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echamos 2015 cunha ración do que
máis nos gusta: un completo menú de
innovación e creatividade tecnolóxica
galega que nos serve, amais de para facer
reconto, para coller folgos con vistas
ao ano que comeza e que, estamos seguro, traerá
moitas e moi boas cousas no ámbito das novas
tecnoloxías galegas. O miolo do menú témolo nas
páxinas centrais (entre a 14 a 17) pero no resto
das páxinas deste número 149 tamén podemos
comprobar directa ou indirectamente que o centro
de emisións do gran tecido TIC galego está plenamente operativo. Por exemplo, nas páxinas 18 e
19 fornecemos un completo achegamento a unha
das tecnoloxías galegas máis salientabéis do ano,
Autofarm, destinada a revolucionar o noso xeito de
xestionar explotacións agrogandeiras e acuícolas.
Non é este o número 149 de Código Cero un número
ambicioso, rebordante de contidos e de exhaustividade nos mesmos, máis ben o contrario: saíunos un
número lixeiro e distendido aínda que importante,
feito dos mesmos ingredientes que os materiais que
decote empregamos para coller impulso na nosa
vida profesional e persoal. Á espera de coller ventos
máis fortes que nos leven lonxe, nada mellor que
rematar 2015 comprobando e verificando que temos
vimbios de abondo como facernos aínda máis fortes,
medrar e ter máis presenza alén das nosas fronteiras.
Porque diso se trata e niso precisamente estamos
todas e todos: trátase de crecer e de sermos cada día
máis innovadores ca no anterior. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Rematabamos 2005 cun optimismo mais que salientable cara o
ano que estaba a punto de empezar no eido tecnolóxico. A Galicia
tecnolóxica albiscaba daquela
proxectos de concellos galegos
como A Estrada, As Pontes ou
Vilalba, onde se estaba a incrementar moito o volume de persoas que
xa non lle tiñan medo a Internet e
que pasaron de denominalo “ferramenta inútil” a chamalo “fonte de
información e recursos”. Incluíamos
naquel número 41 unha serie de
datos de interese sobre algúns
dos achegos tecnolóxicos que se
estaban a levar a cabo na Estrada.
E seguindo coa liña de optimismo
aquel número traia reportaxes
sobre empresas galegas que se
estaban a abrir un camiño no
mercado mundial cos seus desenvolvementos, como por exemplo
TLR, convocada para o proceso de
normalización e identificación de
tódolos produtos que se comercializan en todo o mundo.
Abordabamos as iniciativas encamiñadas a defender a presenza
da nosa lingua en Internet coa
comunidade CiberIrmandades da
Fala, unha agrupación de usuarios
de Internet que operaba loitando
por defender unha lingua, a nosa,
que en máis ocasións das que
podemos imaxinar non foi defendida por institucións públicas ou
empresas de aquí.
Naquel número de hai dez anos
reservamos un espazo importante para poñer ó tanto ós nosos
lectores do programa e obxectivos
de Atlantimag e das tendencias en
Rede (a Internet do mañá) e dos
problemas que podían provocar
nos usuarios unha indixestión (ou
sobredose) de novas tecnoloxías.
Así eran as cousas hai dous
lustros. 
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As profesións
TIC serán as máis
demandadas de 2016


A FIC elixe un sistema de citas radiolóxicas
como gañador do seu concurso



A Facultade de Informática da
Universidade da Coruña (FIC) vén
de elixir gañadores do seu concurso
de Mellor Traballo Fin de Grao Aplicado
(TFG). No certame do mellor TFG aplicado
da FIC participaron as empresas Everis,
Indra, Telecon, o Instituto Tecnolóxico de
Galicia e o Grupo Voz. Asemade, cómpre sinalar a colaboración do CITIC e da
Fundación Universidade da Coruña. E
indo aos premiados, dicir que foron tres
os galardoados, facéndose co primeiro
posto unha ferramenta para a xestión de
citas radiolóxicas, especialmente útil para
as clínicas de mediano e pequeno tamaño
que adoitan carecer de programas informáticos para este tipo de casos, o responsábel do enxeño é Martín Lamas Díaz, que
logrou un premio de 1.500 euros.

Emporiso, o xurado quixo recoñecer o
traballo de dous alumnos máis: Fernando
Posse Álvarez (que recibiu unha recompensa ao seu labor de 500 euros) quen
creou unha aplicación para desenvolver
software de xeito moi rápido e fiábel.
Estamos perante un dispositivo de
recomendación para o autocompletado
intelixente de código. A mesma cantidade
(500 euros) recibiu Manuel Suárez Abella
por un sistema domótico controlado pola
Wi-Fi da casa, o que permite a independencia da rede fornecida polas empresas
instaladoras e reduce os custos.
Engadir que todos os traballos presentados ao concurso, tanto os tres premiados
como os outros tres que ficaron finalistas,
tiñan en común a finalidade de solucionar
problemas reais do mercado. 

Movistar Fusión incrementa en
1 GB os datos móbiles



Os usuarios de Movistar Fusión chegaron á recta final de 2015 cunha
mellora da súa tarifa converxente, consistente no incremento do volume de datos
incluído na súa tarifa móbil, que viuse
incrementado en 1 GB sen custo adicional
e sen ter que realizar ningún trámite para
a súa aplicación, o que resulta bastante
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rechamante polo feito de que
estas tarifas continúan sen
cambios para novos clientes,
polo que non queda claro de se
estamos ante unha promoción
de Nadal ou se é unha práctica para manter no tempo aos
usuarios actuais.
Por exemplo, os usuarios de
Fusión Contigo 300 Mb, que
tiñan 1 GB de datos 4G na súa
tarifa poden gozar no novo ciclo
de facturación de 2 GB de datos
no móbil, mentres que os usuarios das tarifas Fusión+ con 2 GB
de datos pasan a contar con 3 GB,
sen ter que contratar un bono Extra Datos
de 1 GB que estaría valorado en 10 euros/
mes (polo que hai usuarios que consideran que este cambio compensaría a suba
de prezos experimentada hai uns meses,
facendo as tarifas de Movistar Fusión máis
competitivas). 

Esta recta final de ano
que estamos a vivir é
dende sempre un período
clásico de recontos e previsións. Entre os informes máis
interesantes para os lectores
de Código Cero atópase sen
dúbida o ranking feito pola
firma Randstad no que se especifican os perfís profesionais
de meirande proxección para
o novo ano que se achega, ou
sexa, aqueles tipos laborais
que van ser máis demandados
por todo tipo de empresas ao
longo de 2016. A clasificación
agoira e confirma o que avanzaron a mediados de decembro dende a Cidade da Cultura
de Galicia a compaña de Everis
e AMTEGA: que haberá unha
nova suba na demanda de
profesionais TIC por parte das
empresas galegas, estatais e
europeas.
Así, máis en detalle, o ranking de Randstad está encabezado por enxeñeiros, comerciais e profesionais das novas
tecnoloxías da información.
Por capacidades, as máis reclamadas serán as seguintes: capacidade analítica, orientación
a resultados, visión estratéxica,
experiencia e coñecementos
en comercio e vendas.
No estudo detállase que o
sector TIC será unha vez máis
un dos principais eidos de
contratación en España e Europa, sobre todo de enxeñeiros
informáticos con experiencia
laboral (principalmente programadores .Net e Java, consultores de CRM e desenvolvedores de aplicacións móbiles
e de comercio electrónico). No
que atinxe a mercadotecnia e
vendas, confírmase que para
2016 recuncará como un dos
ámbitos de meirande dinamismo profesional (de feito
en 2015 abrangueu o 15% das
ofertas totais de emprego). Iso
si, neste ano que está a piques
de comezar e sen saírmonos do eido do marketing,
requiriranse traballadores con
meirande responsabilidade,
como por exemplo brand managers, key account managers e
marketing managers. 
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Salientan a calidade de
Vodafone en materia de
voz e datos



Vodafone vén de reflectir un
informe no que se inclúen datos
moi positivos sobre a súa actividade. O
estudo foi elaborado pola consultora independente P3 e a revista Connect e nel
sinálase, entre outras cousas, que a rede
de voz da operadora é a mellor en grandes e en pequenas cidades, así como
nas estradas que as unen. En termos
concretos, faise saber que a rede acadou
os tempos de establecemento de chamada máis curtos e a mellor calidade
de voz comparada coas redes dos seus
competidores. A maiores, no caso dos
datos nas grandes cidades, apúntase
que Vodafone “amosa un liderado sólido
en visita de páxinas dinámicas e estáticas, así como en descarga de arquivos e
en accesos a vídeos de YouTube en alta
definición”.

O informe de
P3 foi feito a
través de estudos de campo
nunha ducia de
cidades de máis
de 100.000
habitantes, incluída A Coruña. Segundo
reflicte Vodafone, para poder comparar
o rendemento de voz das operadoras
españolas, dous equipos de P3 percorreron as grandes e pequenas cidades
e as estradas que as unían. Cada coche
estaba equipado con oito dispositivos
intelixentes Samsung Galaxy S5 que
se chamaban entre eles de continuo,
xerando así máis de 55.000 mostras de
voz por operadora. Co fin de asegurar
“unhas condicións de proba realistas”,
xerábase tráfico de datos en segun-

do plano nos terminais durante unha
chamada de voz. Para a análise de datos,
obtivéronse preto de 50.000 mostras válidas por operadora. Arredor do 60% das
mostras obtivéronse en grandes cidades
mentres que o restante 40% recolléronse en urbes pequenas e en estradas de
conexión. Aproximadamente a metade
das chamadas de proba realizáronse entre dous terminais co modo 4G preferido,
mentres que a outra metade realizábase
entre un con 4G preferido e outro con 3G
preferido. 

Ferrol súmase a Moovit



O Concello de Ferrol anunciou a súa
aposta por unha ferramenta informática
que permite coñecer os horarios, os itinerarios, as incidencias e os servizos do transporte
público da cidade. A aplicación móbil chámase
Moovit e chega finalmente á cidade galega
para fornecer un extra importante de eficiencia
no transporte ferrolán. Como lembraremos,
permite facer cousas como ver imaxes en vivo
de como serán os traxectos que nos interesa
percorrer ou recibir todo tipo suxestións fiábeis
das rutas máis rápidas e cómodas en cada
intre.
Segundo fixo saber o Concello de Ferrol, a
aposta por Moovit do Goberno local levouse
a cabo contando coa colaboración activa de
Tranvías de Ferrol, Monbus e FEVE. A aplicación, dixeron, informará dos itinerarios, dos

horarios precisos, dos posíbeis adiamentos e
das avarías. Prevese que ofreza información
en tempo real no primeiro trimestre do ano
vindeiro.
Na rolda de prensa do 16 de decembro fíxose
saber que a aplicación coa que colaborou a Administración local permitirá dispor de información completa das liñas de autobús e tren entre
Ferrol e Ortigueira. No contexto que no ocupa
(o contexto ferrolán) a aplicación proporciona
datos aos usuarios sobre as 482 paradas e as
rutas que conforman o transporte público de
Ferrol, repartidas entre as liñas de autobús, con
Narón e Neda, e a liña de FEVE entre Ferrol e
Ortigueira. “Os cidadáns poden planificar os
seus traxectos sen perder tempo en esperas
e sabendo en todo momento cara a onde se
dirixen”, fíxose saber na rolda de prensa. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
VINTE ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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Orange propón
unha solución
para achegar
as tabletas aos
maiores

Pulo ao proxecto-consorcio Smarnet para levar
o concepto smart ao noso litoral



A empresa galega SIVSA, responsábel do desenvolvemento de Fenix
(software de xestión integral para médicos
e clínicas), vén de anunciar a obtención do
financiamento preciso para o proxectoconsorcio Smarnet. Os fondos, achegados
a través do programa FEDER Innterconecta
(xestionado polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial, o CDTI),
servirán para impulsar unha iniciativa
(Smarnet) que se dirixe a aplicar o concepto
e características propias das contornas smart
(Cidades Intelixentes) no ámbito litoral. Por
certo que SIVSA actúa como líder do consorcio, no que tamén xuntan forzas empresas
SCIO Soft, Sistemas Audiovisuais ITELSIS e
Ocean Vision.
Como dixemos, Smarnet encamíñase a
afianzar a xestión da nosa costa no ámbito
intelixente. “Preténdese”, sinala SIVSA, “dar
forma a unha plataforma baseada na tecnoloxía Fiware que dea soporte ao desenvolvemento de aplicacións e servizos asociados
ao ámbito litoral-costeiro, tanto para o ámbi-

to profesional como para o público xeral”.
Segundo engade a empresa, “a día de hoxe
existen múltiples fontes de información
relacionadas co mar nos ámbitos da pesca,
a loxística e o transporte, a navegación
deportiva, o turismo ou o medio ambiente
e a meteoroloxía. Polo tanto, Smarnet preséntase como unha plataforma que permite
“unificar o acceso a estes datos e crear aplicacións de valor engadido dunha maneira
sinxela, estandarizada e flexíbel en relación
a cambios e adaptacións outras contornas”.
Con este último obxectivo, o proxecto conta
coa “importante colaboración” de centros
tecnolóxicos como o Centro Tecnolóxico do
Mar (CETMAR) e o Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións (Gradiant).
Con este proxecto, SIVSA quere dar un
pulo ao seu espallamento no ámbito do mar
coa achega de servizos e solucións avanzados, “afianzando unha apreciada experiencia
neste sector, avalada pola propia Administración galega”, engaden fontes da firma
galega. 

