábeis do desenvolvemento do proxecto Sitegi,
que como sinalamos dende a web de Código Cero en
febreiro deste mesmo ano diríxese a dar forma a un vehículo de mapping móbil para acadar estradas máis seguras
cun menor custe (fornecendo precisión centimétrica nos
seus rexistros). O encargo da Deputación de Pontevedra
ten algunhas semellanzas (rexistro de alta precisión)
pero encamíñase máis ben á protección cultural e á
divulgación do noso patrimonio. Máis polo miúdo o noso
patrimonio castrexo.
O proxecto consiste, máis en detalle, na recreación en
3D de sete castros da provincia, en concreto os de Santa
Trega (A Guarda), A Lanzada, Adro Vello (O Grove), monte
do Castro (Ribadumia), Troña (Ponteareas), Cabeciña (Oia)
e monte do Facho (Cangas).
Segundo informa o organismo provincial, varios especialistas da consultoría técnica Enmacosa participaron
este martes nunha sesión de traballo na sede de Turismo
Rías Baixas “para informar dos últimos avances tecnolóxicos para realizar este tipo de recreacións en tres dimensións de alta precisión en edificios, xacementos, estradas
ou elementos patrimoniais”. Nesta xuntanza, Francisco
Barca, técnico da devandita firma, fixo saber que as tarefas
levaranse a cabo en boa medida a través de voos con
drons para realizar ortofotografías, imaxes aéreas das
zonas nas que poucos elementos se presenten na mesma
escala, para evitar erros e deformacións.
Outra das tecnoloxías que se empregarán para acometer eses levantamentos en tres dimensións, informou, é o
láser escáner, tamén denominado LIDAR terrestre. Con el,
engadiu, os enxeñeiros obteñen sen contacto un modelo
xeometricamente exacto do obxecto analizado, sendo o
resultado do proceso exhaustivo de toma de datos a creación de nubes de puntos que conteñen unha información
moi detallada que posteriormente se procesa co software axeitado para obter a documentación necesaria. O
organismo provincial tamén explicou que a precisión das
imaxes obtidas e recreadas é milimétrica. 
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Gradiant incorpórase ao

proxecto para a construción
da Rede do futuro

O

centro tecnolóxico Gradiant vén de incorporarse a
FI-WARE, proxecto para dar forma a unha infraestrutura baseada na nube e dispoñíbel para a creación
de aplicacións e servizos ao abeiro do que se coñece como Internet no Futuro. Segundo sinalan fontes
do centro tecnolóxico galego, este proceso de creación dará
como resultados recursos innovadores “a unha escala nunca
antes vista”.
Por certo que FI-WARE é unha iniciativa inserida no programa
de actividades da entidade público-empresarial europea FI-PPP,
polas súas siglas Future Internet Public-Private Partnership. Ou
sexa, traducido ao galego, Asociación Público-Privada para a
Internet do Futuro. Segundo engade Gradiant, esta entidade é
o principal referente da Unión Europea en canto ás políticas de
construción da Rede do día de mañá.
A súa posta en
marcha responde a un
obxectivo específico
e firme da Unión Europea: ter a máxima
responsabilidade na
construción da Sociedade do Coñecemento dos anos vindeiros,
unha Sociedade do
Coñecemento que
afectará a tódolos
ámbitos da nosa vida
cotiá e revolucionará
a nosa comunicación e a relación cos
demais cidadáns, coas
administracións e
mesmo cos obxectos.
Para isto, a Comisión
impulsa FI-PPP e a iniciativa FI-WARE, co fin de pór a disposición
dos desenvolvedores de software ferramentas fortes e estábeis
que posibiliten a súa participación no apuntalamento da Rede
futura.
Segundo engade o centro tecnolóxico galego, as API FI-WARE
son públicas e libres de regalías, movidas pola arela de desenvolver e afianzar unha referencia en código aberto que acelere a
dispoñibilidade de produtos e servizos comerciais baseados nas
tecnoloxías FI-WARE. E explica Gradiant: “Fi-WARE desenvolve
unha nova infraestrutura construída con elementos que ofrecen
funcións reutilizábeis e compartidas comunmente, a través da
cal será máis doado desenvolver futuras aplicacións de Internet
en múltiples sectores, especialmente no ámbito dos servizos
públicos das denominadas cidades intelixentes”.
Gradiant incorporouse a FI-WARE en calidade de socio, o que
lle permitirá -entre outras cousas- ter representación “nun dos
foros máis influentes para dilucidar como será a Internet do
Futuro”, explica o centro galego. 
Código Cero
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| novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Durante o mes de xuño poderán remitirse
solicitudes para o Programa Pioneiros .gal



O dominio .gal avanza cara a converterse nunha realidade para a nosa sociedade, e dentro do seu proceso de lanzamento botou a andar a finais de maio o proceso de presentación de solicitudes para o seu
Programa Pioneiros, a través do que se activarán un máximo de 90 nomes de dominio a partir do vindeiro 25 de
xullo, o que servirá para darlles unha grande visibilidade tanto ao dominio .gal como ás empresas que se acollan
a este programa antes da apertura xeral do dominio galego de primeiro nivel na Internet no mes de decembro.
Até o vindeiro día 30 as entidades e persoas que queiran optar a un destes exclusivos nomes de dominio
co sufixo .gal, que durante catro meses servirían para dar visibilidade ao dominio de Internet para a lingua, a
cultura e a sociedade galega na Rede, poden presentar unha solicitude para que a Asociación PuntoGal a avalíe
de cara á súa aceptación no Programa Pioneiros .gal, para o que terán que cumprir cunhas condicións rigorosas
(das que a Asociación dá conta nun completo documento en formato PDF) entre as que figura o feito de que
os espazos web que empreguen o .gal deberán ter contidos en galego nunha parte significativa, ter contidos
hospedados directamente baixo o nome de dominio (e non mediante redireccións) e satisfacer unhas esixencias económicas superiores ás que corresponderían a un rexistro de dominio ordinario, pois preténdese que
esta fase de pre-lanzamento do dominio .gal contribúa ao financiamento da actividades do nome do dominio
durante os vindeiros meses. Por exemplo, as entidades sen ánimo de lucro e particulares deberían aboar 400
euros de querer facerse cun Nome Pioneiro .gal, mentres que as empresas que queiran optar a este Programa
(de grande interese promocional para as súas marcas de cara á sociedade galega) terían que satisfacer unha
cantidade de 3.000 euros. 

A Deputación de Lugo acada un aforro de
50.000 euros grazas á eAdministración



A eAdministración, por se quedaba algunha dúbida, é o
futuro. Non só permite un traballo máis áxil dos traballadores públicos, senón que pon en xogo máis eficacia e comodidade
nos trámites e nas comunicacións coa cidadanía. Por se fora pouco,
evita desprazamentos en coche e achega aforro. Así nolo contaron

recentemente fontes da Deputación de Lugo, que sinalan que o organismo provincial foi quen de reducir en case 50.000 euros máis os
gastos correntes no último ano grazas aos procesos de dixitalización
integrados no seu seo. A eAdministración aplicada na Deputación
de Lugo permite a día de hoxe que cidadáns, empresas e outras administracións poidan levar a cabo máis de 50 trámites “de xeito cen
por cen telemático co organismo provincial”. Estes trámites, engade
a institución que preside Xosé Ramón Gómez Besteiro, correspondéronse o pasado ano cun total de 2.100 expedientes administrativos,
nos que se asinaron por vía telemática outros tantos documentos, a
través de 1.808 entradas na sede electrónica da Deputación. 

O galego reduce á metade a súa
presenza na Rede

A segunda edición da
Geocamp chega a Coruña



Intercambiar experiencias,
coñecementos e valores
arredor das tecnoloxías da información xeográfica (XEO) e facelo nun
formato de “desconferenza” (sen
programa previo) podería ser un
resumo do que será a segunda edición da versión estatal da Geocamp.
O evento en cuestión celebrarase o
vindeiro 21 de xuño nun centro social de intervención artística, situado
nun antigo almacén da estación de
tren de A Coruña, A Casa Tomada.
Cómpre dicir que a Geocamp ES está
organizada pola agrupación Xeoin-
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quedos e a asociación GHANDALF.
E en que consiste unha Geocamp?
Ten a súa orixe no concepto de
Barcamp e trátase dunha xeo-desconferenza, un encontro onde todos
os participantes toman un papel
máis activo dentro da creación do
propio evento.
Na edición do ano 2013 máis de
50 persoas xuntáronse na localidade de Bouzas (Vigo), chegados de
varios puntos de España e mesmo
dende Estado Unidos, procedentes
de entidades públicas, empresas
punteiras no sector XEO a nivel
mundial, administracións, freelances...
Na edición deste ano contarase de
novo coa participación de empresas e organizacións do eido local,
nacional e internacional, con gran
importancia dentro do panorama
XEO, o que permitirá aos asistentes,
poder aprender, coñecer e compartir
iniciativas arredor do mundo da
información xeográfica. 



O pasado mes de maio celébrase o Día das Letras
Galegas, adicado desta volta ao poeta Xosé Mª
Díaz Castro, o mesmo 17 de maio festexábase tamén o
Día Mundial de Internet. Aproveitando a coincidencia,
dende w3techs.com analizouse a relación existente
entre diferentes linguas e a Rede, incluída a nosa. Dito
doutro xeito: analizouse a permanencia do galego en Internet. A casualidade fai que reparemos na existencia da
nosa lingua dentro e fóra das pantallas do computador.
Neste caso que nos ocupa, centrámonos na realidade
que ocupa o galego como idioma empregado na Rede,
pois como se avanzaba dende CienciaGalega o panorama non é nada positivo no último ano, a porcentaxe do
uso do galego viuse reducido á metade: do 0,015% do
total de contidos web no mundo a apenas un 0,0075%.
Os datos actuais sitúan ao galego moi lonxe dos
idiomas que superan o 0,1% dos contidos en liña e
que marca a fronteira entre as linguas consideradas
relevantes na Rede e as minoritarias. Arestora a lingua
galega sitúase no posto 48 na clasificación mundial, con
porcentaxes semellantes ao saami setentrional (idioma
que se fala en rexións do norte de Noruega, Finlandia e
Suecia) e colócase inmediatamente despois do albanés
e do mongol, segundo os datos estimativos de w3techs.
com, que analiza a diario arredor de 10 millóns de páxinas web de todo o mundo. 
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Vodafone España facturou
4.169 millóns no seu último
ano fiscal



Vodafone España amosou a finais de maio os números do
seu último ano fiscal (do 1 de abril de 2013 ao 31 de marzo
de 2014). No informe hai datos xenéricos a ter en conta, como o
que se refire á facturación total da división española da compañía,
que foi de 4.169 millóns de euros. Por outra banda, os ingresos
por servizos acadaron os 3.828 millóns de euros, “un 13,4% menos
que o exercicio anterior”, informa a compañía. A caída dos custos
de interconexión restou 3,3 puntos porcentuais ao crecemento dos
ingresos por servizos. Con todo, o descenso dos ingresos non foi
uniforme. De feito, suavizouse ao longo do ano fiscal, cunha redución do 12,6% no cuarto trimestre do ano fiscal, fronte ao 14,1% do
terceiro e o 16,1% do segundo.
Segundo explica Vodafone facendo referencia aos motivos desta
caída decrecente, “a esta menor redución contribuíu o aumento
nun 6% dos ingresos do negocio fixo no último trimestre”. Os
ingresos por servizos ascenderon neste período a 902 millóns de
euros. No informe tamén hai datos de valor sobre a compra de ONO
por Vodafone, un proceso do que falamos en detalle nos números
anteriores de Código Cero salientando cousas como que a venda
afectou ao 100% do capital da compañía española ou que a mesma
foi acordada mediante unha cifra final de 7.200 millóns de euros
(incluíndo unha débeda de 3.400 millóns). Pois, segundo se reflicte

agora no informe de Vodafone, a idea é reforzar o negocio en
España a través da dita adquisición e isto xa se está deixando ver en
certos sinais que certifican o atinado do proceso para a operadora.
“Co acordo de compra e a aceleración dos seus plans de investimento”, informa Vodafone, “situámonos como provedores líderes de
comunicacións integradas en España e avanzamos na nosa proposta de ofrecer a mellor experiencia ao cliente”. A operación permitirá
a Vodafone ofrecer acceso de fibra inmediato a máis de 7,5 millóns
de fogares e acelerará o lanzamento de novos servizos. 