Turismo Rías Baixas estrea conta en Instagram



Turismo Rías Baixas (Deputación de
Pontevedra) estreou un novo espazo
de seu nas redes sociais, desta volta en Instagram. A apertura do novo sitio, segundo
sinala o organismo provincial, confirman
“o crecemento imparábel” de Turismo Rías
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Baixas nas comunidades 2.0. De feito, xa
conta con 25.000 seareiros a través destas
vías, dos cales 9.228 están en Facebook,
máis de 16.172 en Twitter e 492 en Youtube.
Agora, a través de Instagram, o organismo
turístico provincial transmitirá, “de forma
visual e a través de fotografías e infografías”,
información e recursos sobre o destino turístico Rías Baixas e cada un dos 62 concellos
da provincia. Segundo sinala a institución
pontevedresa que preside Carmela Silva,
“a comunicación visual é esencial no sector
turístico, polo que Instagram é unha rede
social óptima para chegar ao público obxecto da comunicación do destino”. A idea, a
maiores, é “establecer unha canle de información e manter unha relación directa coas
usuarias e os usuarios, mediante mensaxes
públicas e privadas que funcionan como un
centro de atención ao turista”. 



Para facilitar o manexo de tabletas por
parte das persoas maiores
Orange presentou Mi Esencial Tablet, unha aplicación
dispoñíbel de balde para
Android que simplifica a
interface do dispositivo
electrónico facilitando
o seu uso e que poida
xestionarse e configurarse
remotamente dende o
smartphone dun familiar
(para o que se conta cunha
aplicación cliente para
Android e para iOS).
Dende a ferramenta
pódense realizar e recibir
videochamadas, así como
mensaxes, consultar ou
crear recordatorios (por
exemplo, para tomar a
medicación), acceder a
novas ou xogos, compartir ou facer fotografías,
activar unha chamada de
emerxencia... mentres que
dende a aplicación remota
pódense configurar opcións como o volume, o
brillo, o estado da batería...
así como definir alertas nas
que asociar imaxes (por
exemplo, a un recordatorio
da toma dun medicamento pode engadírselle unha
fotografía do mesmo). Esta
aplicación está dispoñíbel
para clientes de Orange na
tableta Huawei Mediapad T1 10 4G (que pode
adquirirse dende a partires
de 126 euros) asociada a
calquera tarifa de datos
ou voz e datos de Orange,
mentres que as aplicacións
clientes poden descargarse con independencia do
terminal e o operador. 
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Protocolo coa
Universidade de
Vigo

A

Deputación de
Pontevedra e a
Universidade de Vigo
enfiaron a recta final de
2015 asinando un acordo
en boa medida histórico
para as dúas entidades e,
tamén, para a provincia.
Segundo fixeron saber a
presidenta do organismo
provincial, Carmela Silva, e
máis o reitor da institución
académica, Salustiano
Mato, trátase do “primeiro
protocolo de colaboración
institucional que define o
marco de relación entre
ambos os organismos para
os vindeiros catro anos”.
Mediante o mesmo, ambas
entidadescomprométense
a fomentar a cooperación
para o desenvolvemento
científico e tecnolóxico,
“procurando unha aplicación práctica do coñecemento en proveito da
sociedade”. Nun plano máis
específico, entre os eixos do
primeiro marco de colaboración atópanse os seguintes: o pulo aos proxectos
de especialización CREA
S2i e Vigo Tecnolóxico ou a
promoción do emprego e o
emprendemento xuvenil na
provincia.
A alianza DeputaciónUniversidade tamén
abrangue a promoción da
mobilidade de estudantes
e docentes a nivel internacional; facilitar a xestión do
aloxamento dos estudantes a través do impulso ás
residencias universitarias e
a bolsa de pisos; a colaboración nos programas
de captación de recursos,
especialmente europeos;
o apoio dos expertos da
Universidade en todos os
temas de interese da Deputación relativos a equilibrio
territorial, medio ambiente,
turismo ou patrimonio;
proxectos culturais; ou a
promoción da igualdade
de oportunidades entre
mulleres e homes en todos
os ámbitos da sociedade.
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Empoderamento
das mulleres
A Deputación de Pontevedra aposta pola
formación en TIC en Conectadas 2016

A

Como dixemos, a idea do novo goberno do
Deputación de Pontevedra, a través
organismo provincial é achegar bloques de
da súa Xunta de Goberno, aprobou
contido “radicalmente diferentes” aos do anterecentemente as bases do programa
rior executivo a través de Pensa en ti. Así, no
Conectadas 2016, reformulación dun
programa anterior (Pensa en ti) e pre- canto de contidos unilaterais sobre artesanía,
reparacións e bricolaxe, cociña, elaboracións
sentado como unha proposta máis e mellor acaida,
artesanais, imaxe persoal ou música e baile,
en palabras do organismo provincial, “á sociedade do
os bloques de Conectadas 2016 centraranse
século XXI”. En detalle, o programa diríxese a impulsar
en cousas como emprendemento (iniciativas
que as mulleres reciban “unha formación acorde cos
sustentábeis para o emprego, achegándose
tempos actuais” e que participen en actividades que
formación sobre crear unha empresa e deseas “empoderen”. Así, ten como obxectivo potenciar a
ñar un plan de negocio, community manager,
participación e promoción das mulleres, favorecer o
comercio electrónico, asesoría laboral e
intercambio de experiencias en igualdade, impulsar
fiscal e adestramento), cultura (cursos sobre
accións formativas, facilitar o emprego
edición de fotografía, pintura, percusión e
da información e as novas tecnoloxías
canto tradicional, teatro e animación á lectura
“e incorporar de maneira transversal os
e memoria), innovación e novas tecnoloxías (a través
principios de igualdade, corresponsabilidada proposta Actualízate tentarase alfabetizar dixitalde e conciliación da vida persoal, laboral e
mente as mulleres, do papel ao computador, correo
familiar”.
electrónico, manexo de tableta, teléfono intelixente e
As accións formativas, cunha duraredes sociais). O programa complétase con iniciativas
ción de 35 horas, estarán abertas a toda
formativas sobre artesanía, xardinería, alimentación,
a poboación da provincia e incluirán o
actividade física ou coidados persoais e saúde.
tratamento da igualdade entre mulleres e
A iniciativa Conectadas, á que a Deputación de Ponhomes a través dun módulo de sensibilizatevedra destina 321.433 euros para 2016, vai dirixida
ción en igualdade de 5 horas de duración.
a asociacións, federacións e fundacións sen ánimo
Segundo sinala a Deputación, as mulleres
de lucro que teñan como obxectivo “a promoción
terán preferencia, reservándose o 25 % das
das mulleres, que apoien o seu desenvolvemento e a
prazas para homes, agás no bloque Súmate
consecución do obxectivo da igualdade de mulleres e
ao cambio, no que a participación pode ser
homes”. 
mixta xa que se cubrirán as prazas ao 50 %.
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| International Consumer Electronic Show |

O

International
Consumer
Electronic
Show (CES)
de Las Vegas
é unha grande cita anual que
permítenos coñecer moitas
das novidades tecnolóxicas
que chegarán ao mercado nos
vindeiros meses, o que é unha
oportunidade magnífica para
que certos fabricantes fagan
unha demostración de forza
(por exemplo, LG amosou en
vivo o seu prototipo de pantalla
enrolable, que até hai pouco
parecía un soño), de xeito que
converten á feira de electrónica
de consumo máis grande do
mundo nun escaparante no que
este ano quédanos claro que
os wearables están de moda,
nos ordenadores portátiles
impóñense os equipos inspirados no Macbook Air (delgados
e lixeiros) ou na Surface Pro 4
(tabletas 2-en-1 con Windows
10), o 3D é cousa do pasado, e
o que se leva nos televisores é a
resolución 4K e o HDR.

A revolución audiovisual
chamada Netflix

Foi toda unha sorpresa que
o fundador de Netflix, Reed
Hastings, acudise ao CES para
anunciar a expansión global de
Netflix, que chega de vez a máis
de 130 novos países, dando pé
a “unha nova rede global de
televisión por Internet” de xeito
que agora haberá contidos que
chegarán simultaneamente a
espectadores de todo o mundo,
sen as esperas que había até o
momento, e podendo gozar das
series e películas dende diversos
dispositivos.
Esta plataforma non só conta
con numerosos contidos audiovisuais que existían na televisión
tradicional, senón que tamén
ten as súas propias producións,
das que Hastings confirmou que
en 2016 teñen prevista a estrea
de 31 series orixinais novas e
outras tempadas das existentes,
máis de 20 longametraxes e
documentais, e unha grande
variedade de especiais de stand
up e 30 series orixinais infantís,
dispoñibles ao mesmo tempo
para os membros de todos os
territorios onde Netflix está
dispoñible.
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Con Oculus Touch
poderase mellorar o
control das Rift

Viva Las Vegas!
Aínda que o inglés é a lingua predominante en Netflix, até o
momento o servizo estaba traducido a 17 idiomas, aos que agora
engaden o árabe, o coreano e o chinés, aínda que, China é case o
único país do mundo que queda fóra desta expansión territorial
(Crimea, Corea do Norte e Siria tampouco poderían acceder a
Netflix por restricións impostas polo Goberno dos EE.UU.).
A dispoñibilidade global de Netflix é unha oportunidade magnífica para os fabricantes de televisores (como LG), que teñen
así un xeito ideal de promocionar os seus Smart TV e incluso
os televisores 4K, que serían produtos que resultan moito máis
atractivos de poder gozar de Netflix directamente, sen empregar
un ordenador, un Chromecast ou unha consola de videoxogos
para achegar os contidos á pantalla do salón.

O ano da realidade virtual

Unha presentación en Las Vegas en pleno Día de Reis marcou
o inicio do proceso de reserva das lentes de realidade virtual
Oculus Rift, que comezarán a enviarse aos compradores o 28 de
marzo, a un prezo polémico por resultar moi superior ao que se
dera a entender, xa que nos EE.UU. custarán 599 dólares, mentres
que dende España haberá que pagar 699 euros para facerse coa
desexada solución de realidade virtual.
Polo momento a reserva das Oculus Rift só pode facerse
dende 20 países (entre os que figura España) e pese ao elevado
prezo do produto, xa se venderon todas unidades das primeiras
remesas, polo que boa parte dos compradores terán que agardar
varios meses máis para poder facerse coas súas Rift.
O lote de lanzamento das Rift incluirá o casco de realidade virtual con auriculares e micrófono, un sensor e un mando de Xbox
One (que poderá empregarse co xogo Lucky’s Tale, incluído no
paquete, como tamén acontece con EVE: Valkyrie). Tamén inclúese o Oculus Remote, un novo dispositivo de entrada deseñado
para navegar polas experiencias de realidade virtual.

O sistema de control Oculus
Touch, que permitiría unha mellor
interacción cos contornos de
realidade virtual, incorporando
un mando a cada man do usuario,
non verá a luz até o segundo
semestre do ano, aínda que dende
Oculus aseguran que os que reserven as Rift terán prioridade na
adquisición deste accesorio. Antes
de rematar o ano tamén espérase que saian máis de 20 xogos
compatibles coas Rift, como unha
versión de Minecraft, outra de
Rock Band, e tamén xogos como
Edge of Nowhere de Insomniac e
The Climb de Crytek.
Para poder gozar das Rift é preciso contar cun ordenador persoal
de grande potencia, que como
mínimo teña un procesador Intel
Core i5 4590, 8 GB de RAM, gráfica
nVIDIA GTX 970 / AMD R9 290
con saída HDMI 1.3, 3 portos USB
3.0 e 1 porto USB 2.0, aínda que
para facilitar a introdución nesta
experiencia en febreiro vai abrirse
a reserva dun ordenador Oculus
Ready que incluirá as Rift e que
custará 1.499 dólares nos EE.UU.,
o que posiblemente sexa o xeito
máis cómodo e económico de
poder gozar desta tecnoloxía. 
|9

| AMTEGA |


Javier Aguilera e Mar Pereira
na sinatura do acordo

A prol de novas
formas de produción
AMTEGA e IGAPE queren capacitar ás nosas
empresas no uso avanzado das TIC

A

As firmas tamén terán acceso a servizos de soporte
para a posta en marcha de solucións de mobilidade
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA,
“que melloren a conectividade con traballadores,
asinou o pasado 22 de decembro un convenio de colaboración
clientes ou provedores; para a incorporación de soluco IGAPE, co fin de impulsar de maneira conxunta a innovación
cións TIC orientadas mellora da xestión empresarial;
tecnolóxica do tecido empresarial da nosa terra. Así o deron a
e para a implantación de solucións de mercadoteccoñecer Mar Pereira (AMTEGA) e Javier Aguilera (Aguilera), que
nia dixital que permitan optimizar a presenza da
especificaron que o acordo (abeirado á Axenda Dixital de Galicia 2020) encamíñaempresa en Internet”.
se, máis en detalle, a desenvolver actividades colaborativas que posibiliten que as
Segundo engadiron, para o impulso da indusnosas empresas sexan aínda máis potentes e competitivas (industria 4.0) a través
tria 4.0 o catálogo abrangue servizos orientados a
dun emprego máis amplo e intensivo das novas tecnoloxías. O orzamento conxunestablecer novas fórmulas de produción e a impulsar
to é de máis de 2,3 millóns de euros ata o ano 2017, dos cales 1,26 millóns serán
a fabricación de “produtos diferenciados e de
achegados pola AMTEGA e 1,11 millóns polo IGAPE.
calidade”. A idea é permitir que as PEME accedan a
A través desta iniciativa conxunta, as dúas entidades
asesoramento especializado para aplicar solucións
sinalaron que fornecerán “un catálogo unificado de
de Industria 4.0 que lles permitan “unhas meirandes
servizos ás PEME para a asistencia, diagnose e soporte
flexibilización, automatización, interconexión e susna implantación de solucións nos ámbitos de empresa
tentabilidade” nas súas contornas produtivas.
Como dixemos esta iniciativa insírese no establecido na Axenda Dixital
dixital e industria 4.0”. Os servizos en cuestión estarán
de Galicia 2020, liderada pola AMTEGA e aprobada no Consello da Xunta o
dispoñíbeis a partir do segundo semestre de 2016 e
pasado 30 de abril, que fixa como obxectivo a Aceleración da Economía Dixital
serán prestados ás empresas “a prezos reducidos por
como un factor de relevancia para impulsar o crecemento económico na Coaxentes colaboradores”, que serán contratados mediante
munidade. Esta aposta converxe co encomendado na Axenda da Competitiviprocedemento aberto por parte do IGAPE. O catálogo,
dade Galicia - Industria 4.0 (Consellería de Economía) e aprobada no Consello
fixeron saber Pereira e Aguilera, ofrecerá servizos orieno pasado 13 de maio, que aspira “a modernizar a industria galega a través da
tados a promover a dixitalización empresarial, “comezaninnovación, establecendo novas fórmulas de produción que melloren a súa
do pola diagnose do grao de modernización tecnolóxica
competitividade, e impulsando a fabricación de produtos diferenciados e de
e a identificación das oportunidades de mellora que
calidade”. 
permitan incrementar a competitividade da empresa”.
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Incorporación
ao repositorio
de software libre
dunha ferramenta de Abalar

Espírito
innovador
Os Gobernos galego e central
xuntan forzas para o pulo do
emprendemento dixital na
nosa terra

A

Xunta, a través da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), e a entidade
estatal Red.es, colaborarán para
impulsar o emprendemento
dixital en Galicia. Así se recolle nun acordo marco,
aprobado no Consello da Xunta, e que ambas
entidades asinarán en datas vindeiras. A AMTEGA
e Red.es destinarán en total 3,5 millóns de euros as
medidas que se desenvolvan ao abeiro do acordo.
A entidade pública estatal achegará o 80% do
orzamento e o departamento autonómico o 20%
restante.
O acordo marco define catro eixos xerais de
actuación, aliñados coas medidas da Axenda
Dixital de Galicia 2020, para impulsar a innovación
tecnolóxica, a competitividade e o emprego no
ecosistema dixital. Ambas entidades definirán “medidas concretas” para, nas súas palabras, “impulsar
servizos de acubillo e aceleración para apoiar
iniciativas de acompañamento das empresas a
través de servizos de asesoramento, mentoring e
capacitación, entre outros”.
Un segundo eixo serán os servizos orientados á
mellora do proceso emprendedor, con iniciativas
para impulsar ecosistemas e mecanismos de colaboración entre axentes, start-ups, emprendedores
e empresas doutros sectores, así como incentivar a
apertura ao exterior.
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Os servizos de apoio á busca de
financiamento é a terceira das áreas de
actuación do acordo, que abrangue
igualmente actuacións para dotar de
equipamento tecnolóxico a espazos
habilitados para o emprego de emprendedores e novas firmas.
Segundo lembra AMTEGA, a Axenda
Dixital de Galicia 2020 busca impulsar
“un modelo de crecemento baseado na economía dixital”, apostando pola dixitalización da
actividade empresarial e pola consolidación dun
sector TIC. Froito destes obxectivos xurdiron medidas como o Plan Transformatic (que en 2016
contará orzamento de 1,1 millóns de euros para
desenvolver actuacións, en colaboración co sector empresarial, universidades, centros tecnolóxicos, centros de investigación, colexios profesionais e o propio sector TIC, orientadas a fomentar
o desenvolvemento de solucións TIC innovadoras
adaptadas ás necesidades específicas das PEME)
ou o centro de crowdworking Galicia Open Future
(GOF), aceleradora de empresas emprazada na
Cidade da Cultura (Santiago) e impulsada por
Telefónica e a Xunta, que xa desenvolveron dúas
convocatorias ás que se presentaron 330 iniciativas emprendedoras, das que foron seleccionadas
100. En 2016 lanzarse a terceira convocatoria
de Galicia Open Future, que acollerá na súa
sede do Gaiás, outros 50 proxectos que poderán
aproveitar os recursos, ferramentas, formación e
asesoramento que a Xunta e Telefónica poñen as
súa disposición.
Por último recordar que Galicia ten rexistradas
un total de 2.442 empresas TIC (quinto posto na
clasificación estatal de comunidades e empresas
TIC). O sector tecnolóxico dá emprego a 14.400
traballadores e o seu volume de negocio superou
os 2.396 millóns de euros en 2014, un 4,6% máis
que no ano 2013. 

A

AMTEGA vén de actualizar os contidos
do Repositorio de
Software Libre da Xunta,
coa publicación dunha ferramenta do Proxecto Abalar e dunha nova versión de
XEA, a aplicación de xestión
das aulas da rede CeMIT.
Amplíase así o contido do
repositorio incrementando
as aplicacións e ferramentas que a Xunta facilita para
a súa reutilización.

O Centro Software Abalar
é unha ferramenta que
permite aos profesores
xestionar facilmente a
visibilidade das iconas das
aplicacións nos equipos do
proxecto Abalar para adaptalos ao uso dos alumnos
de Primaria ou Secundaria.
Os usuarios que descarguen eta ferramenta poderán configurar a visibilidade
das iconas das aplicacións
no escritorio do seu equipo.
Por outra banda, a nova
versión da aplicación de
xestión XEA inclúe novas
funcionalidades e melloras,
sendo xa a terceira versión
publicada dende a súa
liberación a primeiros de
ano. XEA facilita a xestión
de todos os recursos da
redes, adaptándose ás
necesidades de axentes TIC
e usuarios.
| 11

| CPEIG |

Relatorios das xornadas sobre novos perfís
profesionais

O

CPEIG tamén informou de
que xa está dispoñíbel a
publicación (en formato PDF
a través de profesionsdixitais.org))
que recompila os relatorios das súas
xornadas destinadas a amosar os
múltiples vieiros laborais que abre
a formación en novas tecnoloxías
da información (as xornadas da
campaña 1 mes, 1 profesión dixital).
Como lembraremos, a primeira
edición deste programa de divulgación de novos perfís profesionais
desenvolveuse dende o mes de
abril até o mes de novembro do
presente ano. Contou coa colaboración da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
AMTEGA, e dispuxo de web propia
para ir dando conta das múltiples
citas e actividades que abrollaron
do seu seo, profesionsdixitais.org.
Como lembraremos o miolo da
campaña foi unha serie de charlas
itinerantes que contaron coa intervención de expertos e profesionais
para dar a coñecer novos perfís
profesionais dixitais (deseñador e
programador dixitais, blogueiro
profesional, desenvolvedor de
aplicacións, especialista en contidos
ou análise de datos, técnico en
mercadotecnia en liña, atención xeriátrica dixital ou experto en medios
de pagos, por só citar algúns). Dado
o éxito da iniciativa, está prevista
unha segunda edición da campaña
para o ano que vén.
O documento conta con prólogos
da directora da AMTEGA, Mar Pereira, e do presidente do CPEIG, Fernando Suárez. A publicación recolle,
ao longo de 44 páxinas, un resumo
das intervencións dos relatores que
participaron no ciclo. Pereira lembra
na súa achega introdutoria que
“existe arestora unha fenda entre
a oferta e a demanda no mercado
laboral e faise por tanto máis que
necesario fomentar a especialización tecnolóxica precisa para xerar
novos perfís profesionais”. Pola
súa banda, o presidente do CPEIG
salienta no limiar que cómpre pór
en valor “os exemplos de empresas
e profesionais que amosan como,
cada vez máis, estanse a demandar
competencias e coñecementos
dixitais e como o emprendemento
neste ámbito fai que de continuo
xurdan novos negocios que hai
pouco non existían”.
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Prestixio galego
O CPEIG, convidado a participar nos premios
cataláns dos profesionais da informática

O


Premiados e participantes na edición 20 da Nit

membros da Facultade de Informática
Colexio Profesional de Enxeñaría
de Barcelona da UPC, de Orange, de
en Informática (CPEIG) vai formar
Schneider, do Centro de Supercompuparte do xurado dos galardóns
tación de Barcelona, de Cellnex ou de
cataláns equivalentes aos que
Telecos.cat.
entrega cada ano a entidade que
O xurado deberá seleccionar,
preside Fernando Suárez, cuxa máis recente edición
entre as candidaturas presentadas, as
celebrouse este mesmo verán. Os recoñecemengañadoras das seguintes categorías:
tos cataláns entregaranse no marco da Nit de les
Premio Salvà i Campillo á PersonalidaTelecomunicacions i la Informàtica, edición 21, que
de Destacada (persoa que contribuíu
se vai celebrar o 18 de febreiro de 2016 no Auditori
de maneira notábel á potenciación
de Barcelona. As distincións (en cuxo xurado o CPEIG
ou divulgación da Electrónica, as
foi convidado a participar) son as seguintes: Premios
Tecnoloxías da Información e a
Salvà i Campillo, Alan Turing e Premio de Honra da
Comunicación ou o Audiovisual),
Nit. A convocatoria para presentar
Premio Salvà i Campillo ao Novo
candidaturas xa está aberta e as
Emprendedor (persoa nova con
capacidade emprendedora á hora de poñer en marcha
bases están dispoñíbel en lanit.cat.
unha iniciativa empresarial de éxito ou innovadora no
Máis en detalle, ao carón de
ámbito da Electrónica, as Tecnoloxías da Información e
Fernando Suárez (presidente de
a Comunicación ou Audiovisual), Premio Alan Turing ao
CPEIG), no xurado da nova edición
CIO do ano (recoñecemento ao CIO, Chief Information
dos premios cataláns participará
Officerm, que destacou polo seu labor profesional),
unha extensa listaxe de profesionais
Premio Alan Turing ao Compromiso Social (persoa
e representantes das entidades
impulsora dunha iniciativa ou proxecto innovador cun
organizadoras (a Asociación Catalá
impacto social positivo, que achegue valor á sociedade
de Enxeñeiros de Telecomunicación
nos ámbitos da cidadanía, o medio ambiente, a cultura
e o Colexio de Enxeñaría Inforou a integración social) e Premio de Honra (persoa cunmática de Catalunya). Segundo
ha ampla e destacada traxectoria profesional relacioinforma o colexio, entre os encarnada coa Electrónica, as Tecnoloxías da Información e
gados de valorar as candidaturas
a Comunicación ou do Audiovisual no ámbito técnico,
estarán, ademais do representante
académico , empresarial ou institucional). 
da entidade profesional galega,
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| Galicia, eixe de investigación |