O CPETIG abordou a renovación TIC da
Xustiza en Santiago e Vigo



O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia, CPETIG, celebrou os días
pasados dous seminarios para formar a profesionais da
Administración de Xustiza en cuestións de gran interese
para o desenvolvemento futuro dos seu cometidos laborais. Cuestións como a protección de datos, a aplicación
da eAdministración ou o expediente electrónico. Os
cursos, que se desenvolveron en Santiago e Vigo (os días
22 e 23) incluíndo oito horas de contidos, contaron para
o seu desenvolvemento coa colaboración da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e coa participación na dirección técnica do bufete
Pintos&Salgado.
O obxectivo, sinala o CPETIG, foi basicamente o de
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Víctor Salgado e
o Presidente do
CPETIG, Marcos
Mata

informar a xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais e
funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de
Xustiza sobre os aspectos máis relevantes da chegada e
afianzamento das ferramentas dixitais en boa parte dos
ámbitos que son propios do seu traballo diario. Tamén se
fixo fincapé “nos beneficios de incorporar o uso das novas
tecnoloxías a todos os procesos xudiciais”, e tamén nas
vantaxes de incrementar a seguridade e a eficiencia na
Administración de Xustiza pola vía da implantación das
novas ferramentas avanzadas, garantindo o pleno respecto ao dereito á privacidade dos cidadáns.
O primeiro relatorio, impartido polo Bufete Pintos e
Salgado, abordou 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. Na segunda quenda, o catedrático de Dereito
Administrativo da Universidade da Coruña Francisco
Javier Sanz Larruga expuxo os puntos máis relevantes da
Lei 18/2011, de 5 xullo, reguladora do uso das TIC no eido
xudicial. O obxectivo foi abordar cuestións como o uso
dos medios electrónicos na Administración de Xustiza ou
os dereitos e deberes dos profesionais deste ámbito nas
súas relacións por medios electrónicos.
Finalmente, Antonio Gudín Rodríguez-Magariños,
secretario do Xulgado Central de Instrución nº 6 da Audiencia Nacional, relatou 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. 

Código Cero

|9

| AMTEGA |

1.100 milló

A Axencia para a Modernización Te
repasa a estratexia dixital da Xunta

O

informe Balance 2009-2013 da Axenda
Dixital elaborado pola AMTEGA, presentado o pasado 27 de maio pola directora
do organismo, Mar Pereira, no pleno do
OSIMGA, recolle que a Xunta de Galicia
leva mobilizado no período 2009-2013 un investimento
de preto de 1.100 millóns nas actuacións definidas para
consolidar a modernización tecnolóxica da Administración e dos servizos públicos ou para impulsar a inclusión
e capacitación dixital da poboación. Asemade, tamén se
destinaron ao pulo do hipersector TIC como “elemento
tractor dos restantes sectores produtivos”, e máis ao
despregamento de infraestruturas de telecomunicación
na Comunidade.
Pereira avanzou que este ano darase a coñecer en
detalle a nova Axenda Dixital, que está a desenvolver a
Administración autonómica para o período 2015-2019 e
lembrou que a finais de 2013 a Xunta aprobou a Estratexia Galega de Crecemento Dixital para afrontar os retos
tecnolóxicos formulados por Europa no horizonte 2020 e

que constitúe, dixo, “o marco estratéxico sobre o que se
establecerán as actuacións da nova estratexia tecnolóxica”.
A directora da AMTEGA salientou igualmente as iniciativas levadas a cabo o ano pasado para o fortalecemento
do noso sector tecnolóxico-dixital, como por exemplo
o Pacto Dixital, que o Goberno galego formalizou
cunha ducia de empresas dos ámbitos galego, estatal e
internacional, ás que se sumou o Clúster TIC de Galicia
co obxectivo de traballar conxuntamente no impulso
tecnolóxico da nosa terra. Segundo sinalou Pereira, “un
dos primeiros logros do Pacto é a posta en marcha este
verán da iniciativa de Telefónica, Galicia Open Future, un
Centro de Emprendemento TIC na Cidade da Cultura”.

Administración Electrónica

A

mais dos devanditos aspectos da Axenda Dixital, tamén
se fixo un repaso pormenorizado por un dos seus piares
fundamentais: a modernización tecnolóxica dos servizos
públicos. Ou sexa, a eAdministración. Segundo se fixo saber, o
Goberno galego está “a conseguir unha administración aberta
aos cidadáns as 24 horas do día os 365 días do ano”. De feito,
engadiu Pereira, “a sede electrónica da Xunta xa permite presentar de xeito telemático máis de 600 procedementos, case o 39
do total”. Ademais, o ano pasado 35 oficinas de Rexistro estaban
xa integradas no Rexistro Único da Xunta, que contabilizou máis
de 840.000 entradas telemáticas, “o 40,6% do total da documentación presentada na Administración autonómica ese ano”.
Por outra banda, engadiuse, o Nodo de Interoperabilidade
(que permite a interconexión entre os sistemas das administra-

10 | Código Cero

cións locais, autonómica e estatal) rexistrou 322.000 consultas
no ano 2013. Este Nodo, xunto co Plan Reduce, no que xa se
levan revisados 940 procedementos, “está a permitir aforros á
cidadanía tanto en tempo como en custos ao evitar presentar
diante da Administración aquela información que xa obra nos
seus sistemas”, explicou Mar Pereira.
A maiores, informouse que en 2013 a cifra de aplicacións en
mobilidade postas en marcha foi de dez. Asemade, presentouse
a información xeorreferenciada de 6.300 centros de servizos da
Administración galega a través da aplicación eServizos do portal da Xunta. Segundo lembrou a titular de AMTEGA, “a finais do
2013 a Administración autonómica contaba con 201 canles nas
redes sociais, case un 50% máis que o ano anterior, con 415.000
seareiros”.
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óns para o impulso TIC

ecnolóxica de Galicia
a antes da súa reedición

Sanidade, Educación e Xustiza

A

No pleno tamén se debullou o programa TransformaTIC; unha achega para afinar a colaboración e o intercambio de coñecemento entre a Xunta, as tres universidades galegas, os centros tecnolóxicos e o Clúster TIC
co obxectivo de acelerar o proceso de medre do noso
tecido produtivo tecnolóxico-dixital, poñendo en xogo
“unha estratexia única e consolidada para todo o sector”.
Segundo fixo saber Pereira ao fío da arela que alenta
TransformaTIC, “no período 2010-2013 a Xunta achegou
97,5 millóns de euros que mobilizaron máis de 222 millóns de euros para potenciar o sector da economía do
coñecemento e empresa dixital”.
Asemade, no pleno fíxose un repaso pola liña de
axudas Innterconecta II (que en 2013 convocáronse por
segundo ano e cun importe de 75 millóns de euros) e
polo acadado xa ao abeiro do Plan de Banda Larga, que
fixo posíbel, sinalou a directora de AMTEGA, “o acceso
a Internet a máis de 700.000 habitantes que carecían
de acceso á plataforma a finais de 2009”. Estas e outras
medidas, dixo, permitiu que o dito servizo estivese
dispoñíbel para o 97% da poboación galega. Polo que
respecta ao 3% restante, engadiu, lévanse a cabo liñas
de axudas para fornecer a estas familias de conexión
á Rede vía satélite. Tamén lembrou que o ano pasado
“cumpriuse o obxectivo de que máis de 1,4 millóns de
galegos teñan acceso a redes de 100 Mbps de velocidade”. O informe achegado por AMTEGA tamén destaca o
comezo do despregue, o pasado, da nova Rede Dixital
de Emerxencias de Galicia, “que entrará en funcionamento o ano vindeiro e substituíndo a actual tecnolóxica
analóxica”. Por outra banda, fíxose saber que en 2013
aprobouse a primeira Lei de impulso e ordenación das
infraestruturas e telecomunicacións de Galicia”. 
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Axenda Dixital, segundo fixo saber a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, tamén tivo fondas repercusións
nos eidos da saúde, o ensino e a xustiza. Tres ámbitos nos que
as TIC teñen un amplo escenario de actividade. Para AMTEGA, é unha
realidade que a nosa terra amosa unha especial influencia das novas
tecnoloxías nos devanditos eidos de acción. Este foi o motivo, precisamente, de que Galicia fose elixida como referente en envellecemento
activo pola Asociación Europea de Innovación no Envellecemento
Activo e Saudábel. “A nosa”, sinalou Pereira, “é unha das comunidades
líderes na implantación da Historia Clínica Electrónica, da eReceita, dos
sistemas de imaxe dixital e da telemedicina”. Asemade, dixo nun plano
máis detallado, “preto do 98% das receitas son tramitadas de modo
electrónico e o 100% dos centros de atención primaria poden acceder
á telemedicina; ao que cómpre engadir que o 10,5% das citas previas
realizáronse por Internet, un sistema que no 2013 utilizou o 26,8% dos
cidadáns”.
No que se refire ao ámbito xudicial, AMTEGA salientou a posta
en marcha do portal eXustiza, habilitado para “facilitar a relación da
cidadanía coa Administración Xudicial, a implantación do sistema de
videoconferencia no 100% das salas xudiciais e o inicio da instalación
dos sistemas de gravación de vistas con sinatura dixital en 15 salas e a
gravación de 6.000 vistas con este sistema”.
No plano educativo, o Proxecto Abalar dixitalizou máis de 2.000 aulas
e beneficia a preto de 45.000 alumnos, explicou Pereira, que fixo saber
tamén que “EspazoAbalar, punto de encontro en Internet entre familias,
profesores e centros, contaba a finais de 2013 con 2.000 recursos educativos dixitais dos que se realizaron 2,6 millóns de descargas”. Ademais, púxose en marcha abalarMóbil, que facilita ás familias o seguimento da actividade educativa desde dispositivos móbiles.
A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica
(CeMIT), que conta con 98 aulas en 92 concellos ofreceu en 2013 preto
de 43.000 horas de formación dixital de balde e rexistrou 32.000 usuarios. Desde a súa creación no 2010 lévanse impartidas máis de 100.000
horas de formación.
Por outra banda, o Programa de Voluntariado Dixital sumou 340
voluntarios dixitais individuais, xunto coa participación de 78 entidades
de acción social. As actividades do programa beneficiaron no 2013 a
4.300 persoas e a Comisión Europea seleccionou esta iniciativa para
ser analizada nun Peer Review a nivel europeo como boa práctica en
materia de inclusión dixital.
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O CITIC É RECOÑECIDO POLOS
SEUS TRABALLOS E PROXECTOS
DE INVESTIGACIÓN
Premiados por diferentes organismos a investigadora
e vicecoordinadora responsable
científico do CITIC Bertha Guijarro
e a spin-off Torus

O

Centro de Investigación en Tecnoloxías
da Información e as Comunicacións
(CITIC) foi recoñecido con varios
premios que certifican o seu importante labor no eido da investigación TIC
xunto a transferencia de tecnoloxía e coñecemento,
beneficiando á sociedade cos seus traballos. Así, o
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia outorgou a Bertha Guijarro Berdiñas, vicecoordinadora responsable Científico do CITIC, o premio
Ada Byron como recoñecemento ao seu traballo no
campo da innovación e investigación nos eidos da
Computación e a Intelixencia Artificial.