A

Gradiant, aliado

das empresas para o
programa Conecta PEME

nova edición do programa Conecta PEME
da Axencia Galega de
Innovación (convocatoria 2016) fíxose pública
este 22 de decembro e manterá aberto
o prazo de presentación até o 22 de xaneiro de 2016. Os obxectivos do programa, que para esta nova andaina conta
cun orzamento dispoñíbel de 25 millóns
de euros, son -por unha banda- fomentar a cooperación entre as pequenas e
medianas empresa e os demais axentes
do sistema autonómico de innovación,
e por outra banda apoiar proxectos de
investigación e de innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e
prioridades identificadas na Estratexia
de Especialización Intelixente (RIS3) de
Galicia (investigación industrial, desenvolvemento experimental, innovación
organizativa e innovación en procesos).
Tamén se dirixe Conecta PEME 2016 a
reforzar a competitividade das empresas galegas e emprazadas en Galicia a
través da fórmula da innovación. Por
certo que para garantir ao máximo “o
éxito dos proxectos que se presenten,
a Axencia Galega de Innovación (GAIN)
aconsella contar co apoio de organismos de investigación como Gradiant.
De feito, a contratación dun centro
coma Gradiant valórase moi positivamente, até con 15 puntos durante a
avaliación do proxecto.
Conecta PEME, como dixemos, fomenta a agrupación empresarial a través de
proxectos de I+D centrados en investigación
industrial, desenvolvemento experimental e
innovación en organización e procesos.
Recordar tamén que os proxectos que se
presenten deberán estar aliñados coa Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de
Galicia: áreas de actuación consideradas estratéxicas para Galicia, como a Industria 4.0 ou o
envellecemento activo, áreas nas que Gradiant
tense destacado e significado, precisamente,
como un referente con gran experiencia neste
tipo de convocatorias. En base a isto, o centro
estase a achegar de firme como un “socio
perfecto” para este tipo de proxectos, “con
tecnoloxías presentes nos principais mercados
mundiais”.
Recordar por último que Gradiant ten en
persoal preto de 90 profesionais da Investigación e o Desenvolvemento (I+D) que, nas
súas palabras, atesouran “unha experiencia
e un liderado demostrados nesta índole de
proxectos e convocatorias”. Para Gradiant, dan
fe disto “os nosos éxitos nos programas europeos H2020 e Sétimo Programa Marco (FP7); e
sobre todo a nosa experiencia en programas
de apoio á I+D de carácter estatal e autonómico, como os FEDER Innterconecta, ou as dúas
edicións anteriores de Conecta PEME”. 
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O programa conta para a súa nova edición cun
orzamento de 25 millóns de euros

Evento en Bruxelas sobre IoT este 15 de xaneiro

A

Alianza a prol da Innovación na Internet das Cousas (AIOTI, polas súas siglas
en inglés Alliance for Internet of Things Innovation) vai organizar un evento en
Bruxelas sobre tecnoloxías IoT aplicadas aos ámbitos Smart Farming e Food Security
(seguridade na alimentación e tecnoloxías intelixentes aplicadas ao agro, á gandería, á
produción acuícola, etc). A xuntanza, que vén da man do grupo de traballo O6 da dita
alianza, que lidera o centro tecnolóxico galego Gradiant, celébrase o vindeiro 15 de xaneiro. Trátase, máis polo miúdo, dun obradoiro sobre recomendacións para proxectos piloto
a gran escala feitas públicas en datas recentes. Estas recomendacións, sinala Gradiant,
foron remitidas á Comisión Europea para a súa valoración e teñen o obxectivo de marcar
o devir das políticas da UE en materia de Investigación e Desenvolvemento no ámbito IoT
(Internet das Cousas).
Segundo engade o centro tecnolóxico galego, nun primeiro intre o workshop en
cuestión estaba previsto para o mes de novembro pasado, pero a alerta antiterrorista de
Bruxelas fixo que fose pose preciso mudar de data.
Os obxectivos da xornada son moitos e variados. Durante a primeira parte da mesma, a
Comisión Europea (DG Connect e DG Agri) dará a coñecer o Call IoT-01-2016 sobre pilotos
a gran escala, máis en detalle o piloto número dous sobre Smart Farming & Food Security.
Pola súa banda, o WG06 da AIOTI encargarase de divulgar o traballo que se está a levar
acabo ao abeiro da devandita Alianza e do seu grupo de traballo 06 en particular. A xornada ten entre as súas finalidades incrementar a presenza do usuario final das tecnoloxías
da Internet das Cousas dentro de AIOTI WG06. A segunda parte do obradoiro está dirixida
precisamente a estes usuarios finais, entre os que se contan agricultores, cooperativas,
fabricantes de maquinaria, industrias alimentarias, loxística, minoristas e consumidores,
sen esquecer a outros actores con intereses diversos en canto á agricultura intelixente ou
a seguridade alimentaria.
A xornada tamén abranguerá actividades de networking e de intercambio de ideas e
experiencias.
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Diacamma, compartindo gastos de transporte

D

e entre as cousas tecnolóxicas galegas que chegaron este ano
houbo algunhas de especial interese para o noso futuro no
mundo e os dos nosos petos (as nosas respectivas economías).
Por exemplo Diacamma, un novo servizo galego posto en marcha na
Coruña e que se centra sobre todo en achegar solucións alternativas
para o transporte urbano. O nome do servizo, para quen non o saiba,
alude a un tipo concreto de formiga, da subfamilia Ponerinae, moi
presente en Oceanía e Asia, e que entre outras características presenta a particularidade de non ter raíña. Como é de supoñer, a razón
de que os responsábeis da comunidade tiveran elixido o devandito
nome ten relación, precisamente, co feito de que estes insectos non
teña “xefa”. Ou sexa, que Diacamma refírese claramente ás vantaxes
de xuntar un colectivo non xerárquico onde todo o mundo bote
unha man, libremente, para conseguir obxectivos que doutro xeito
(a título individual) serían inviábeis. Neste caso concreto, un dos

obxectivos a conseguir é
ben ambicioso: reducir de xeito gradual
pero sensíbel a
cantidade de
tráfico que se
move nas nosas
cidades. Ou sexa,
que se minimicen os
transportes innecesarios (tantos) e, tamén,
que se rendibilicen as viaxes e os desprazamentos poñendo un
mesmo vehículo ao servizo de varios ocupantes. Trátase pois de crear
unha comunidade de usuarios conectados a través da súa plataforma
dispostos a compartir medios de transporte. Detrás deste innovador
servizo están os informáticos galegos Rubén Quintela e David Tubío.

Un ano de innovación galega
Botamos a vista atrás para amosar boa parte da rica
produción TIC das nosas empresas ao longo de 2015
Stukers: fomentando
convivencias de conto

Kiply axúdanos a ser de
verdade produtivos

A

empresa galega Stukers,
centrada en achegar tecnoloxía
para facilitarnos ao máximo a
procura dunha vivenda compartida,
impulsou este ano a súa actividade a
todo o ámbito estatal. Para quen non
o saiba, estamos ante un servizo de interese (stukers.com) para estudantes
ou xente nova que queira independizarse, poñendo preto do usuario
as persoas da comunidade en liña
máis potencialmente idóneas coas
que compartir piso. Ou sexa, aquelas
coas que o usuario tería máis cousas
en común. Detrás de Stukers, que na
primavera xa andaba preto dos 8.000
usuarios, atópanse catro emprendedores galegos. A súa arela, “achegar
convivencias perfectas”.
O portal permite buscar compañeiros,
filtrar segundo os seus trazos de personalidade, ver os perfís de posíbeis
futuras persoas coas que convivir e
contactar libremente con elas.
En febreiro Stukers contaba con
máis de 2.000 vivendas en toda
España.
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E
En marcha Campo Galego

E

n 2015 tamén se puxo en marcha o portal
Campo Galego, centrado en fornecer información útil e actual sobre o noso rural e
as actividades gandeiras e agrarias. A web, que
tamén serve de local social en liña para os nosos
profesionais dos ditos sectores e do forestal, diríxese igualmente a reflectir todo o que se está
a desenvolver na nosa terra para impulsar cara
ao futuro (o sustentábel, o rendíbel, o óptimo, o
competitivo) a actividade agrogandeira galega.
O portal foi posto en marcha por Gonzalo Brocos e David González, e contan cun equipo de
redacción co que comparten a arela común de
emendar unha eiva que vén de antigo: a teima
que temos informar de cousas que nin nos van
nin nos veñen en detrimento dun ámbito que
nos toca ben de preto, o campo galego.

ste 2015 tamén puidemos coñecer a
ferramenta de raizame galega Kiply,
software multidispositivo que de xeito
automático mide e analiza a nosa actividade persoal en tempo real, axudándonos a
ser máis produtivos e competitivos e, en
definitiva, mellores profesionais. Por certo
que a ferramenta (máis completa e segura
ca outros recursos análogos dispoñíbeis
no mercado -poucos-, amais de ser de
balde na modalidade freemiun) non só
pode mellorar o rendemento dun profesional, senón dunha empresa enteira e
mesmo dun sector). Kiply foi creada como
dixemos para incrementar a produtividade
persoal dos usuarios de dispositivos. Para
acadalo, integra tecnoloxía, metodoloxía e
un terceiro factor que sempre é de agradecer: estatísticas, informes e consellos.

Aplicación de Conexiona para a xestión
integral de estacións de servizo

A

empresa Conexiona impulsou en 2015 o que sería o
primeiro software de xestión integral remota para estacións
de servizo (transporte). A tecnoloxía desenvolvida por Conexiona chámase iPetrol (ipetrol.es) e é a primeira que permite unha
xestión integral dos ditos puntos de abastecemento de carburante.
O sistema pode manexarse a través dunha plataforma web ou dunha aplicación móbil adaptada a todos os sistemas operativos (An-

droid e iOS). Ademais, é integrábel con calquera sistema de xestión
estándar implantado nas gasolineiras. As súas utilidades permiten o
control remoto dos prezos nos monolitos, das luces, das portas, da
alarma e das cámaras de seguridade. Ademais, envía notificacións
inmediatas sobre saltos de alarma, vandalismo, incendios ou fallos
en equipos e compoñentes.

Smart GalApps axuda ás asociacións de negocios

A

nte a necesidade cada vez maior de conectar co público de parte do pequeno negocio,
e buscando unha solución asumíbel, a compañía galega Smart GalApps estreou en 2015
SmartPromo (smartpromoapps.com), unha plataforma que permite a asociacións e grupos
de negocios crear a súa propia aplicación móbil promocional, para convidar aos seus clientes a
descubrir os seus espazos, eventos, promocións e ofertas. Esta solución facilita a creación dunha
aplicación nativa para iOS e Android, que os usuarios poden descargar nos seus dispositivos
intelixentes, e que os asociados da entidade que a contrata poderán administrar de xeito doado
a través dun panel de control que permite tanto xestionar os contidos presentes na aplicación
como consultar as estatísticas de uso, para poder analizar o comportamento e a resposta dos
clientes, o que pode axudar a mellorar os negocios asociados.

Queres lanzou un
innovador produto de
xestión

Q

ueres Tecnoloxías, empresa
galega TIC, deunos a coñecer
esta ano a dispoñibilidade do seu
produto A3S, que é o sistema de xestión
documental Alfresco en modalidade
SaaS (software como servizo) para pequenas e medianas empresas. Segundo
nos contou Víctor Fariña, CEO de Queres,
trátase dun produto moi orientado a
empresas, despachos de avogados, asesorías e demais empresas que xestionen
unha gran cantidade de documentación
e electrónica. Ademais, estamos ante
un servizo na nube. Máis polo miúdo,
nunha nube ceibe de ataduras. Así nolo
explicaron: “En Queres proporcionamos
as ferramentas e o soporte preciso para
que se un usuario non está satisfeito
co noso servizo poida migrar de xeito
doado a información”.
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O robot cortacéspede de
Smarttek, mellor produto do
ano

A

empresa galega Smarttek obtivo
este ano un importante recoñecemento grazas a un trebello
tecnolóxico de seu, o robot cortacéspede
Smartbot, que salienta polas súas avanzadas funcionalidades e a incorporación de
tecnoloxía Wi-Fi que permite programalo
e controlalo sen que se preciso tocar o
panel de control (só empregando o noso
dispositivo intelixente ou tableta). O
Smartbot foi obxecto do Premio Cantábrico Excelente ao Mellor Produto do Ano.
Con este galardón, quíxose salientar a
ampla marxe de funcionalidade do robot
intelixente, un desenvolvemento que
tamén destaca polo seu carácter innovador e pioneiro e polo seu potencial de
resistencia (é que aturar as condicións
climáticas máis duras, curta herba en
superficies de até 2.600 metros cadrados,
traballa en pendentes de até o 58% e
ademais consume pouca enerxía).

Primux lanzou app
para protexer aos
máis pequenos

A

empresa galega Primux Tech
puxo á nosa disposición en
2015 unha nova ferramenta
para permitir o uso máis óptimo
posíbel dos smartphones. O desenvolvemento diríxese a dar servizo
a nais e pais, xa que un dos seus
obxectivos é garantir a seguridade
nos dispositivos cando son os empregan os máis cativos da casa. Primux, cuxo departamento de I+D+i
está emprazado no Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole, mobilizou
para o deseño de Help Launcher Kids
(así se fai chamar a aplicación) unha
trintena de desenvolvedores. O
sistema permite entre outras outras
cousas controlar as chamadas, mensaxes e xogos. Podemos descargalo
xa en Google Play. Máis en detalle,
a ferramenta de control parenteral
lanzada pola empresa galega asegura que o acceso dos nenos ao móbil
sexa seguro e poidan comunicarse
con catro contactos importantes
(sexan os pais, outros familiares ou
amigos), enviar e recibir mensaxes
de texto dende a liña móbil paterna
ou dende a súa aplicación de
mensaxería instantánea favorita e,
finalmente, tirar partido de xogos e
aplicacións.
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Losredactores.com: xuntando provedores e
demandantes de contidos

E

ste ano que estamos deixando atrás
chegou á Rede, tamén, unha iniciativa
galega chamada Losredactores.com que
sería, en palabras dos seus responsábeis, o
primeiro mercado de contidos para blogs
que permite a unión entre quen posúe
páxinas web e quen estaría disposto a escribir nelas. Dito doutro xeito: o portal xunta
provedores de información con empresas
que a demanden. O obxectivo sería promover as web das segundas nos buscadores,
incrementar visitas, gañar reputación na
Rede e aumentar a presenza dos seus perfís

nas redes sociais. Losredactores.com facilita
e achanda o camiño dos propietarios de
páxinas cara aos xeradores de contidos, e
faino creando para todos eles un marketplace de compravenda. O portal vén da
man do emprendedor galego Borja García.
Integrado no grupo de portais galegos Donwebmaster, ten o engadido extra de axilizar
os procedementos precisos para que un
redactor consiga visualizar axeitadamente
unha web nos buscadores (manténdoa nos
“postos altos” cada vez que se siga xerando
información). Este carácter de proceso inme-

Wualapp, o marketplace que impulsa a
compravenda de apps

A

comunidade internauta xa ten á súa
disposición un innovador e interesante
recurso en liña destinado a dinamizar
o mercado das aplicacións en tódolos elos
da cadea: dende a xeración dunha idea até
a descarga do usuario. O servizo Wualapp
(wualapp.com), que achega vantaxes a todos os
implicados (os que crean, os que desenvolven,
os que invisten, os que mercan, os que usan),
é un marketplace no que calquera programador, desenvolvedor, investidor, empresa ou
particular pode vender ou mercar os dereitos

diato conséguese, precisamente, dándolle
ao portal feitura de mercado en liña. Así, os
demandantes ou clientes poden mercar os
artigos que lles sexan de interese a través de
Paypal logo de examinar se a información
ofrecida é acaida para os seus obxectivos.

e a propiedade intelectual de aplicacións para
dispositivos móbiles, “dando solución a todos
os interrogantes legais”, sinalaron os meses
pasados os seus creadores. O marketplace, o primeiro das súas características no ámbito da fala
hispana, vén da man dunha startup galega do
mesmo nome, Wualapp. Para o seu cometido,
o servizo dispón dunha óptima cobertura legal
que abrangue na súa integridade as actividades
levadas a cabo no seu seo. De feito, informáronnos os responsábeis do marketplace, este
asesórase en todo intre por “unha das mellores
firmas en dereito informático do panorama TIC
actual, como é A&J Garrigues, que nos garante a
máxima protección legal para os nosos clientes”.

Galejobs, a prol da situación laboral
da nosa terra

E

ste verán chegou á nosa Rede un novo servizo que en boa medida
xa nos tardaba. Falamos de Galejobs, un portal galego posto en
marcha para persoas residentes na nosa terra que se atopan arestora
procurando un posto de traballo e ás que lles interesa acadalo o máis
preto posíbel do seu fogar. O servizo, todo el achegado na nosa lingua, foi
posto en marcha por un equipo de profesionais procedentes dos eidos financeiro, comercial e das relacións públicas, xurdiu coa arela de cubrir coa
súa actividade toda a contorna xeográfica galega, non só a das grandes
cidades.
Segundo informan os seus responsábeis, o proceso de busca de emprego e a alta do noso perfil profesional son de balde. Este mes de setembro,
logo das boas expectativas de agosto (os case 8.000 seareiros de Facebook a día 7 de setembro), o portal abre fogo co sorteo #AxudaGalejobs,
no que podemos gañar o curso en liña acubillado no portal que máis nos
interese. O único que temos que facer é achegar un gústame na páxina de
Galejobs en Facebook e logo crear o noso perfil profesional no servizo.
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SIVSA lanza un revolucionario
software para clínicas

N

o mes de xullo saíu ao mercado unha nova ferramenta informática da empresa de raizame galega
SIVSA (con sede central en Vigo e integrada na asociación galega Ineo). O programa, un innovador e avanzado software de xestión clínica chamado Fenix, foi definido
polos seus desenvolvedores como “unha nova maneira
de entender a xestión de centros de saúde dende a nube”.
Fenix, engade SIVSA, está especialmente pensando e
optimizado para médicos e clínicas de pequeno tamaño.
Entre as moitas funcionalidades que pon en xogo, salienta
a posibilidade de controlar e axilizar de maneira fluída e
intuitiva todos os procesos que se dan na actividade diaria
dun espazo de saúde, “dende a chamada do paciente para
solicitar unha cita até a facturación dos servizos”. Estas e
outras operacións son centralizadas por Fenix.
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Insulclock: automatizando o proceso
da administración de insulina

E

ntre as
iniciativas
impulsadas nesta
nova edición
(a segunda)
do centro de
crowdworking
Galicia Open
Future (posto
en marcha por
Telefónica e
AMTEGA na Cidade da Cultura) atopamos este ano un proxecto tecnolóxico
xa consolidado que serve de exemplo ilustrativo de en que
consiste o concepto eSaúde (integración das máis avanzadas
e estendidas tecnoloxías con servizos destinados a mellorar a
calidade de vida persoas doentes ou dependentes). Falamos
de Insulclock, un proxecto para desenvolvemento de dispositivos de última xeración para a administración de insulina
e control da diabetes. As tecnoloxías deseñadas ao abeiro
de Insulclock non só teñen potencial de abondo como para
complementar os métodos tradicionais de acubillo e rexistro
das anotacións sobre doses e tempos, senón mesmo para
substituílos por completo. E co engadido de borrar dun
sopro calquera posibilidade de erro ou trampeo.

GOI, o BlaBlaCar galego da paquetería

D

a man da moza galega Yaiza Canosa chegounos unha sorpresa na
recta final de 2015: a primeira plataforma mundial que conecta transportistas particulares e profesionais con xente que precisa enviar obxectos. Chámase
GOI, que busca ofrecer rapidez, aforro e
sustentabilidade entre outras vantaxes,
tanto para o transporte como para as
mudanzas, no que podería considerarse
como unha versión de sistemas como
BlaBlaCar, na que o espazo sobrante
dos vehículos en vez de ocupalo outros
pasaxeiros aprovéitase para cargas de
todo tipo.
GOI permite optimizar e gañar cartos
co espazo sobrante nos vehículos, tanto de condutores particulares como de transportistas profesionais, funcionando vía web ou a
través de aplicación móbi, para facer aínda máis práctico o uso desta
plataforma.
Polo de agora GOI non cobra polo seu traballo de intermediación,
xa que está a centrar a súa actividade actual en incrementar o seu
número de usuarios, que arestora están repartidos sobre todo entre
Madrid e A Coruña. Os prezos dos transportes os fixan os propios
usuarios, e tenden a estar entre os 3 e 7 euros, en función do volume
do obxecto transportado, resultando especialmente atractivo o servizo para levar cousas delicadas e pesadas.

Wimbag localiza equipaxes perdidas

E

ste ano tamén soubemos da iniciativa
dos galegos Santiago Álvarez e Lucía
Taboada para facer realidade Wimbag
(wimbag.com) como produto comercial.
Trátase dun pequeno dispositivo localizador
que pode introducirse na nosa maleta para
facilitar a súa localización no caso de extravío. Deste xeito, no caso de perder a maleta,
pódese recorrer a unha sinxela e áxil aplicación móbil para poder localizar a equipaxe,
aínda que este sistema será un chisco máis

O proxecto eHeart na vangarda mesma da eSaúde

O

proxecto galego eHeart, premiado en
outono como mellor iniciativa estatal
no ámbito das tecnoloxías da saúde
e a vida activa (recoñecemento de AMETIC),
foi dado a coñecer en detalle este verán de
2015. O proxecto está liderado pola firma
Conexiona Telecom, con sede na Tecnópole de Ourense. Trátase dunha iniciativa
sumamente innovadora e ambiciosa que
responde a unha colaboración públicoprivada co-financiada pola Xunta no marco
de Conecta-PEME. A devandita empresa de
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Parque Tecnolóxico de Galicia (Conexiona)
encabeza o consorcio que lle dá impulso,
unha alianza integrada polas firmas Optare, Quobis, Hacce e Tecsoftcom, co apoio
tecnolóxico do centro tecnolóxico Gradiant e
o soporte científico da Universidade de Vigo
e da Fundación do Complexo Hospitalario
da Coruña. O obxectivo é “pór freo a unha
das principais causas de morte no mundo, as
enfermidades cardiovasculares”.
O seu xermolo baseouse na creación
dunha ferramenta sobre un dispositivo non

sofisticado, incluíndo alerta de apertura non
autorizada ou por afastamento mediante
Bluetooth 4.0 (advertíndonos así de posíbeis
roubos), desconectándose de xeito automático durante o voo, caracterizándose por un
baixo consumo (avisando mediante unha
notificación cando a súa batería baixe do
10%) e cunha característica moi interesante:
integración cos sistemas de equipaxes perdidas das principais compañías de voos. Este
trebello de 80 x 60 x 15 milímetros e 100
gramos de peso non emprega GPS, senón
que establece a localización mediante as
redes móbiles.

invasivo de medición da actividade cardíaca.
Ou sexa, que se trata dunha tecnoloxía que
non altera os hábitos nin a rutina diaria do
doente e que, ademais, posibilita o seguimento constante da actividade do seu
corazón por parte dos especialistas a través
dunha plataforma que emprega o estándar
WebRTC. “A novidade de eHeart respecto
doutros sistemas como os Holter ou os
trebellos implantados”, informounos Gradiant
o pasado verán, “é o uso de dispositivos miniaturizados, sen fíos e pouco intrusivos”. De
feito, engadiu o centro, eHeart é moi doado
de usar, simple e cómodo para o paciente,
“á vez que potente, rápido e versátil para o
especialista”.
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A información,
ferramenta
agro-gandeira
O proxecto galego AutoFarm
permítenos converter as nosas
explotacións en granxas smart