Doutora en Informática pola Universidade da
Coruña, Bertha Guijarro desenvolve a súa carreira
profesional nesta Universidade como docente e
investigadora desde 1994, sendo profesora titular
no Departamento de Computación da Facultade
de Informática da UDC. É unha das responsables do
Grupo de Investigación LIDIA (Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial). Ademais participou en máis de 29 proxectos
de investigación financiados mediante Programas
Competitivos Europeos e Nacionais e en múltiples
contratos no ámbito empresarial. Actualmente,
como vicecoordinadora responsable científico do
CITIC, o seu traballo céntrase na Aprendizaxe Computacional e en Sistemas Baseados no Coñecemento con múltiples aplicacións na industria.

Premios para Torusware,
spin-off do CITIC
Ademais, o Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia elixiu a Torusware, spin-off do
CITIC, como mellor iniciativa emprendedora a través dunha enquisa realizada en 2013 entre todos
os seus colexiados. Creada por Guillermo López e
Ramón Doallo, Torus é unha empresa de solucións
de software de comunicacións ultrarrápidas que
permite acelerar aplicacións en contornas onde
o rendemento é crítico, en especial nos ámbitos
financeiros, telecomunicacións e enerxía.
Este recoñecemento a Torus únese ao recentemente obtido premio Emprendedor XXI Galicia
da Caixa, entregado o pasado 5 de xuño. Torus foi
seleccionada entre un total de 24 participantes,
recibindo un premio en metálico de 5.000 euros e a
participación nun curso de aceleración do negocio
na Universidade de Cambrige, denominado Ignite
Fast Track. Ademais, con motivo deste premio
participará no mes de novembro na convocatoria
nacional dos Premios EmprendedorXXI.
Estas dúas distincións súmanse ao premio da
primeira edición do Concurso de UKTI Spain Technology Competition, organizado pola UK Trade &
Investment, organismo gobernamental británico
de negocios e investimento, o de Mellor Empresa
de Base Tecnolóxica no certame da USC, o último
Venture Network Vertical do IE Business School ou
a súa selección como finalista da cuarta edición do
SmartCamp organizado por IBM.
Estes premios e distincións son un moi bo
síntoma do nivel e capacidades da comunidade
investigadora que constitúe o CITIC, todo un recoñecemento ao traballo de investigación que se leva
a cabo desde o Centro e que favoreceu a transferencia de máis de 100 proxectos de investigación
desde a súa creación. 

http://citic-research.org/

O CITIC colabora
con dous eminentes
congresos
internacionais
O CITIC patrocina as edicións
deste ano de SAM 2014, un
importante congreso da IEEE
Signal Processing Society sobre
procesado do sinal multicanle
e rede de sensores, e máis de
CERI 2014, 3º Congreso Español
de Recuperación de Información.
Organizado pola área de Comunicacións Sen Fíos do CITIC,
SAM 2014 desenvolverase na
Coruña entre os días 22 e 25 de
xuño. Contará con conferencias
de destacados investigadores
neste eido entre os que cómpre
salientar a Thomas Kailath
(Stanford University), unha
das máximas referencias da
disciplina e do que sempre se
dixo que tería un Premio Nobel
se se entregase neste campo.
Entre outros recibiu o Premio
Fundación BBVA Fronteiras do
Coñecemento de Tecnoloxías
da Información e a Comunicación.
Pola súa banda, CERI 2014
celebrarase na Facultade de
informática da Universidade
da Coruña os días 19 e 20 de
xuño. Será un foro de encontro
para investigadores e profesionais cun interese polo eido
da procura e recuperación de
información. Entre outros participarán Peter Mika (Yahoo!) e
Enrique Alfonseca (Google).

Cofinanciado por:
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Galicia Open Future,

a grande aposta galega de Telefónica
Falamos con Manuel Alonso do espazo de
crowdworking para novos proxectos TIC
que impulsa a operadora en Santiago

D

e agora en adiante, imos escoitar falar moito de
Galicia Open Future (galicia.openfuture.org),
a gran iniciativa galega de Telefónica en 2014.
Trátase, para quen non o saiba, dunha palestra de
proxectos do ámbito TIC, pero ante todo trátase dun espazo de crowdworking. Isto significa, en palabras
de Manuel Alonso, director de Teléfonica en Galicia, que
as empresas que acaden impulso en Galicia Open Future
poderán traballar libremente cos profesionais que estean
máis preto (na propia aceleradora) pero tamén con xente
afín a milleiros de quilómetros de distancia. Galicia Open
Future, unha iniciativa inserida no Pacto Dixital asinado entre
unha ducia de empresas (entre as que se conta Telefónica) e
AMTEGA, semella ter potencial de abondo para conectarnos
co mundo en todo o sentido da expresión. Segundo lembra
Manuel Alonso, temos até o 15 de xuño para presentar os
nosos proxectos. Estes, por certo, seguirán sendo propiedade
nosa malia a nosa participación en Galicia Open Future. Así o
quere deixar claro a operadora, que engade que a iniciativa
(emprazada na Cidade de Cultura de Santiago) é ante todo
“un exercicio de Responsabilidade Social Corporativa”.

- Galicia Open Future é unha aceleradora, unha incubadora, un
espazo de coworking, un parque empresarial ou unha mestura de
todo isto?
- Tratamos de que recolla o mellor de todos eses conceptos. Por
exemplo, nós falamos de crowdworking, que significa que podes
traballar en colaboración ou de xeito independente coa xente que
comparte o espazo de traballo contigo, ou con xente que traballa
a centos de quilómetros de ti. Galicia Open Future conecta á xente
físicamente, pero tamén de xeito virtual.
- Estes días Telefónica está a presentar a iniciativa Galicia Open
Future nos nosos campus e centros tecnolóxicos e de I+D? Por
que precisamente aí?
- Porque queremos que todos aqueles, novos ou non tan novos, que
teñan un proxecto susceptible de ser incluído neste proxecto, teñan
coñecemento del, e nos campus e nos centros tecnolóxicos galegos
concéntrase unha grande cantidade de talento que queremos
apoiar.
- Até que día está aberto o prazo para inscribírmonos?
- O prazo para a presentación das solicitudes remata o 15 de xuño.
- Cales son as preguntas que máis se repiten nos actos de presentación por parte dos estudantes e investigadores e, a maiores,
potenciais aspirantes e integrantes de Galicia Open Future? Dito
doutro xeito: cales son as dúbidas máis frecuentes que xorden
acerca dos requirimentos para integrárense na iniciativa, as implicacións legais e comerciais, etc?
- Unha dúbida que estou atopando moito ten que ver coa propieda14 | Código Cero

de industrial dos proxectos. Algúns emprendedores non saben se o
feito de participar en Galicia Open Future fará que Telefónica quede
con esa propiedade. Pois ben: non, en absoluto. Telefónica pon en
marcha Galicia Open Future como un exercicio de Responsabilidade Social Corporativa. Non temos ningún interese en fagocitar os
proxectos, que son propiedade dos seus creadores. Tamén xorde a
dúbida sobre se esta axuda de Galicia Open Future é incompatible
con outras axudas, que non o é, e tamén a algúns emprendedores
preocúpalles o feito de que poida haber algunha obrigatoriedade
de ir oito horas a traballar á sede do Gaiás. Pois non, non hai obrigatoridade.
- Galicia Open Future insírese no marco do Pacto Dixital asinado
entre Telefónica e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, AMTEGA, xunto con outras empresas do sector. A colaboración entre Telefónica e AMTEGA vaise limitar á cesión do espazo
para Galicia Open Future (a Cidade da Cultura) ou vai ter máis
continuidade e alcance?
- AMTEGA é, xunto con Telefónica, a gran impulsora deste proxecto,
e tamén a que se preocupou de conquerir da Administración Autonómica as dotacións económicas para axudar aos emprendedores.
AMTEGA ten unha relevancia primordial nesta iniciativa, e non só
seguiremos colaborando con ela, senón que o vimos facendo dende
hai moito tempo. E, dende logo, é unha colaboración moi satisfactoria. Unha parte moi visible desta colaboración é, por exemplo, a
extensión de banda larga no rural. É xusto afirmar que Galicia está
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Cousas que debemos saber sobre
Galicia Open Future

á cabeza da banda larga rural en España grazas
a AMTEGA. Telefónica aporta a súa forza como
compañía, o seus coñecementos técnicos, pero
AMTEGA pon os recursos públicos para logralo e,
sobre todo, unha decidida vontade política.

• Galicia Open Future pon en xogo beneficios para todos os implicados: para os novos empresarios TIC porque acadan os apoios e os
acubillos que procuraban, e para a propia compañía porque atopa
a axilidade, o dinamismo e a capacidade de acción do que en ocasións, polo seu propio tamaño, chega a carecer.
• Quen queira presentar a súa idea ou iniciativa, xa pode facelo. Os
emprendedores que desexen unirse ao proxecto terán até o 15 de
xuño para formalizar a súa candidatura, e dispoñen na web específica do programa de toda a documentación (requirimentos, funcionamento, etapas) que poidan chegar a precisar, galicia.openfuture.
org. A idea é que a finais do verán, en setembro, o centro está xa
plenamente en marcha.
• A iniciativa está aberta a todo tipo de proxectos innovadores, coa
condición de que directamente ou indirectamente teñan unha forte
relación coas novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación
(TIC). Poden ser proxectos “bastante verdes”, “maduros” ou ben
“start-ups con algún cliente xa”. A premisa básica, engadiu, “é axudar
a converter unha idea nunha iniciativa de mercado.
• Na primeira fase de aceleración, poderán participar un máximo de
50 proxectos, aos que se lles achegarán 2.000 euros de incentivo,
accións de formación e adestramento, asistencia e apoio na maduración. Serán seis meses prorrogábeis en tres meses máis. Polo que
atinxe ao segundo chanzo, os tres mellores proxectos da primeira
fase recibirán neste novo treito do camiño 25.000 euros adicionais
en calidade de premio ao seu labor. Nesta nova etapa, o centro pasará propiamente 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.