A

- Nun plano detallado, de que forma concreta se pode
converter -con axuda de AutoFarm- unha granxa tradicional
nunha granxa intelixente?
- Unha das maiores armas coas que conta o granxeiro, grazas
a AutoFarm, é a información. O sistema entrégalle un coñeutoFarm, como o seu propio nome indica, é
cemento, exhaustivo e inmediato, do que está a ocorrer na
unha iniciativa para aplicar no ámbito farm
instalación, gravándoo e permitindo por tanto levar un rexistro
(granxas agrogandeiras do rural pero tamén
histórico de tódolos parámetros que monitoriza. Así que, o
acuícolas e doutros ámbitos), tecnoloxías
responsábel da explotación vai saber -en virtude deses datosavanzadas de xestión e control eficientes,
como está a ser a súa xestión, como influíron as decisións
sustentábeis, áxiles e rendíbeis. Dito doutra maneira: trátase
tomadas na rendibilidade, ou calquera outro parámetro que
de permitir que os responsábeis dunha explotación fagan
considere oportuno. En definitiva, permítelle saber si se está
o mesmo que facían até o de agora pero dunha maneira
realizando unha xestión óptima da granxa.
moito máis cómoda, segura e proveitosa. Autofarm é un
Outro factor importante é que AutoFarm aporta tranquilidade.
dos proxectos tecnolóxicos galegos máis salientábeis da
Neste punto temos de sinalar que ofrece un dos sistemas de
tempada, en parte polo seu propio valor intrínseco, en parte
alarmas máis avanzados do mercado. Favorece a resposta e
xestión de calquera situación anómala, permitindo parameporque semella feito dende a nosa terra para a xente da
trizalas con gran nivel de detalle. Deste xeito, non só notifica
nosa terra. Iso non quita que non sexa aplicábel a moitas
calquera anomalía senón que permite a aplicación automática
contornas, países e sectores, que o é. Os responsábeis do
de accións correctoras para corrixir esa condición anómala.
proxecto, abeirados este ano á nova edición do centro de
Cómpre engadir que as notificacións, que poden enviarse a
crowdworking que Telefónica ten na Cidade da Cultura de
través de SMS, correo electrónico ou mediante unha chamaSantiago (Galicia Open Future), destacan que Autofarm logra
da de teléfono, poden ser dirixidas a unha ou varias persoas,
conciliar dous conceptos que non sempre van xuntos: acheou ben a sistemas externos. Esta tecnoloxía permítenos, de
gar precisión e inmediatez á par que fornecer
inmediato, saber o que acontece, onde acontece
liberdade. Falamos con Jorge Cobas, responsábel
e que accións correctoras son tomadas de xeito
de desenvolvemento de software do proxecto.
automático. Por suposto, sempre será o granxeiGrazas a Autoro quen terá o poder de decisión final ante un
- AutoFarm é unha iniciativa para o desenvolvemenevento deste tipo, xa que Autofarm permite a coFarm o granxeito de sistemas de automatización industrial para
nexión e toma de decisión en remoto. Isto favoro goberna a
os sectores gandeiro, agrícola e piscícola. Podemos
rece unha independencia física entre o granxeiro
dicir que, en parte, AutoFarm axudaría ás nosas
e a súa explotación. Non sempre hai que estar na
súa explotación
explotacións do rural ou da costa a converterse en
explotación para actuar, e isto, amais da tranquilidunha maneira
explotacións intelixentes?
dade, outorga unha maior calidade de vida.
- Así é. Grazas a AutoFarm o granxeiro goberna a súa
máis intelixente.
explotación dunha maneira máis intelixente. Por unha
- De que tecnoloxías, concretamente, bota man
banda permítelle un seguimento máis preciso -e inmeAutoFarm?
Permítelle un sediato- e pola outra unha maior liberdade. AutoFarm
- AutoFarm baséase nunha arquitectura compleguimento máis
pode actuar en solitario -de maneira autónoma- sobre
tamente modular que se apoia en estándares indiversos aspectos do funcionamento da explotación.
dustriais como buses de comunicación ModBus
preciso -e inmeUn exemplo disto sería o control de temperatura da
sobre RS485. Tamén empregamos tecnoloxías IP
nave: o sistema permite manter un ambiente óptimo
para permitir, tanto a conectividade da explotadiato- e unha
para os animais dentro da explotación. Pero ollo, o
ción a Internet, como a conectividade entre os
maior liberdade.
sistema tamén lle cede ao granxeiro o control último
propios módulos que compoñen o sistema. O
sobre os automatismos. O responsábel da explotación
control de AutoFarm realízase mediante calquera
sempre pode modificar o comportamento do sistema
dispositivo que poida executar un navegador
ante determinadas eventualidades. AutoFarm déixalle
podendo ser este un computador, unha tableta
esa liberdade. E todo, por suposto, pódese controlar a
ou un smartphone; con independencia do seu
distancia.
fabricante. A nosa filosofía principal e o noso
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punto de partida - ao desenvolver o sistemafoi que o granxeiro sempre tivese o control
da súa explotación, co que a conectividade a
Internet só é requirida si se quere acceder á
granxa desde o exterior. No interior da explotación disponse dunha rede Wi-Fi propia que
permite o control en todo m omento. Isto
é moi importante porque outras solucións
semellantes requiren que a granxa estea
permanentemente conectada a internet para
o seu control e xestión. De feito, o granxeiro
realmente non se conecta á súa granxa,
senón a un servidor externo propiedade da
empresa fabricante da solución.
- Que sucedería se a conexión a Internet
da explotación non é o suficientemente
estábel? Que pasaría se este servidor ou
a empresa que dá o servizo ten algún
problema?
- AutoFarm é un sistema completamente
autónomo, pero, dada a súa arquitectura,
tamén pode funcionar de modo que varias
explotacións, con independencia da súa
localización xeográfica, poidan ser controladas accedendo a un servidor centralizado,
xa sexa de Autofarm ou do propio cliente.
Tamén está o tema da calidade requirida nas
conexións a Internet. Fomos conscientes,
dende o inicio, dun condicionante a este
respecto: as explotacións non están preto
de núcleos urbanos -onde a calidade de conexión sería óptima. Por isto, o desenvolvemento de AutoFarm fixémolo empregando
redes de datos en mobilidade.
- AutoFarm forma parte do medio cento de
proxectos innovadores galegos que están a
ser impulsados dende o centro de crowdworking que Telefónica ten na Cidade da
Cultura de Santiago, Galicia Open Future.
Que nos podedes dicir sobre a vosa experiencia nesta palestra empresarial? Cales
son ao voso xuízo os seus puntos fortes,
aquilo do que credes que ides sacar máis
cousas de proveito?
- Moi satisfactoria. É un punto de apoio moi
importante para o proxecto, tanto polos
medios postos á nosa disposición, como
polas labores de asesoramento e mentorización impartidas a título individual. Tamén
cómpre destacar o gran nivel dos profesionais que imparten os distintos obradoiros de
adestramento. Todo isto axuda, e moito, a
reformulación constante tanto do noso plan
de negocio, como das posíbeis actividades
comerciais. Amais aporta un novo enfoque
máis acorde coa realidade actual do mercado. Resta subliñar, que é importante -amen
de proveitosa- a posta en contacto e acceso
que este foro outorga. Unha posta en contacto tanto con organismos públicos, coma
técnicos e empresas; así como a relación co
resto dos proxectos. Sinceramente penso
que no Galicia Open Future non se debe particularizar puntos fortes: tódalas actividades,
talleres e eventos teñen algo do que podes
tirar proveito.
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- O voso sistema está implantando a día de
hoxe nalgunha granxa da nosa terra? Se é
así, que nos podedes dicir sobre o desenvolvemento da experiencia? Hai datos
concretos sobre as vantaxes obtidas?
- Si. De feito, todo o desenvolvemento do
sistema realizouse na explotación de porcino dun dos socios fundadores de AutoFarm. Levamos dous anos xestionando esta
explotación e os resultados son moi bos.
Destacaría principalmente este feito: AutoFarm xerouse e testouse nun entorno real
sometido ás dinámicas de mercado e ás problemáticas cotiás dunha explotación. Non
somos un produto de laboratorio afastado
das dinámicas da realidade. O estar día a día
neste entorno posibilita coñecer cousas tan
básicas -e importantes- coma os efectos que
un ambiente agresivo ten sobre os dispositivos electrónicos. Alguén podería pensar
que isto é simplemente domótica aplicada a
granxas, pero precisamente é o medio o que
marca a diferenza. E nós temos un perfecto
coñecemento do medio por enfrontarnos
a el a diario. Esta importante experiencia
permítenos actuar en consecuencia e con
solucións adaptadas. As vantaxes obtidas
nestes dous anos foron múltiples: empezando pola tranquilidade que lle deu ao propietario saber en todo momento o estado da
explotación, así como a alerta inmediata de
calquera incidencia. Por exemplo, tivemos
varías fugas en conducións de auga que o
sistema detectou e informou en tempo real,
evitando custos derivados deste exceso de
consumo. Doutra banda, e apoiándose no
histórico de datos - que o sistema vai gardando- modificáronse certas dinámicas na
xestión que derivaron nun aumento directo
na rendibilidade da explotación.

- Nun principio semella que AutoFarm ten
aplicación principalmente nas actividades
agrícolas e gandeiras do noso rural. Pero
claro, o termo “farm” é moito máis amplo
etimoloxicamente que o termo “granxa”.
Isto podería darnos unhas claves sobre a
versatilidade e a flexibilidade que lle quixestes dar ao voso sistema. É así? Trátase
dunha tecnoloxía aplicábel e extrapolábel
a outros nichos de actividades diferentes
do agrogandeiro?
- Por suposto. É extrapolábel a calquera actividade que requira dun sistema de sensado e
actuación. A vantaxe de Autofarm é precisamente o medio no que foi desenvolvido, xa
que é un dos medios máis hostís que existen.
Se funciona nunha explotación de porcino,
funcionará con garantías en calquera outro
tipo de actividade. Ademais, grazas á arquitectura do sistema, pasar dunha actividade
a outra non supoñería un investimento moi
grande para nós, nin en tempo nin en recursos económicos ou de persoal.
- Tendemos a pensar na tecnoloxía como
algo complexo acerca do cal precisamos, si
ou si, algún tipo de formación avanzada. É
o caso de AutoFarm? Para tirarlle partido
teremos que recibir adestramento ou se
trata dun recurso tecnolóxico de doado e
intuitivo manexo para o que non precisaremos de grandes coñecementos TIC?
- A facilidade de uso foi outro dos nosos
obxectivos desde o inicio: coñecendo o medio fixemos un estudo dos nosos potenciais
clientes e o desenvolvemento fíxose pensando neles. Sabemos que son persoas que
non adoitan ter un gran coñecemento en
novas tecnoloxías polo tanto creamos unha
interface moi sinxela e intuitiva. Como sinalei
antes, un dos socios fundadores é dono
dunha explotación de porcino e isto deunos
unha vantaxe moi clara. Testamos a interface
cos pais deste socio. Tratase de persoas de
idade avanzada e sen ningún coñecemento
das TIC; iso si, con gran experiencia no sector
gandeiro. Eles supervisaron e aportaron moitas ideas no desenvolvemento dun interface.
Tanto é así que case o deseñaron eles. Isto
garante que este sistema sexa accesíbel a
calquera persoa, independentemente da idade ou coñecemento tecnolóxico. O período
de adaptación é mínimo. 
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| A AAAG renova web |

A

Asociación de Actores
e Actrices de Galicia
(AAAG) está a celebrar
o seu trinta aniversario. Para festexalo
e para que se vexa, a entidade vén de
presentar a súa nova web (aaag.gal) no
Salón de Teatro de Santiago. A maiores,
fíxose público o remodelado Catálogo
en liña da asociación e a súa base de
datos dos Premios María Casares. A
plataforma creouse en 1985, como
lembraremos, para traballar a prol da
profesionalización e a súa visualización
dos intérpretes no sector teatral e
audiovisual. As iniciativas acabadas de
presentar responden todas a un obxectivo común: repasar a historia da asociación, “que non é outra que a historia
do asociacionismo no sector teatral e
audiovisual”, sinalou Vicente Mohedano, presidente da entidade, na rolda de
prensa de Santiago, onde compareceu
en compaña de Jacobo Sutil, director
da AGADIC, e Isabel Blanco, delegada
en Galicia da Fundación AISGE.
“En todos estes anos”, sinalou Mohedano, “a AAAG desenvolveu un traballo
necesario a prol da dignificación de
toda unha profesión, afondando na
defensa dos dereitos laborais, na formación dos actores e actrices e tamén
no recoñecemento do noso teatro
creando os Premios María Casares,
que o vindeiro ano chegarán xa a súa
vixésima edición”, explicou o presidente da entidade, quen engadiu que na
nova páxina web inclúense diferentes
contidos para recuperar a historia da
asociación, así como distintos vídeos
co testemuño dalgúns dos fundadores
do colectivo. Deste xeito, Mabel Rivera,
Ernesto Chao, Gonzalo Uriarte, Luma
Gómez ou Rosa Álvarez reviven ante
a cámara a creación da AAAG, o nacemento do Centro Dramático Galego ou
a negociación do convenio colectivo
do teatro.
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Xanela ao mundo

Os actores e actrices da nosa terra renovan web no
trinta aniversario da súa asociación (AAAG)

Como dixemos, todo isto acubíllase nun novo portal
(anovado co apoio da AGADIC, a Deputación da Coruña
e AISGE) que se suma ao dominio galego .gal e que se
adapta a todo tipo de dispositivos, amosando un coidado
especial en facer o máis doada posíbel a navegación e
dando lugar a unha nova ferramenta que, como lembrou
Mohedano, resulta “imprescindíbel como xanela ao mundo para comunicar a actividade da AAAG tanto aos socios
coma á cidadanía”. O proxecto de coordinación da web
estivo coordinada por Marta Horjales e Alberto Blanco,
mentres que A Navalla Suíza encargouse de materializala.
Como indicamos, a páxina web da AAAG inclúe nesta
nova versión un portal específico dos Premios de Teatro
María Casares que, dende a súa creación en 1997, conforman “o gran escaparate da escena e unha celebración
para todos os profesionais”, recordouse na presentación. Neste espazo específico atoparase unha
ampla base de datos dos Premios, na que se recolle
información de gran parte dos espectáculos presentados aos galardóns, as biografías dos galardoados
co Premio de Honra Marisa Soto ou os Manifestos
Galegos no Día Mundial do Teatro. Ademais, no
portal dos María Casares inclúese por vez primeira
unha ferramenta de votación en liña, de xeito que
na vindeira edición (a vixésima dos galardóns) todo
o proceso de selección desenvolverase a través
da rede. “A idea era facilitar os procedementos”,
sinalou a AAAG, “tanto para a organización coma
para o censo de votantes, conformado por preto
de 500 persoas entre socios e socias, gañadores e
nomeados de todas as edicións, críticos, programadores e
persoeiros destacábeis do mundo teatral”.