- Temos claro que os beneficios para os nosos
emprendedores, de integrárense na iniciativa
que a operadora habilitará no Gaiás, serán moitos, visíbeis e de longo alcance. Pero que saca
Telefónica deste apoio aos profesionais galegos
con ideas innovadoras?
- Pois estar preto do talento, enriquecérmonos
coa experiencia dos emprendedores e coñecer
de primeira man as súas ideas, para, ao mellor,
convertermos no futuro en clientes deles. Porque
un emprendedor, máis que diñeiro, o que precisa
son clientes, e Telefónica está disposta a facerse
cliente das mellores ideas. Pero, sobre todo, é
un exercicio de responsabilidade co territorio,
con Galicia. Telefónica é a compañía de telecomunicacións máis galega de Galicia, nunca nos
cansaremos de repetilo. Somos a operadora que
máis tempo leva aquí, a que máis emprego xera,
e a creación de Galicia Open Future é un xeito de
lembrar esta galeguidade.
- Que cantidades de cartos vanse pór ao alcance
das iniciativas participantes? Temos entendido
que nun primeiro intre, Telefónica contribuirá
con 2.000 euros, pero que pasará logo?
- Hai tres liñas de axudas postas en marcha pola
Xunta de Galicia. Unha primeira, efectivamente,
de 2.000 euros para tódolos proxectos seleccionados; outra, de 25.000 euros, para os tres mellores
proxectos de cada convocatoria; e unha terceira,
de 25.000 euros e con carácter de préstamo
reembolsable, para cada un dos tres mellores
proxectos anuais e sempre que se constitúan
antes como empresa.
- 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.

senón a facelas viables e sostibles no tempo. Estamos interesados en
ideas solventes e de futuro, xeradoras de emprego e de riqueza para
Galicia.

Interior do
complexo do
Gaiás, sede de
Galicia Open
Future


- 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 achega 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. 

- 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,
Número 130
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Celebración de coñecem
Os integrantes do CPEIG organizan a Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia o 13 de xuño en Santiago

U

nha vez máis, o colectivo galego de enxeñeiros
en Informática celebra a súa festa anual, a súa
Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia,
que é practicamente o mesmo que dicir a noite
de Galicia e das novas tecnoloxías, ou, xa postos, a nosa noite nas TI. Porque, de feito, non só se celebra unha
profesión na nosa terra, senón as nosas posibilidades e potencialidades de crecemento e de xeración de innovación. Ou
sexa, que malia que os organizadores sexan as/os integrantes
do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia,
CPEIG, podemos dicir sen risco de trabucarnos que a Noite en
cuestión tamén é un pouco de todas e todos. A cita será o día
13 de xuño no Hotel-Monumento San Francisco. En palabras do
Colexio, estamos ante o noso “evento máis representativo do
sector TIC”.
De feito, por unha banda servirá como punto de reunión e
de intercambio de coñecemento para colexiadas e colexiados,
empresarios do sector, profesionais do eido tecnolóxicodixital e representantes das diferentes administracións con
implicacións no ámbito TI; e por outra banda exercerá un ano
máis de palestra “visibilizadora” do traballo tecnolóxico ben
feito desenvolvido dende a nosa terra, acollendo a entrega de
diversos recoñecementos (distincións que xa fomos avanzando
os días pasados dende www.codigocero.com, dando conta
dos porqués dos premios e amosando as traxectorias das/os

premiadas/os). E todo isto amenizado polo monologuista Rober
Bodegas como mestre de cerimonias e adoptándose un formato de evento semellante ao das anteriores edicións: un cóctel
de recepción dos asistentes, a entrega dos premios anuais e, a
continuación, a cea de gala.
Porén, haberá novidades. Segundo informan fontes do CPEIG,
malia a continuidade do formato, a organización está a traballar
nun programa complementario á Noite, no que se inclúe unha
conferencia de Francisco García Morán, conselleiro xefe en
TIC da Comisión Europea, que terá lugar un día antes. O CPEIG
agradece dende a súa web a colaboración dos patrocinadores
da Noite da Enxeñaría en Informática que, sinala o colexio, “este
ano baten marcas anteriores ata chegar a un total de 36 empresas ou institucións que apoian o evento do CPEIG”.
Patrocinadores Ouro: Altia, AMTEGA, Bahía, Emetel, Everis,
Hewlett Packard (HP) - Intel, Indra, Telefónica, R e Plexus.
Patrocinadores Prata: Acuntia, Atos, Avaya, Balidea, Cisco, Concello de Santiago, Coremain, Deputación da Coruña,
Deputación de Pontevedra, Ednom, Epson, Esri, Fortinet, Imatia,
Inforhouse, Inycom, Kaspersky, Oesia, Oracle, Sdweb, Secretaría Xeral de Igualdade, Secretaría Xeral de Política Lingüística,
Tecnocom, Vodafone e La Caixa.
Polo que respecta aos Premios da Noite da Enxeñaría en Informática, cuxa entrega está prevista para a devandita celebración, quedarían do xeito que amosamos nestas páxinas.

Premio ao labor da
Axencia Galega de Innovación

O

Premio Proxecto Fin de Carreira
dComo dixemos, a sexta edición da
Noite da Enxeñaría en Informática terá
lugar o vindeiro 13 de xuño no compostelán
Hotel-Monumento San Francisco e será nese
encontro no que o Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática (CPEIG) entregue á
Axencia Galega de Innovación (GAIN) o galardón Iniciativa da Administración. Engadir que
a dita distinción únese aos outros premiados
dentro dos galardóns que concede de xeito
anual o ente colexial.
Emporiso, a innovación potenciada por
GAIN, mediante o fomento da investigación
e do desenvolvemento tecnolóxico, foi a
razón do recoñecemento das enxeñeiras e
enxeñeiros informáticos de Galicia. Dentro
das iniciativas postas en marcha pola axencia,
salienta a elaboración da estratexia RIS3 en
Galicia, condición previa para a aprobación
dos vindeiros programas operativos de fon-
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dos estruturais e a dispoñibilidade de fondos
no período 2014/2020.
Que se agocha detrás das siglas GAIN? Pois
estamos perante a entidade da Xunta de Galicia encargada de apoiar as empresas galegas
para seren máis competitivas e para impulsar
o seu medre sobre “alicerces sólidos e sustentábeis no tempo, mediante a innovación e un
espírito empresarial creativo”. A axencia basea
a súa razón de ser no potencial de coñecemento que abrolla das nosas universidades,
os nosos centros tecnolóxicos e de I+D e as
nosas empresas, que son a panca precisa
coa que sustentar o proceso de impulso cara
adiante, cara ao futuro. Neste senso, GAIN
dedica boa parte dos seus esforzos a que tanto o novo emprendedor como o empresario
innovador “poidan contar con asesoramento
e apoio de toda índole en calquera das fases
críticas coas que se atopen no seu desenvolvemento empresarial”.

Premio
Traxectoria Profesional

S

ubliñar a importancia da profesión informática nos máis altos
niveis de decisión, a prol dunha
administración pública con garantías
de interoperabilidade e seguridade é
o obxectivo do Premio Traxectoria Profesional do CPEIG que será entregado
durante a celebración da sexta Noite
da Enxeñaría en Informática de Galicia.
Nesta ocasión, o dito galardón irá parar a mans de Francisco García Morán,
conselleiro xefe en TIC e ex-director
xeral de Informática da Comisión
Europea.
Amais disto, García Morán é licenciado en Matemáticas pola Universidade
de Sevilla e en Informática pola Universidade Politécnica de Madrid. A súa
traxectoria comezou como profesor e
enxeñeiro de Informática na UniverNúmero 130

mento

O pontevedrés Adrián Pérez recibirá
o Premio Proxecto Fin de Carreira

O

Distincións a Bertha Guijarro
como exemplo feminino no ámbito tecnolóxico

O

Premio Ada Byron do CPEIG,
que busca dar visibilidade
á participación feminina en
todos os niveis da tecnoloxía (como
usuarias, como emprendedoras,
como xeradoras de innovacións,
investigadoras e líderes), recaerá
na vindeira Noite da Enxeñaría
en Bertha Guijarro Berdiñas, vice
coordinadora-responsábel científica do Centro de Investigación en
Tecnoloxías da Información e das
Comunicación (CITIC) da Universidade da Coruña.
Guijarro é doutora en Informática
pola UDC, universidade onde imparte docencia e desenvolve tamén
a súa carreira como investigadora. É
titular do Departamento de Computación da Facultade de Informática
da UDC e membro activo do Grupo
de Investigación LIDIA. Tamén é
adxunta ao coordinador da Axencia

Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP) para a subárea científica
de Sistemas Intelixentes. Entre os
cargos ostentados por Guijarro
están a coordinación do CITIC e a
dirección da Oficina de Relacións
Internacionais da Universidade da
Coruña, entidade na que tamén
exerceu de coordinadora de Proxección Internacional.

sidade de Sevilla. Logo de traballar
durante varios anos no departamento de Informática do Ministerio
de Educación (e como responsábel
de diversos servizos informáticos na
Junta de Andalucía), incorporouse
á Comisión Europea en 1986, onde
continuou traballando na área da
Informática. En 2001 foi nomeado
director de Informática da Dirección

Xeral de Persoal e Administración.
Foi artífice da creación da Dirección
Xeral de Informática, encargada
da definición da estratexia TI da
Comisión Europea, da que foi responsábel a partir de novembro de
2005 até febreiro do pasado ano. En
marzo de 2013 converteuse en asesor da Comisión Europea (como xefe
de Informática), centrado en áreas
como o eGoberno, as estratexias
dixitais e a seguridade TIC. Na actualidade traballa de xeito especial
no apoio a Grecia para o desenvolvemento da estratexia dixital e do
eGoberno grego.
Asemade, exerceu como responsábel do programa ISA (Interoperable Solutions for Public Administrations) e, representando a Comisión
Europea, formou parte do Comité
de Dirección de ENISA (European
Network and Information Security
Agency).
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Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) fallou a comezos de xuño o
Premio Proxecto Fin de Carreira, que nesta sexta
edición da Noite da Enxeñaría en Informática distingue a Adrián Pérez Diéguez (Pontevedra, 1990), quen
presentou o proxecto Programación de Algoritmos de
Redución nunha GPU.
En palabras do propio
gañador, o traballo premiado
responde a que “as tarxetas
gráficas acadaron na actualidade un gran poder computacional, e estanse a utilizar
para facer complexos cálculos
científicos a moita máis velocidade ca dun procesador.
Neste proxecto desenvolvemos unha librería matemática, moi utilizada por exemplo
en simulacións de ciencias
físicas e bolsistas, obtendo un
rendemento moito maior cás
librerías comerciais xa existentes para este tipo de hardware”.
Adrián Pérez estudou o Bacharelato no IES Sánchez
Cantón de Pontevedra cunha media de 9.6, e recibiu
premios de Excelencia Académica do propio instituto,
da Xunta de Galicia, do Concello de Pontevedra e unha
mención especial da Universidade de Santiago. No
2008 entrou na Facultade de Informática da Coruña a
estudar Enxeñería Informática, e cursou o 2011/2012 en
Göteborg (Suecia) de Erasmus, nunha universidade de
alto nivel tecnolóxico: a Chalmers University of Technology. Rematou a carreira no ano 2013 cunha media
aproximada de 9, conseguindo Matrícula de Honra (10)
no proxecto fin de carreira.
O proxecto premiado polo CPEIG foi ademais gañador do segundo premio no 13º Concurso de Proxectos
Tecnolóxicos Expourense para a Euro-Rexión Galicia
- Norte de Portugal. Na actualidade (ano académico
2013-2014), Adrián Pérez está a piques de rematar o
mestrado interuniversitario de Computación de Altas
Prestacións que se imparte entre a USC e a UDC. No
ámbito profesional, leva traballando para o Grupo de
Arquitectura de Computadores (GAC) da UDC dende o
2013 onde investiga sobre tarxetas gráficas e algoritmos paralelos.
O Premio Proxecto Fin de Carreira está dotado con
1.000 euros. Mediante o galardón, o ente colexial busca
achegarse ao colectivo máis novo de enxeñeiros e defender as vantaxes da colexiación, ademais de estimular
o traballo dos estudantes de Enxeñaría en Informática.
O xurado que premiou o traballo de Adrián Pérez estivo formado por Antonio Mosquera, director da Escola
Técnica Superior de Enxeñaría da USC; Luis Hervella, decano da Facultade de Informática da UDC; Ana Garriga,
directora da Escola Superior de Enxeñaría Informática
da Universidade de Vigo; Juan Otero, vicepresidente
do CPEIG; Juan José González, secretario do mesmo
colexio, e Fernando Suárez, presidente do CPEIG.
O galardoado recibirá o premio o vindeiro día 13
no Hotel-Monumento San Francisco, en Santiago de
Compostela, na sexta edición da Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia.
Código Cero | 17
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Os enxeñeiros salienta
galego coa innovac
O CPEIG distingue as traxectorias de Torus Software,
Igalia, TADEGa, Domingo Molina e Jacinto Canales
Premios ás empresas Torus e Igalia

D

entro dos premios que o CPEIG vai conceder no transcurso da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia,
programada para o vindeiro 13 de xuño, haberá un
importante recoñecemento ao labor e traxectoria das empresas
tecnolóxicas galegas Torus Software Solutions (Torusware) e
Igalia. Máis polo miúdo, recibirán os premios Iniciativa Emprendedora e Iniciativa Empresarial, respectivamente. Segundo fai
saber o CPEIG, “ambas as dúas empresas, con sede na Coruña,
representan dous casos de éxito promovidos por enxeñeiros en
Informática”. Torusware, elixida como mellor iniciativa emprendedora polos colexiados a través dunha enquisa no portal do
CPEIG, constituíse en 2013. “Esta spin-off da Universidade da
Coruña”, explican os enxeñeiros galegos, “naceu para a comercialización dun conxunto de tecnoloxías desenvolvidas polo
grupo de investigación do Grupo de Arquitectura de Informática nos últimos 10 anos”. A compañía, engaden, desenvolve

e comercializa solucións de software para reducir os tempos
e maximizar resultados de negocio a través da computación
de alto rendemento, centros de datos empresariais, web 2.0, a
nube, o almacenamento e os servizos financeiros.
As principais áreas de aplicación son a informática, a enerxía,
a I+D, a defensa e os servizos financeiros, en contornas nas
que o tempo de resposta ou o custo de funcionamento da
infraestrutura é un elemento crítico no sistema de información.
A firma foi posta en marcha por Guillermo López e Ramón Coallo, co apoio do Fondo de Ciencia da Fundación Barrié.
“Cómpre sinalar”, explica o CPEIG, “que Torusware conta no
seu equipo con dous enxeñeiros en Informática que mereceron o recoñecemento do CPEIG polos seus proxectos Fin
de Carreira”. Por unha banda Daniel Fernández, premiado en
2011, e pola outra Roberto Rey, galardoado en 2010. O premio
Iniciativa Emprendedora do CPEIG súmase “aos numerosos
recoñecementos obtidos por esta compañía na súa curta
traxectoria”, como son o de Mellor Empresa de Base Tecnolóxica no certame da USC ou o último Venture Network Vertical,
do IE Business School.
Polo que atinxe a Igalia, sinalar que foi posta en marcha en
2001 na Coruña da man de dez enxeñeiros en Informática.
A súa idea común foi a de “crear unha empresa baseada na
cooperación, a innovación, a responsabilidade compartida e
o software libre”. Arestora a firme ten un equipo de 40 persoas
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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 asocia-

Jacinto Canales

O

pasado 10 de maio o CPEIG acordou
en asemblea 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

Domingo Molina

Recoñecementos a Domingo Molina e Jacinto Canales

cións 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.
Número 130

an o compromiso
ción e a inclusión

Homenaxe á asociación
galega TADEGa

O

que traballan desde oficinas
de diversas cidades de España e doutros países, como
os Estados Unidos, Corea,
Finlandia e Suíza, ofrecéndolles os seus servizos a clientes
de todo o mundo”.
O CPEIG lembra que “tras
comezar como empresa
especializada en plataformas
de software libre, Igalia soubo
adaptarse ás necesidades
do mercado e, hai tres anos,
orientou o seu negocio ao desenvolvemento dos motores web
Webkite e Blink, que se usan como base dos navegadores Safari
e Google Crome; isto permitiulles converterse na primeira
empresa consultora independente para servizos de mellora do
navegador, cun volume de vendas anual que rolda os dous millóns de euros”. Os enxeñeiros en Informática tamén salientan a
aposta de Igalia pola Responsabilidade Social Corporativa, cun
investimento do 0,7% da súa facturación en distintas ONG e a
creación do Premio Fin de Carreira en Software Libre. Ademais,
forma parte da Asociación Galega de Software Libre (AGASOL)
e de fundacións internacionais como Linux Fundation, Gnome,
Genivi e W3C.

Mención especial para o CESGA polos
seus 20 anos de traxectoria
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A

Noite da Enxeñaría en Informática
tamén acollerá a entrega dun recoñecemento de especial significado, sobre
todo pola longa e frutífera traxectoria da entidade recoñecida. Falamos do CESGA, centro
que será distinguido polos colexiados cunha
Mención Especial. Lembremos que o Centro
de Supercomputación de Galicia S.A. (CESGA)
púxose en marcha en Santiago de Compostela
no ano 1993, froito dun acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello
Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Na súa sede, alberga o
supercomputador FinisTerrae e desde a capital de Galicia participa
no desenvolvemento dalgunhas das principais infraestruturas cibernéticas de investigación, achegando persoal e tecnoloxías clave
á maior rede de cálculo distribuído do mundo, a European Grid
Infrastructure.

Premio e-Inclusión do CPEIG, un galardón
que se dirixe a distinguir os esforzos dos
nosos profesionais para botar abaixo calquera
atranco que se poida interpoñer entre o coñecemento e a cidadanía, 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. Para a asociación, 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, en moitas
ocasións, 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 máis universais
e accesíbeis para obter o mellor proveito destas
tecnoloxías dixitais nos eidos educativos.


Juan José
Fernández
García,
presidente de
TADEGa
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| Ciencia | FILME ENDER´S GAME |

Ciencia ou
ficción?
Leonor Parcero, vogal da AGC CCT, amósanos
até que punto é rigoroso cientificamente o
filme Ender's Game

U

nha das derradeiras estreas
do ano 2013 arrastrou
seareiros da literatura de
ciencia ficción do mundo
ás salas de cinema. Ender’s
Game (El Juego de Ender en España)
prometía aventura, acción e sobre todo
ensinarnos con todo detalle aquelas
naves, aquela “escola de batalla” e esas
viaxes interestelares coas que nos fixera
soñar a novela. Por qué Ender? Non
tódolos nenos van á Escola de Batalla.
Aos cativos instálaselles na caluga o que
se coñece como “monitor” (que a penas
sae na película) e que fai que os recrutadores saiban o que pensa e o que
fai o suxeito, facilitando a escolla dos
candidatos á misión de salvar o mundo.
Como funcionaría este dispositivo na
vida real?
O cerebro está formado por milleiros
de millóns de neuronas conectadas unhas con outras, que utilizan un código
binario (uns e ceros) para codificar os
sinais. Cada sinal non está codificado
por unha soa neurona senón por milleiros delas, o que fai máis difícil descifrar
este código. Imaxina que estás nunha
festa e mándanche unha mensaxe, pero
esa mensaxe non ven só do que che di
a persoa que tes en fronte, senón das
cincocentas repartidas polo campo da
festa. E ademais, o importante é o que
digan entre todas, de tal forma que o
papel de cada unha pode cambiar nun
intre concreto sen que a mensaxe final
mude. A complexidade e a diversidade
das mensaxes posibles fan que aínda
non sexamos quen de ler ese código
coa precisión que nos explica a historia
de Ender, pero non é desatinado pensar
que no futuro un ordenador implantable sexa capaz de ler e interpretar esa
linguaxe.
Outra das peculiaridades do mundo
de Ender é que cando son recrutados,
os rapaces pasan a estudar na Escola de
Batalla, que está en órbita. Nesta escola,
de réxime militar, os mozos están divididos en equipos que xogan entre eles á
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guerra, practicando estratexia no que
chaman “salas de batalla”, con gravidade cero. Ao principio, vemos como os
pobres recrutas perden completamente o sentido da orientación e o control
sobre os seus movementos, porque na
Terra non se experimenta a gravidade
cero... pero poderiamos simulala? E
nunha nave, podemos montar salas
como esas, “agora gravidade si, agora
non”?
A resposta é que non. A gravidade
non se pode conectar e desconectar a
gusto. É provocada pola presenza da
masa e a masa é unha propiedade intrínseca da materia. Ora ben, Einstein
explicou na súa Teoría da Relatividade
Xeral que un sistema que gravita é semellante a un sistema en aceleración.
E velaquí que temos unha pescuda
sobre como simular a existencia de
gravidade cero, cos mesmos efectos e
indistinguible da ausencia da mesma:
a caída libre. Un ascensor que baixa
moi rápido, un avión en caída libre
ou a propia Estación Espacial Internacional que, realmente, está caendo
constantemente cara a Terra. Tamén
serviría o movemento centrífugo ou
rotacional, moi empregado no xénero
da ciencia ficción, con naves circulares
que xiran e crean esa gravidade por
acción da forza centrífuga. Unha das
últimas películas nas que vimos este
recurso foi en Elysium.
Para non pechar este pequeno
repaso á tecnoloxía de ficción cun
imposible, analicemos a última parte
do adestramento de Ender, no que
dirixe as naves nun simulador que
manexa con acenos do seu propio
corpo. De momento a visualización
non é posible sen un soporte, mais as
interfaces home-máquina existentes
xa nos permiten manexar os dispositivos sen tocar nin un só mando: Kinect
para Xbox, presente en moitos fogares
Quen sabe se nuns anos prescindiremos tamén das pantallas e veremos as
imaxes flotando no aire. 
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A páxina de inicio de tódolos cidadáns
da provincia de Pontevedra