O Catálogo
A asociación anovou tamén
o Catálogo en liña dos actores
e actrices. Esta ferramenta, que
impulsou a asociación dende 1990
na súa versión en papel, deu o
chimpo á Rede en 2008. Ese ano, a
entidade galega creaba o primeiro
catálogo dixital de intérpretes de
todo o ámbito estatal para o que
contou co apoio da Fundación
AISGE, entidade coa que a AAAG
lembrou “ter mantido unha longa
e estreita colaboración”. Agora,
sete anos despois, a AAAG achega
“unha ferramenta actualizada”,
máis doada de compartir e máis
axeitada para a visualización do
traballo duns actores e dunhas
actrices que poderán editar o seu
propio espazo no catálogo, “sen
intermediación e permitindo unha
rápida actualización dos seus
datos profesionais”.
Para quen queira afondar
nas tres décadas de andaina da
asociación e nas celebracións que
se están a desenvolver, sinalar que
hai un vídeo no YouTube no que
se achegan entrevistas con algúns
dos seus principais impulsores e
representantes. 
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| Televisión intelixente |

Incorporación
de TVG e
TVG2

A

maiores de todo o
devandito, Vodafone España incorporou
en decembro as canles
TVG e TVG2 á súa oferta
de televisión. As nosas
cadeas autonómicas
están accesíbeis no
paquete Vodafone
TV Esencial, ficando
dispoñíbeis para todos
os clientes de televisión
do operador en Galicia.
Segundo fai saber o
operador, coa incorporación das canles
públicas galegas (xunto
cunha ducia de cadeas
máis de todo o ámbito
estatal) “deuse resposta
á demanda de contidos
autonómicos e locais
naquelas zonas onde
recentemente a compañía despregou rede de
seu e nas contornas ás
que está a chegar o seu
servizo de televisión
por primeira vez, como
é o caso de Galicia”.
Amais da TVG e a
TVG2, incorporáronse
á grella de Vodafone as
canles ETB HD, ETB1,
ETB2, ETB3, TPA7, TPA8
e Canle Estremadura.
A maiores, fíxoo Nova
HD, Neox HD, Mega HD
e MTV España. Como se
pode ver, catro destas
incorporacións son
de alta definición (HD,
High Definition), o que
sitúa á operadora como
“líder do mercado na
emisión deste tipo de
achegas”, con 65 canles
na súa oferta.
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Facendo
historia na
televisión
Vodafone TV chega ao millón
de clientes

V

odafone España anunciou na recta final de ano
que foi quen de superar a cifra do millón de clientes de televisión, pechando así un ano histórico
para o seu servizo de televisión que, trimestre
tras trimestre, sumou abonados ata chegar aos
216.000 clientes no último ano (desde o 31 de decembro de
2014).
Tras a integración de Ono, Vodafone lanzou en abril ao mercado
Vodafone One, a oferta converxente máis completa do mercado
con Fibra, 4G e televisión intelixente con Vodafone TV, plataforma
que se afianzou desta maneira como un dos servizos de televisión
máis avanzados do mercado, con funcionalidades únicas como
control do directo, buscador, gravador de até tres canles á vez,
recoñecemento de preferencias, recomendacións personalizadas,
a mellor calidade de alta definición do mercado, etc.
En setembro, a plataforma estreaba tamén Últimos 7 días, a
funcionalidade que ofrece aos espectadores a posibilidade de ver
calquera programa emitido na última semana para un conxunto
de canles (arredor de medio centenar) sen necesidade de gravar
os devanditos contidos, e sen que ocupe espazo no equipo do
cliente. Como lembraremos, Últimos 7 días non ten custo engadido para os clientes e require ser activado por parte do usuario
para comezar a gozalo. Para máis información habilitouse unha
web específica (ono.es/tv/7dias) que achega completos datos
sobre o alcance e posibilidades da funcionalidade.

A aposta da compañía por
enriquecer a oferta de televisión cos mellores contidos e
canles tamén foi “determinante”,
segundo fixo saber a operadora.
Deste xeito, ao servizo de vídeo
baixo demanda, Videoclub, que
xa contaba con máis de 3.000
contidos dispoñíbeis para todos
os usuarios entre estreas, series
e títulos de librería, sumábase
en agosto as canles de fútbol
Abono Fútbol, Abono Fútbol 1
e BeinSports, a través dos cales
se pode gozar da liga BBVA, a
Copa do Rei, a UEFA Champions
League, UEFA Europa League,
as mellores ligas internacionais,
etc. Ademais, para o segmento
Horeca, Vodafone TV convertíase na única plataforma do
mercado nacional en ofrecer
estes contidos deportivos de
forma integrada.
En outubro, Vodafone TV integraba a aplicación de Netflix na
súa descodificador, de forma
que os fogares sumaban á súa
oferta habitual de contidos
unha ampla variedade de
series, películas, documentais
e títulos infantís. Os usuarios
gozan dos contidos de Netflix
en alta calidade grazas á gran
capacidade das redes de banda
larga ultrarrápida fixa e móbil de
Vodafone.
Ao longo de 2015, tamén
novas canles incorporáronse á
grella habitual de Vodafone TV.
Os despregamentos de fibra
en novas rexións como Galicia,
Asturias, País Vasco ou Estremadura favoreceron tamén a incorporación de canles autonómicas
e locais en cada unha destas
zonas. 
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entrevista | JAVI MOS |

O reto da
televisión en
directo nas
redes sociais

H

oxe non podemos entender o seguimento de moitos
programas televisivos sen a complicidade da segunda
pantalla, ou sexa, sen ter o smartphone na man para
comentar co resto da audiencia o que acontece dentro
da agora mal chamada pequena pantalla, de xeito que
non é preciso agardar ao día seguinte para falar con compañeiros
de estudo ou traballo do que vimos na televisión, xa que a Internet favorece a conversa en tempo real.
Ante este comportamento da audiencia hai espazos televisivos que se manteñen pasivos, pero outros actúan aproveitando
a canle de comunicación coa audiencia, como é o caso do Land
Rober Tunai Show, programa da TVG que os mércores pola noite
anima aos galegos con moito humor, o que levounos a falar co seu
community manager, Javi Mos, para que nos conte o seu punto de
vista sobre esta revolución na comunicación televisiva.
- Á hora de ter presenza na Internet, as redes sociais teñen un grande
peso actualmente pero, hai un obxectivo claro marcado para a interacción social dos programas de televisión?
- Un dos obxectivos claros é o de ofrecer á audiencia unha canle na que se
atopen cómodos comentando, criticando, e respondendo en tempo real
ó que sucede durante a emisión do programa, e tratamos de que todos
os que o desexen poidan (principalmente dende Twitter) obter respostas en tempo real ás súas actualizacións empregando o cancelo de cada
programa.
- No caso do Land Rober Tunai Show temos que na Internet conviven o
programa de televisión e o seu presentador? Como é xestionar ambas
imaxes simultaneamente? Hai que establecer sinerxías entre ambas ou
teñen vida de seu?
- Ámbalas dúas coexisten nos dous mundos: televisión e redes sociais.
Evidentemente durante a emisión en directo do programa, o perfil en
redes do seu presentador Roberto (@landrobervilar) é xestionado esas
dúas horas e media polo equipo de LandRober para poder atender tanto
aos seus seguidores, como aos do programa, e interactuar na medida do
posible mediante a conta de Twitter do TunaiShow (@landrobertvg)
- Aparte de Roberto Vilar, tedes algún tipo de estratexia nas redes sociais co resto de participantes no programa? E no caso dos convidados
(xente que xa ten unha presenza en liña consolidada en moitos casos),
veñen coa lección aprendida da casa?
- Polo de agora tentamos non ser moi intrusivos. Tanto cos participantes
coma cos invitados, achegámoslle os perfís empregados para que as teñan en conta se deciden compartir contidos e mencionarnos, empregando o cancelo escollido en cada ocasión, co obxectivo de poder organizar
a información dun xeito simple e doado, e que calquera usuario poida
acceder a ela do xeito máis eficaz. Se a presenza en liña coa que contan é
boa, indubidablemente axuda ao alcance da conversa establecida, o que
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permite atoparnos en cada programa con diferentes
audiencias solapadas, que pouco a pouco fan incrementar a nosa visibilidade máis alá das nosas habituais
fronteiras idiomáticas, por exemplo. Algo que no futuro
agardamos poder mellorar e seguir optimizando, para
que o alcance sexa o máis efectivo (e real) dentro das
nosas posibilidades.
- Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... que
plataformas son as que mellor están a funcionar
actualmente para un espazo televisivo? Depende do
momento? (ou sexa, que unhas funcionan mellor nos
directos e outras fóra de emisión)
- Actualmente conversamos principalmente polo Twitter
e polo Facebook. Aínda que interactuamos nas dúas,
nos directos preferimos Twitter como a ferramenta ideal
para monitorizar conversas e termos clave relacionados.
- Cando falamos dun programa en directo está claro
que durante a emisión hai moito movemento nas
redes sociais pero, a meirande parte do traballo coas
redes sociais do Tunai Show é antes da emisión, durante ou despois?
- Sen lugar a dúbidas, durante a emisión hai máis movemento. Antes e despois, a densidade de chíos relacionados e moito menor, aínda que non por iso menos
interesante. Parte das conversas e contidos cos que traballamos van máis alá das dúas horas e pico que dura a
emisión, e mantelas durante o resto da semana é crucial,
tanto para a audiencia como para nos, que aprendemos
dos consellos, das críticas construtivas e demais suxestións que a audiencia nos achega coa intención de facer
o programa cada vez máis seu. E así o estamos a facer e
agradecer cada semana.
- A promoción en redes sociais nótase directamente
nas audiencias televisivas ou afecta principalmente á
posterior interacción nas redes sociais?
- É complexo poder responder a isto, porque na actualidade falamos de dous mundos diferentes, con contornos e códigos diferentes. Pensamos que estamos no
camiño de pasar da coexistencia á integración de ambos
nun so, pero para iso as métricas deberían de estandaNúmero 148


Javi Mos con Roberto Vilar

rizarse moito máis, tal e como se reflexaba
no informe de Nielsen de Métricas comparables do pasado mes. O que si é claro é que
conversar coa audiencia axuda a fidelizar, e
a incrementar determinados segmentos de
poboación máis activos nas redes
- Aínda que en moitos casos a presenza en
liña é algo pasivo, vós aproveitades a resposta do público no directo, o que axuda
a conectar coa audiencia. Non resulta moi
complexo monitorizar a conversa en vivo
durante a emisión do Tunai Show?
- Temos algún pico de estrés, que varía en
función dos invitados, do éxito de cada
sketch... pero polo de agora movémonos
en cifras que non superan os 2.000 chíos co
cancelo escollido durante a emisión

- Hai poucas semanas visitou o Land Rober
Tunai Show un influencer (o youtuber
coruñés Wismichu). Ese tipo de iniciativas,
teñen un grande impacto? Pode a televisión tradicional beneficiarse das tendencias
do vídeo en liña?
- Foi toda unha experiencia, dende logo.
No tocante á conversa en Twitter, durante a
emisión case se acadou a cifra de 4.000 chíos,
co que iso implica para un programa dunha
televisión autonómica. Para facernos unha
idea no que isto distorsiona as métricas habituais nas que nos movemos, so a audiencia
vía Twitter acadou un alcance potencial de
case 2 millóns de usuarios. Para o programa
é falar dunha visibilidade puntual fóra do
seu medio e alcance habituais, que é un
dato moi positivo, pero que no tempo deixa
de ser representativo. Na miña opinión, o
importante é analizar e aproveitar os datos
cualitativos desta audiencia, xa que os cuantitativos son picos moi pronunciados nun
período de tempo moi reducido. Quizais
no futuro estes picos poidan ter reflexo nos
ratings e métricas da televisión, pero a día
de hoxe seguen a ser mundos moi distintos
no tocante as métricas.
- Entendemos que cando a xente ve o programa en vivo, o normal é que interactúe
coas redes sociais dende o seu móbil pero,
nótase iso no resto de contidos en liña do
programa? Podemos dicir que na Internet o
vídeo xa é móbil?
- Coido que é cedo para falar de que o vídeo
xa é móbil, e máis en Galicia, no que a banda
ancha óptima para vídeo segue a ser un fito
a acadar nos núcleos rurais. O que si detectamos é un incremento no consumo de contidos audiovisuais tanto na web da TVG, como
no número de reproducións e impresións
dos compartidos nas redes, ademais de que
cada vez hai máis xente que segue a TVG en
directo dende internet. Neste senso, do que
pase nos fogares galegos respecto a penetración das bandas anchas reais, dependerá que
o crecemento da audiencia
sexa máis pronunciado.