| CIXTEC |

A Tecnoloxía, detrás
da Administración
Electrónica

N

as últimas edicións da revista presentamos diversos servizos de administración electrónica que a Consellería de Facenda e a Axencia Tributaria de Galicia prestan a cidadáns
e empresas, a través do Centro Informático para a Xestión
Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC).
Os servizos son proporcionados mediante unha serie de Sistemas de Información que estruturados nas Oficinas Virtuais conforman a parte visible
da eAdministración. Esta é a parte fundamental, a que percibe a cidadanía,
e as funcionalidades proporcionadas son as que realmente miden o grao
de implantación da eAdministración.
Pero, como nun iceberg, a parte visible soamente representa unha porción miúda do necesario para prestar estes servizos. Hoxe, dende Código
Cero, queremos dedicar un espazo a parte oculta, pero imprescindible
para proporcionar a fiabilidade, dispoñibilidade, rendemento e escalabilidade necesarios; a tecnoloxía que hai detrás da Administración Electrónica
e que no CIXTEC se instrumentaliza a través da División de Innovación
Tecnolóxica e Telecomunicacións.
A concepción dun servizo sempre parte dunha decisión estratéxica,
no ámbito que nos concirne da Consellería de Facenda ou da Axencia
Tributaria de Galicia. Dende a súa concepción ata que está a disposición
da cidadanía o servizo atravesa as seguintes fases:

- Deseño do servizo
- Transición do servizo
- Operación do servizo

Estas fases teñen un forte compoñente de metodoloxía de procesos que
no CIXTEC instrumentalízanse en dúas ferramentas: o Sistema de Información Procedemental (SIP) e o Sistema de Xestión do Servizo (BITACORA).
Pola súa importancia ambas merecerían o seu propio monográfico.
Hoxe imos centrarnos na tecnoloxía e como esta afecta a cada unha das
fases antes de que os cidadán podan facer uso dos sistemas.

 Deseño do servizo: O fundamental neste punto é dispor dunha arquitectura de referencia que defina o marco tecnolóxico no que se deben
desenvolver as aplicacións que proporcionaran os servizos.
Para garantir a independencia tecnolóxica, a arquitectura de referencia
baséase en dúas tecnoloxías: Java Enterprise Edition (JEE) e .NET, este
último a través da ferramenta de desenvolvemento rápido LION.
Para ambas tecnoloxías a arquitectura de referencia define un marco de
traballo que busca os seguintes obxectivos:
• Aumentar a produtividade: Permite aos desenvolvedores centrarse na
funcionalidade dos servizos.
• Abstraer a arquitectura tecnolóxica e a infraestrutura: Proporciona
servizos tecnolóxicos que facilitan o seu uso.
• Homoxeneización: Dota ás aplicacións dunha estrutura común simpli-
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ficando as fases iniciais do desenvolvemento,
evitando que en cada aplicación se asuman
diferentes solucións tecnolóxicas.
• Reutilización: Evita o desenvolvemento en cada
aplicación do código de acceso á arquitectura
tecnolóxica e á infraestrutura.
A arquitectura de referencia proporciona unha
serie de servizos horizontais ou servizos de arquitectura que provén de funcionalidades comúns
e de acceso a infraestrutura. Entre estes servizos
destacan:
• Servizos de autenticación e autorización.
• Servizos de xestión e validación de certificados
electrónicos.
• Servizos de criptografía e de sinatura dixital.
• Servizos de xeración de documentos e impresión.
• Servizos de xestión documental.
Para facilitar o acceso aos servizos, a arquitectura proporciona un conxunto de librarías que son
utilizadas dende as aplicacións.

 Transición do servizo: Nesta fase realízanse os procesos de xestión dos cambios e publicación dos servizos.
Dende o punto de vista tecnolóxico, o principal
nesta fase é dispor de ferramentas que permitan
o control de versións nas aplicacións, a xestión da
calidade e a publicación das aplicacións.
Nas aplicacións en tecnoloxías JEE, as ferramentas empregadas polo CIXTEC son as seguintes:
• Control de versións: Subversión.
• Control da calidade: Junit integrado no proceso
de compilación da aplicación.
• Publicación: Maven e Ant.
• Nas aplicacións en tecnoloxías LION, o control
de versións e publicación está integrado na súa
ferramenta de Control Center.
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No último soto da arquitectura tecnolóxica
están as infraestruturas físicas. A súa criticidade é
máxima xa que calquera problema a este nivel é
moi difícil de identificar e pode afectar tanto ao
rendemento coma á dispoñibilidade. É preciso
polo tanto aplicar unha metodoloxía de xestión
estrita das infraestruturas físicas para evitar a
aparición de problemas e, se estes se presentan,
estar en condicións de identificalos e resolvelos. A
grandes trazos os puntos fundamentais son:
• Instalación do cableado impecable e certificada.
• Etiquetado de todo o equipamento e cableado.
• Control e monitorización das variables ambientais e do consumo enerxético.

 Operación do servizo: Nesta fase o servizo xa se atopa en produción e accesible pola cidadanía. O fundamental é garantir a dispoñibilidade, o rendemento e a escalabilidade do mesmo.
As aplicacións e a súa arquitectura de referencia correspondente
requiren dunha plataforma de execución. Para garantir a independencia tecnolóxica o CIXTEC emprega dúas plataformas: unha baseada en
software libre (JEE) e a outra en software de orixe comercial (.NET/LION).
Estas plataformas seguen unha estrutura común composta dunha capa de
acceso, unha capa de aplicación e unha capa de datos.
Para os servidores que requiren ambas plataformas de execución, o CIXTEC mantén unha forte aposta pola virtualización, na medida en que esta
facilita a escalabilidade e a xestión, e reduce os custos, tanto na inversión
en hardware como no gasto enerxético.
O almacenamento requirido é centralizado e de alto rendemento. Para
comunicar os servidores co almacenamento empregase unha rede de alta
capacidade e moi baixa latencia baseada no protocolo Fibre Channel (FC).
Para garantir a alta dispoñibilidade disponse dunha arquitectura de replicación activo-activo. Os servizos proporciónanse mediante mecanismos
de clúster entre servidores que traballan conxuntamente coa replicación
síncrona do almacenamento. As comunicacións necesarias para elo, tanto
de FC coma de Ethernet son multiplexadas sobre dous enlaces de fibra
escura seguindo camiños independentes.
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Chegados a este punto, é
preciso sinalar dous servizos
de infraestrutura que aparecen
ocultos pero que son fundamentais para garantir a dispoñibilidade do dato e dos servizos:
• O servizo de copias de seguridade.
• O servizo de monitorización.
O primeiro é imprescindible, co fin
de dispor dun medio de recuperación de datos en caso de perda. As
copias de seguridade son útiles ante
distintos eventos: recuperación de
sistemas informáticos e datos ante
un desastre, recuperación de arquivos que foron eliminados accidentalmente,…
O segundo permítenos medir
o estado dos servizos prestados e
detectar con celeridade calquera
tipo de indispoñibilidade, o que nos
permite evitar ou reducir tempos de
corte de servizo.
Dende Código Cero dedicamos
este artigo a facer un pequeno
resumo da tecnoloxía que hai detrás
da Administración Electrónica, unha parte moitas
veces esquecida, pero fundamental para o funcionamento dos servizos. A tecnoloxía informática
experimentou un desenvolvemento radical nos
últimos anos e as Administracións Públicas están
a facer un importante esforzo para aproveitalo e
mellorar os servizos prestados á cidadanía. 
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| Software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

De software libre
e outras cousas sen barreiras
Falamos unha vez máis de proxectos e convocatorias da nosa terra
co fío común do código aberto
O proxecto Montenoso,
recoñecido internacionalmente

A

dición 2014 do certame Prix Ars Electrónica, se cadra o
festival de meirande prestixio dentro da arte dixital e multimedia, terá presenza galega. Máis polo miúdo a dos responsábeis do proxecto Montenoso (www.montenoso.net), que
obtivo un importante recoñecemento no dito certame, segundo
sinalan os creadores da dita iniciativa “o primeiro recoñecemento de Prix Ars Electronica que vai dar a un proxecto galego”. En
detalle, obtivo a Mención de Honra na categoría Comunidades
Dixitais pola proposta Comúns rurais <link> comúns dixitais.
En total, 2.703 aplicacións foron emitidas dende 77 estados
para as seis categorías nas que se divide o festival. Os premios
outorgaranse no Ars Electronica que se vai celebrar do 4 ao 8 de
setembro en Linz, Austria.
Segundo engaden os responsábeis de Montenoso, este é
un proxecto colaborativo, transparente e aberto, “que xorde co
obxectivo de promover e revalorizar as comunidades de montes
veciñais en man común de Galiza e outros tipos de comúns
rurais”. O proxecto, explican, procura traballar os bens comúns
como espazos de socialización e de transferencia de coñecemento.
Consta, na parte tecnolóxica, dunha plataforma en liña para
a colaboración dos seus membros (os integrantes das comunidades de montes do noso país a través) a través dunha base de
datos que vencella unha cartografía expandida, un sistema de
visualización de datos, un noticiario e unha wiki semántica.
Para a súa materialización, os impulsores de Montenoso
botaron man de software e licenzas libres como por exemplo
as Creative Commons, por ser este tipo de ferramentas as que, a

fin de contas, máis se asemellan ao xeito ancestral e colectivo
de traballar e xestionar os nosos montes. “Os montes veciñais
en man común”, explican, “son un tipo de terras comunais que
representan un modelo de propiedade que racha coa dicotomía clásica de público e privado, sendo unha alternativa de
propiedade colectiva”. E engaden: “A especifidade destas terras
é determinada polo feito de que os propietarios son as persoas
que viven no lugar, e non se poden herdar, senón que pasan de
veciñas/os a veciñas/os”.
Montenoso traballa con estas comunidades veciñais desde
as súas realidades, combinando o potencial político e artístico
dos sistemas dixitais con outras redes offline. Montenoso é unha
fronte integrada por: Rural Contemporánea_Iñaki López, Asociación Artesáns de Innovación_Fran Quiroga, Fur Alle Falle_Vanesa Castro, Tecnoloxías Apropiadas_Alex Mikelinos e Constelaciones_Andrea Olmedo. Todos eles traballan con distintas
comunidades de montes veciñais en man común como as de
Argozón, Valladares, Mántaras, Torres-Vilamateo, Mouriscados,
Guillade e Ombre. Malia contar co apoio de institucións como o
Medialab Prado, Intermediae, o GIST-IDEGA da USC, ou o Museo
do Pobo Galego, sinalan que “ata o momento non se dispón de
ningún tipo de financiamento”. 

MeLiSA prepara as Xornadas de Usuarios de R, en
outubro en Santiago

O

Os vindeiros días 23 e 24 de outubro de 2014 celebraranse en Santiago a sexta edición das Xornadas de
Usuarios de R, que terán lugar no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia. Estes encontros incluirán no seu
programa diversos relatorios e obradoiros dirixidos a promover o coñecemento de R e as súas aplicacións,
proporcionar un punto de encontro entre os usuarios desta plataforma e fomentar a colaboración “nun ambiente
multidisciplinar”. Sinalar que R é un paquete estatístico e unha contorna informática libre que inclúe entre outras
cousas ferramentas de análises de datos e xeración de gráficas.
Ademais, funciona baixo Windows, MAC VOS e Linux. Os seus usuarios coinciden en salientalo como ferramenta
moi indicada para os ámbitos docentes, xa que é de balde e de moi doado uso para tódolos integrantes da comunidade educativa. R é unha linguaxe e un conxunto de módulos estatísticos que deixa marxe para realizar análises de
datos e representación dos mesmos.
Volvendo ás xornadas, dicir que tamén son gratuítas, aínda que requiren inscrición. Para quen non poida acudir
en persoa, dicirlle que as sesións poderanse seguir en streaming (previa inscrición e selección da modalidade asistencia a distancia).
Están convidados a participar usuarios e entusiastas de R de todos os ámbitos -universidade, institutos de investigación, administracións públicas, empresa privada- e coa finalidade de compartir coa comunidade aplicacións e exemplos interesantes “que reflictan a
madureza de R e a diversidade dos problemas e dos eidos nos que vén utilizándose con éxito”, sinalan os organizadores: a asociación
galega MeLiSA e máis a Comunidade R-Hispano. 
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| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

Menú degustación
de innovación galega

A creatividade é un valor seguro das nosas empresas
e centros TIC, damos uns cantos exemplos
ATLANTTIC TRABALLA EN DAR FORMA A UNHA CIDADE
VIRTUAL DO ENSINO

TOKAPP DIRECT,
FERRAMENTA GLOBAL
DE COMUNICACIÓN





Sacar dos xogos e os escenarios virtuais
todo o seu potencial para o ámbito docente, ao tempo que se lles tira proveito para
espertar vocacións e incrementar o rendemento,
é un dos grandes obxectivos do proxecto europeo eCity, Virtual Environment for Engineering
Problem Based Learning, unha iniciativa da que
é parceira a Universidade de Vigo a través do
centro AtlantTIC. O obxectivo de eCity, informan as dúas entidades, “é o deseño e posta en
marcha dunha plataforma VLE (Virtual Learning
Environment) en liña e colaborativa orientada á
aprendizaxe baseada en problemas”. O froito do
traballo desenvolvido ao abeiro deste proxecto
será “a simulación dunha cidade que permita a
estudantes de secundaria e formación profesional e dos primeiros cursos das escolas de enxeñaría pór en práctica os seus coñecementos”.
Ademais, posibilitaralles ver como se aplican
estes coñecementos na vida real, deseñando
redes eléctricas nese espazo urbano simulado,
ou ben tendendo liñas de comunicación, entre
outras moitas tarefas concretas a desenvolver.
Á cabeza do equipo vigués están os profesores Manuel Caeiro e Martin Llamas Nistal. A xuízo
de Martin Llamas, o labor da institución académica basearase en pór en valor “a experiencia
previa en aprendizaxe electrónica” deseñando
esta plataforma, pero tamén se encargará de
propoñer os xogos e problemas relacionado
coas telecomunicación e coa telemática. Os outros socios abordarán os contidos doutro tipo de
pólas do coñecemento como a enxeñaría industrial ou a enxeñaría química. O proxecto arran-

cou a principios deste ano e os investigadores
agardan que eCity estea en funcionamento a
finais do 2015. A vindeira xuntanza dos socios
será en Vigo no mes de setembro.
A iniciativa baséase como dixemos en aproveitar
as potencialidades educativas e formativas do
eido da electrónica de lecer e as videoconsolas
rastrexadas ao longo de múltiples experiencias
ao longo desta e das pasadas décadas. Para os
responsábeis de eCity está fóra de toda dúbida
a utilidade deste tipo de aprendizaxe, “non só
para achegar estes eidos do coñecemento aos
futuros universitarios, senón tamén para que os
estudantes dos graos de enxeñaría se interesen
máis polos seus estudos”. .
Polo tanto, eCity será o escenario no que os
estudantes porán a proba os seus coñecementos e comprobarán como estes se aplican á vida
real dunha cidade. “Será unha simulación da
vida dunha poboación, unha cidade virtual na
que os estudantes deben facer fronte a problemas como o deseño da rede de antenas para a
telefonía móbil, a rede de autobuses ou metro,
as redes eléctricas”, informa o profesor. 

O XORNAL DE PESCA TRUEIRO ÁBRESE Á REDE



Os seareiros da pesca deportiva teñen un novo espazo de referencia na Rede grazas a que
o xornal Trueiro, publicado dende 2008 en papel, renova a súa presenza na web (trueiro.
com) cun novo deseño que permite que a publicación non se limite a chegar aos seus lectores
catro veces ao ano na súa edición impresa, senón que estea actualizada con
maior frecuencia grazas á canle que abre a Internet.
Temos así que a revista en papel Trueiro reinvéntase como un diario dixital para os
galegos que gusten da práctica da
pesca, facilitándolle novas, artigos
de divulgación, denuncias, críticas e
mesmo “o aplauso cando se mereza”.
Completa a súa presenza dixital con
espazos nas plataformas sociais Facebook e Twitter. 
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A mensaxería instantánea
ábrese camiño e os nosos
desenvolvedores TIC saben ben
do seu potencial de comunicación e interacción. Como por
exemplo os desenvolvedores
e deseñadores de TokApp, que
deron forma coa colaboración da
Universidade de Vigo á ferramenta TokApp Direct, unha solución
global de comunicación para
empresas, clientes e provedores.
A idea, basicamente, é facilitarlles
a obtención de información de
todo tipo de novidades, produtos,
ofertas ou eventos, todo isto de
maneira gratuíta e baixo a modalidade de subscrición.
Ademais disto, TokApp Direct
fornecerá a empresas, autónomos e asociacións a posibilidade
de publicitárense adquirindo
paquetes de balde ou de pago
que lles permitan acceder a oportunidades adaptábeis e flexíbeis
para mellorar as súas estratexias
de trato ao cliente. Todo isto
enviando información a aqueles
usuarios que estean subscritos.
Unha das grandes vantaxes deste
servizo, contan dende TokApp, é
o aforro de papel, tinta, chamadas
de teléfono e tempo que se pon
en xogo. Pero hai máis factores de
beneficio, como por exemplo “a
comunicación directa, a privacidade, o ilimitado das mensaxes e a
rapidez do proceso”.
Nada en Vigo pero “con vocación
universal e orientada ás PEME”,
TokApp Direct, que xa conta
cunha base de datos próxima aos
2.000.000 de empresas entre España e Portugal, dispón de diversas funcionalidades para o mundo
dos negocios e a comunicación
entre os seus integrantes, sendo o
chat só unha parte do conxunto.
De feito, TokApp Direct tamén ten
capacidade de xeolocalización
para restrinxir a procura dunha
empresa ou negocio ás inmediacións de onde nos atopemos. 
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TREBELL

TECNOLÓXICOS

S

O LG G3 terá pantalla de 5,5" de 538 dpi e cámara
con enfoque automático láser
O LG G3, novo smartphone insignia de LG,
por fin é oficial. Estará dispoñible en España
a partir do mes de xullo, e con algunha
sorpresa interesante, como o feito de que a
súa cámara de 13 Mpíxeles teña un sistema
de enfoque automático baseado nun láser,
que xunto cun sensor BSI, un estabilizador óptico de imaxe e un flash LED dual

conseguirá fotografías de grande calidade
incluso baixo pouco luz. Tampouco esquece
o flash na súa cámara frontal de 2,1 Mpíxeles
(para permitir disparar auto-fotos).
O novo móbil con pantalla de 5,5 polgadas
cunha resolución de 2.560 x 1.440 píxeles (o
que supón unha densidade de píxeles de 538
puntos por polgada), presume dun corpo de
metal moi lixeiro (pesa só 151 gramos pese
ás súas considerables dimensións), contaría
cunha xenerosa batería de 3.000 mAh
extraíble que pode cargarse
sen fíos, e que funciona con
Android 4.4.2 con numerosas melloras implementadas por LG como un
teclado intelixente
de tamaño flexible, un sistema de
notificación proactivo,
compatibilidade coa
funda Quick Circle (cunha
fiestra circular para empregar o
dispositivo coa tapa pechada) e a
posibilidade de desbloquear o dispositivo mediante toques na súa pantalla.
O LG G3 funciona cun procesador Qual-

comm Snapdragon de catro núcleos a 2,5
GHz, 16 Gb de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD de ata 128
Gb), conectividade LTE, Bluetooth 4.0, NFC,
Wi-Fi AC e incluso un potente altofalante de
1 W. O seu prezo será de 599 euros e estará
dispoñible en negro metalizado, branco
nacarado e ouro (máis adiante tamén contará
con carcasas doutras cores). 

O Moto E busca captar aos que aínda
non teñen smartphone
Tras as numerosas filtracións, Motorola anunciou oficialmente
o Moto E, que vai chegar ao mercado cunha intención moi clara:
animar aos usuarios de teléfonos non conectados a optar por un
smartphone. Para iso, Motorola ten a campaña #GoodbyeDumbPhone, coa que destacan que os teléfonos sen aplicacións son cousa
do pasado, polo que instan a adquirir o Moto E, “un móbil feito para
durar, cun prezo para todos”.
A nivel técnico temos un terminal bastante equilibrado, cun
procesador Qualcomm Snapdragon 200 de dobre núcleo a 1,2 GHz,
1 Gb de RAM, 4 Gb de almacenamento interno ampliable mediante tarxetas midroSD de ata 32 Gb, pantalla de 4,3 polgadas cunha
resolución de 540 x 960 píxeles e protección anti-pegadas e Corning
Gorilla Glass 3, cámara traseira de 5 Mpíxeles, Wi-Fi N, Bluetooth 4.0,
radio FM, batería de 1.980 mAh, un grosor de 12,3 milímetros e un

peso de 142 gramos, que
estará dispoñible en versión
cunha ou dúas tarxetas SIM e
que, como os seus predecesores, chegará coa última
versión de Android (4.4) con
garantía de actualización.
Este smartphone non só
promete unha autonomía
que chegue á fin do día
(algo que non conseguen
moitos terminais de gama
alta cun uso normal), é
moi resistente (aparte da
súa pantalla, tamén é resistente a salpicaduras) e, para rematar de redondear o produto, contará
con numerosas carcasas de Motorola para personali- zalo.
¿E o seu prezo? Só 89 libras esterlinas no Reino Unido, chegando
tamén a España a un prezo de 119 euros na súa versión libre (tamén
o ofertarán varios operadores), converténdose nunha das mellores
opcións nese rango de prezos.
Adicionalmente Motorola tamén anuncia que en poucas semanas
vai achegar ao mercado unha versión do Moto G con conectividade
LTE (4G) que no Reino Unido venderase por 149 libras esterlinas. 
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Trunfa en Kickstarter unha
cámara de 360 graos
Cada día parece que temos máis proxectos que chegan a Kickstarter para conseguir financiamento e superan os seus obxectivos ao pouco de botar a andar, e nesta liña destaca un proxecto
da compañía francesa Giroptic, que consiste nunha cámara Full HD
de 360 graos capaz de tomar fotografías, gravar vídeo ou incluso
transmitir o seu sinal en tempo real a través de Wi-Fi.
A 360cam (www.360.tv) procuraba xuntar 150.000 dólares para
facerse realidade o vindeiro mes de novembro, pero superou os seus
obxectivos xa nas primeiras horas, demostrando o atractivo deste
produto con forma de ovo no que se integran 3 cámaras ollo de peixe
(185 graos) que permiten crear unha imaxe envolvente que resulta
moi atractiva para poder ter unha vista completa do contorno, podendo explorar este tipo de imaxes tanto na pantalla do smartphone
ou do ordenador, así como en sistemas de realidade virtual como
Oculus Rift (co que podemos ter unha sensación de inmersión moi
realista).
A cámara ten unhas dimensións de 6,9 x
6,9 centímetros, un peso de 180 gramos e
incluso é resistente á auga (ata 10 metros
de profundidade) polo que pode sosterse
na palma da man, ou en multitude de
trípodes, para facilitar o seu uso en case
calquera lugar, contando incluso con
accesorios como un adaptador para
colocala no casco dunha lámpada
(do que tamén pode coller a alimentación eléctrica, convertendo
a cámara nun sistema de vixilancia
de 360 graos), un protector para as

súas lentes que prevé que se mollen, para poder rexistrar imaxes
en contornos acuáticos, e incluso unha base con porto Ethernet para
situacións nas que queremos garantir a conectividade sen padecer os
problemas que poden ocasionar as redes Wi-Fi.
A 360cam emprega como almacenamento tarxetas de memoria
microSD (de ata 64 Gb), nas que garda vídeo de 2.048 x 1.024 píxeles
a 25/30 cadros por segundo e imaxes JPEG de 8 Mpíxeles (das que
pode tomar ata 3 por segundo). A través de Wi-Fi tamén pode emitir
streaming mediante o codec en tempo real H.264 a través do protocolo RTSP. Temos así unha ferramenta que facilitaría a creación de
imaxes compatibles con Google Photosphere para construír o noso
propio Street View de lugares que non foran explorados por Google.
Os mecenas que queiran facerse coa 360cam recibirán tamén un
cable USB, unha batería recargable, unha correa de man, unha funda
e un manual de instrucións, podendo tamén descargar as aplicacións
oficiais da cámara para Android e para iOS, reprodutores de vídeo
para OS X e Windows e incluso un reprodutor de vídeo compatible
con Oculus Rift.
O prezo da 360cam parte de 299 dólares (que con IVE remataría
sendo uns 189 euros), mentres que por 389 dólares (369 euros co IVE
incluído) recibiríase a cámara xunto co protector contra a auga e o
adaptador para lámpadas (o que permitiría empregar esta solución
como cámara de videovixilancia sen fíos). 

iStick, a unidade de memoria USB compatible
cos dispositivos móbiles de Apple
Que ten que facer un produto lanzado a través de Kickstarter para
completar o seu financiamento en apenas dúas horas? A resposta
parece clara: ofrecer algo que o público busca e que non pode atopar
no mercado. E boa proba disto é o iStick, un trebello que nun par de
horas superou os 100.000 dólares que buscaba para completar o seu
financiamento, e que conseguiu triplicar tal cantidade pouco tempo
despois, resultado bastante abraiante se temos en conta que aínda
faltan 34 días para que remate a campaña de captación de fondos.
En vista de tal éxito, HYPER, a compañía detrás do iStick, decidiu
comezar xa a produción do seu novo trebello, para ser capaz de atender á demanda dentro de cinco semanas, pois
parece que o que anuncian como a primeira
unidade flash USB do mundo que integra
conector lightning para poder empregarse en iPhone, iPod Touch ou iPad
resulta moi atractiva para os usuarios
de dispositivos móbiles de Apple.
O iStick sería unha memoria
USB que por un lado contaría
cun conector USB 2.0 (para
poder conectala ao ordenador para cargarlle contidos)
e, polo outro, un conector
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lightning (para conectalo ao dispositivo con iOS). Esta solución
serviría para transferir música do ordenador aos dispositivos móbiles
de Apple (ou incluso reproducir directamente dende a unidade) sen
ter que sincrolizar a través de iTunes ou empregar un servizo de streaming; permite copiar as fotografías do iPhone á unidade de memoria
para poder liberar espazo no móbil; permite a reprodución de vídeos
almacenados no iStick (grazas á aplicación oficial deste accesorio); e
incluso serve para poder ver documentos ofimáticos en iOS a través
dun visor específico. Aínda que a meirande parte das funcionalidades
dependen da aplicación oficial do iStick, é posible forzar a apertura
dos documentos na unidade de memoria dende outra aplicación,
conseguindo o máis parecido que podemos conseguir a ter un porto
USB nun iPhone ou iPad.
O iStick ten unhas medidas de 51,6 x 28,6 x 9,1
milímetros, pesa 10 gramos e venderase en
capacidades que van dende os 8 ata os 128 Gb
con prezos que parten dos 79 aos 299 dólares
(65 e 226 euros con portes respectivamente), prezos que suporán unha rebaixa
substancial sobre o prezo final que terá o
produto cando se venda posteriormente.
Está previsto que os mecenas comecen a recibir os seus iSticks a partir do mes de agosto. 
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Invizimals
A PS Vita recibirá un novo xogo
no outono

O estudio español de desenvolvemento de videoxogos Novarama
conseguiu grande éxito nos últimos anos coa súa franquía Invizimals,
presente en PSP, PlayStation 3 e, dende o pasado outono, tamén en
PlayStation Vita, e esta última plataforma será a que recibirá no outono
un novo título: Invizimals: La Resistencia.
O novo xogo de monstros de realidade aumentada permitirá gozar
dunha intensa aventura na que os desapiadados robots Xtractor
regresaron lanzando un ataque contra o cuartel xeral de La Alianza, o
que levará aos xogadores a participar nunha misión secreta para salvar
aos Invizimals e derrotar aos inimigos a través de areas de combate
interactivas.
Invizimals: La Resistencia contará cunhas 150 criaturas para ser capturadas, das que moitas serán completamente novas, para goce dos
numerosos seguidores desta franquía. 

LEGO Batman
Anuncian o seu terceiro xogo

O éxito das dúas primeiras entregas dos xogos de LEGO Batman provocou a súa
inevitable reedición, e Warner Bros. Games anuncia hoxe LEGO Batman 3: Más Allá de
Gotham, xogo que levará a Batman, Robin e outros populares superheroes do universo
DC non só fóra da cidade de Gotham, senón incluso fóra do planeta terra, estando
dispoñible no outono para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita,
Wii U, Nintendo 3DS e PC.
Neste novo título o defensor de Gotham unirá forzas con outros heroes para protexer o
planeta da ameaza do malvado Brainiac, quen consegue miniaturizar o mundo para engadilo
á súa colección de cidades embotelladas de todo o Universo, o que levará aos protagonistas
a percorrer distintos mundos para conseguir aneis de enerxía que xuntos poidan
frustrar os plans do coleccionista de mundos.
Neste xogo poderanse desbloquear máis de 150 personaxes de DC, incluíndo
membros da Liga da Xustiza e incluso malvados como Killer Croc e Solomon Grundy, á
vez que tamén visitaremos numerosas localizacións moi familiares, coma o satélite de
vixilancia da Liga da Xustiza, a Batcova ou o Salón da Xustiza.
Como vén a ser habitual nos xogos da franquía LEGO (que acumulan unhas vendas
superiores aos 100 millóns de unidades) teremos unhas mecánicas sinxelas, moitos obxectos que construír e moitas horas de xogo, converténdose en todo un divertimento do que
gozarán tanto os veteranos coñecedores dos personaxes de DC ata os máis cativos. 
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| SINGSTAR | A
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SingStar
A PlayStation 4 recibirá este
mesmo ano unha nova versión

Aproveitando o 10º aniversario
de SingStar Sony anuncia que a súa
saga de xogos de karaoke chegará
á PlayStation 4 este mesmo ano con
interesantes novidades como unha
aplicación de balde para teléfonos
móbiles que permitirá converter o
noso smartphone nun micrófono
sen fíos, evitando así que teñamos
que mercar tal accesorio para tirar
proveito deste popular xogo.
Esta nova aplicación para iOS e
Android será compatible tanto con
PlayStation 3 coma con PlayStation
4, e aparte de servir como micrófono, tamén facilitará a creación
de listaxe de reprodución persoais.
O novo SingStar tamén vai potenciar a experiencia social do xogo,
facendo máis doado compartir os
mellores fragmentos dunha noite

musical el Twitter e Facebook (sen
saír do xogo), mellora o seu sistema
de puntuación (recompensando a
actividade no xogo) e permitirá retar
aos nosos compañeiros en liña.
O novo xogo chegará cunha
colección de 30 cancións que
detallarán en breve, e que poderá
completarse con temas adquiridos a través da SingStore. 
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a Escoba
Un galego permítenos xogar de
balde en dispositivos con iOS

Jacobo Rodríguez, desenvolvedor galego ao que podemos
agradecer a última aplicación que
facilita a solicitude de cita médica a
través do iPhone ou iPad, non cesa
na creación de aplicacións para
dispositivos móbiles, e agora atrévese cun xogo de balde, La Escoba
(Española), que presume de ser o
mellor xogo de Escoba para iPhone
e iPad. Conta cun sinxelo deseño
e permitiranos botar partidas de
2 a 4 xogadores, a posibilidade de
competir en roldas de 21 puntos
(para desbloquear esta opción hai
que pagar 0,89 euros), con cartas
personalizables e con distintos
deseños de taboleiro. De queremos
xogar sen publicidade poderemos
realizar un pagamento de 1,79
euros.
Este sinxelo e divertido xogo
aínda está nunha versión pouco
madura, estando xa anunciada a
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corrección dun fallo no deseño
das puntuacións no iPhone4S (na
versión que debería ver a luz nuns
5 días) e incluso o seu soporte
para varias linguas entre as que vai
figurar o galego, segundo manifestou o desenvolver do xogo, o que
é un motivo máis para dar unha
oportunidade a esta aplicación
universal que pode amenizar os
nosos tempos mortos cun xogo de
naipes clásico. 
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