Os colaboradores do programa tamén se manteñen activos nas
redes sociais durante o programa
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- O que parece inevitable é
asociar a reprodución dos
cortes de vídeo do programa coa súa promoción
a través da Rede. Como
planificades o vídeo que
compartides pola Rede?
Tomades un papel activo
ou deixades a responsabilidade de viralizar o
contido á audiencia?
- Actualmente dende a TVG
se comparten os cortes
máis aplaudidos e celebrados polos asistentes ao
plató, e deixamos que sexa
a audiencia online a que
decida si son ou non para
eles os máis virais, coma
evidentemente sucedeu no


A visita de Wismichu ao Tunai Show tivo un
grande impacto na Rede

caso de Wismichu, ou nos de outros invitados
con moito peso nas redes, como Santiago Segura. Viralizar é un verbo que debería saír das
accións naturais da propia audiencia, cando
empatiza dun xeito especial con ese contido.
A responsabilidade de viralizar apunta máis a
un acontecemento artificial promovido fora
da contorna do usuario. Preferimos empregar
os catalizadores máis naturais, que xorden
das propias opinións da audiencia dun xeito
moito máis natural.
- Tras estes meses de experiencia co Tunai
Show, consideras que agora é imprescindible que un programa de televisión en directo teña unha estratexia dixital ben definida
dende o comezo? Ou é algo que pode ir
guiándose segundo avanza o proxecto en
función da reacción do público?
- A cada tipo de programa, unha estratexia
diferente: o tipo de contidos de cada un, ó
segmento ó que van dirixidos, o horario no
que son emitidos... son variables que hai que
ter en conta antes de decidir se precisamos
unha estratexia inicial ben definida ou pola
contra, variante no tempo. Coido que as
estratexias en liña a día de hoxe deberían
separarse de contidos preestablecidos,
programados, demasiado cociñados e pouco
flexibles... e pola contra tender a aprender
en tempo real das diferentes reaccións da
audiencia. O noso programa é unha conversa
constante coa nosa audiencia, xa que son
esas persoas con nome e apelidos as que
fan de LandRober un programa totalmente
diferente a todos os demais: implicación
total, empatía emocional coas diferentes
personaxes, fidelidade incrible ao proxecto, e
sobre todo... unha paciencia infinita!!! xa que
seguimos a ter milleiros de persoas en lista
de espera para poder acudir como público ao
plató. Elas son as que fan que o LandRober
sexa o que é hoxe, e non deixaremos de agradecerllo por todos os medios posibles. 
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As tabletas son un tipo de dispositivo electrónico de moi boa
acollida no ámbito familiar, sendo Android o sistema operativo que impera cando se trata de mercar unha tableta
para os máis cativos do fogar, pero dende Energy Sistem
consideran que Windows 10 pode ser unha solución
igual de boa, polo que decidiron comercializar unha
LEGO Edition da súa Energy Tablet 8” Windows, que
chega ao mercado cunha aparencia atractiva,
contidos exclusivos de LEGO City e LEGO Friends
pre-cargados e un prezo bastante axustado
(o seu prezo oficial é de 109 euros, pero en
Carrefour véndese de oferta a 99 euros).
Esta tableta conta cunha pantalla IPS
de 8 polgadas cunha resolución de 1.280
x 800 píxeles, formato bastante acaído
para os pequenos; funciona cun procesador
Intel Atom Z3735F a 1,83 GHz, 1 GB de RAM, 16

GB de almacenamento interno (ampliable
mediante tarxetas de memoria microSD de
até 128 GB), cámaras frontal e traseira de 2
Mpíxeles, Wi-Fi N, Bluetooth 4.0, saída HDMI,
batería de 4.000 mAh (cunha autonomía de até
5 horas de navegación Wi-Fi), un grosor de 10
milímetros e un peso de 368 gramos.
Temos así un equipo con Windows 10, que tanto
serve para o lecer electrónico como para a meirande
parte de funcións que permitiría un ordenador ordinario (polo que pode entenderse como unha introdución
á informática para os raparigos), pero podendo sostelo na
man e transportalo con comodidade. A súa estética tamén
facilita que resulte atractivo, polo que non sería de sorprender
que no Nadal as tabletas con Windows como esta poidan
facerse un oco entre a vaga de tabletas con Android que se
venderon nestas datas os últimos anos. 

En vista da deficiente autonomía da que adoecen habitualmente os iPhone, hai tempo que se veñen comercializando fundas que incorporan unha batería externa para poder estar afastados dun enchufe durante
unha xornada completa ou durante as viaxes, e finalmente é a propia Apple a que comercializa un accesorio
oficial con tal finalidade, a nova funda Smart Battery Case para o iPhone 6s, que está dispoñible en cor gris
carbón e branco, e que permite incrementar a autonomía tanto do iPhone 6 coma do iPhone 6s, aínda que
por un prezo que pode espantar a moitos, xa que custa 119 euros (cando podemos atopar accesorios semellantes de maior capacidade pro 73 euros).
A funda con batería de Apple conta cun suave forro de microfibra para axudar a protexer o iPhone e o seu
deseño de elastómero fai doado a colocación e extracción do iPhone na funda, que é compatible coas accesorios con Lightning e coa base Dock Lightning, e promete incrementar a autonomía do teléfono para que
poida falarse até 25 horas, navegar até 18 horas con LTE ou reproducir vídeo até 20 horas.
Ao parecer, a batería integrada na funda tería unha capacidade de 1.877 mAh, mentres que outras de fabricantes como Mophie serían de 2.750, 3.300 e 3.950 mAh, facendo que o novo produto oficial (que tampouco
destaca pola súa coidada estética) poida resultar suficientemente atractivo. 

Nos últimos anos non son poucos os usuarios cargan habitualmente cunha batería externa para poder incrementar a autonomía do
seu smartphone para poder aguantar o día enteiro, pero hai fabricantes que son moi conscientes da demanda de maiores baterías, e
o fabricante chinés Oukitel leva dende o verán traballando nun novo
terminal con batería de 10.000 mAh que por fin pode encargarse, de
xeito que incluso poderiamos gozar dun smartphone con Android
que aguantase varios días sen cargar.
Na tenda en liña Gearbest permiten xa encargar a un prezo duns
225 euros o Oukitel K10000, smartphone do que agardan ter existencias o 2 de xaneiro. Estamos ante un teléfono 4G con
Android 5.1 e pantalla IPS de 5,5 polgadas que
ten unha resolución moi discreta (1.280
x 720 píxeles), dando a impresión de
que o dispositivo busca en todo
momento consumir pouco, o que, en
combinación coa súa batería de alta
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capacidade, permitiría unha autonomiía que segundo a publicidade
do fabricante sería de 10-15 días de uso normal (estimación moi
esaxerada, pero non sería sorprendente que puidese aguantar 5 días
sen problemas).
O Oukitel K10000 conta cun procesador MTK6735 de 64 bits e
catro núcleos a 1,5 GHz, gráfica Mali T720, 2 GB de RAM, 16 GB de
almacenamento interno, cámara traseira de 8 Mpíxeles (13 Mpíxeles interpolados) con flash LED de dobre ton, cámara frontal de 2
Mpíxeles (5 Mpíxeles interporlados), Bluetooth 4.0, dobre SIM, Wi-Fi
N, soporte da banda 800 en 4G, un grosor de 9 milímetros e un peso
de só 184 gramos.
A súa batería podería cargarse en só 3,5 horas mediante un
sistema de carga rápida, e dado que a súa capacidade é tan elevada, tamén conta coa función
de carga inversa, ou sexa, que pode
empregarse como batería externa
doutros dispositivos. 
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Aínda que os consumidores son cada vez máis receptivos á hora
de facerse cun smartphone importado directamente de China, co
risco que iso supón, moitos son máis prudentes e prefiren optar por
dispositivos comercializados regularmente en Europa, de xeito que
poden gozar de 2 anos de garantía, detalle moi importante cando se
pretende conservar o terminal a longo prazo. Precisamente pensando niso hai tendas en liña como a galega Opirata.com que en vez de
competir por prezos agresivos, buscan un valor engadido, e estes
días incorporaron ao seu catálogo o Xiaomi Mi4, un smartphone que
xa ten o seu tempo, pero que desta volta conseguiron adquirilo a
través dun distribuidor europeo, o que permite gozar da mencionada
garantía de 48 meses, e tamén cun detalle que agradecen os usuarios
que non queren complicarse a vida: os menús e manuais veñen en
español e o cargador incluído é europeo.
Outro detalle moi rechamante é que o distribuidor europeo que
subministra os terminais de Xiaomi a Opirata.com ten contratado o

seu servizo técnico a unha
compañía de Santiago de
Compostela, de xeito que
podemos así mercar o atractivo
smartphone a unha tenda en liña
galega (a súa sede está en Bueu) e con soporte tamén galego.
Lembremos que o Xiaomi Mi4 é un smartphone moi atractivo, en
boa medida por optar por unha pantalla IPS Full HD de 5 polgadas
en vez de o popular tamaño de 5,5 polgadas, de xeito que resultaría
máis cómodo na man para moitos usuarios. O terminal pode presumir dunhas elevadas prestacións grazas ao seu procesador Qualcomm Snapdragon 801 de catro núcleos a 2,5 GHz, gráfica Adreno
330, 3 GB de RAM, 16 GB de almacenamento interno, cámara traseira
de 13 Mpíxeles con sensor Sony IMX 214 Exmor RS e gravación de
vídeo 4K, cámara frontal de 8 Mpíxeles, batería de 3.080 mAh, un
grosor de 8,9 milímetros e un peso de 149 gramos. 

Estamos afeitos a ver como nas tendas da cadea Fnac venden con grande éxito smartphones e tabletas baseadas en Android que veñen da man de Bq, pero agora a compañía dá un paso máis adiante e
alíase con Sunstech para lanzar o seu primeiro equipo convertible 2 en 1, o Fnac One, que non é máis
que unha tableta con Windows 10 que comercialízase cun teclado con touchpad, de xeito que podemos
traballar con ese trebello coma se fose unha tableta ou un ordenador portátil.
O novo Fnac One ten unha pantalla IPS de 10,1 polgadas cunha resolución de 1.280 x 800 píxeles, procesador Intel Atom Z3735F de catro núcleos a 1,33 GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamento interno
(ampliable mediante tarxetas microSD), cámaras de 5 e 2 Mpíxeles, mini-HDMI, Bluetooth 4.0, Wi-Fi N
e batería de 7.000 mAh. O seu peso é de 620 gramos e véndese a un prezo bastante atractivo, 239,99
euros, polo que podería ser un grande éxito nesta campaña de Nadal.
Como curiosidade dende Fnac apuntan que España é o único país no que a compañía implantou a
súa gama exclusiva de produtos tecnolóxicos. Tamén podemos lembrar que unha das súas 28 tendas
españolas está na cidade da Coruña. 

No outono chegou ao mercado a cámara Polaroid Snap, que vén a
ser unha cámara compacta moi básica que integra unha impresora
Zero Ink (que crear instantáneas de 50 x 75 milímetros empregando
un papel fotográfico especial) pero agora chega un interesante competidor a esta proposta, a funda Prynt, que tras trunfar en Kickstarter
é por fin unha realidade (con varios meses de retraso) de xeito que xa
están a aceptar reservas deste accesorio que integra unha impresora
Ink a smartphones con Android e iOS.
Concretamente poden mercarse fundas
Prynt en cor branco ou negro cun
adaptador para iPhone 6/6S, iPhone
5/5S, iPhone 5C, Samsung Galaxy S5 ou
Samsung Galaxy S4 a un prezo de 149
dólares incluíndo 10 papeis fotográficos
(poden mercarse con 50 papeis por 25
dólares máis).
Dado que a funda Prynt emprégase
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cunha aplicación para iOS e Android, os responsables deste proxecto decidiron darlle un valor especial as imaxes capturadas a través
da mesma, de xeito que, cando se saca unha instantánea coa aplicación, esta almacena tamén un vídeo dese momento, que pode verse
dende a aplicación de Prynt cando enfocamos a unha das instantáneas en papel. Unha especie de solución de realidade aumentada
que é o xeito de destacar deste produto, que consegue así engadir
valor ás propias fotografías que se tomen co móbil, tirando proveito
das aplicacións para smartphones e da nube, de xeito que o papel
comportaríase como unha porta a un contido en liña.
Neste momento dende Prynt comprométense en entregar os seus
accesorios para o móbil antes do Nadal, o que posiblemente sexa un
dos grandes reclamos para as súas vendas inmediatas,
esperándose que logo pase a comercializarse
como un produto ordinario, tendo
así que pasar a proba do mercado,
moito máis dura que unha simple
campaña de microfinanciamento
que facilitou o nacemento deste
produto. 

| 25

PS4

Os seareiros das aventuras de Nathan Drake terán que ser
pacientes, pois Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, xogo
que tería que ter visto a luz durante esta campaña de Nadal
e que decidirán adiar o seu lanzamento até o 18 de marzo
de 2016, volve retrasar a súa data de lanzamento, de xeito
que non o veremos nas tendas até o 27 de abril de 2016.
Dende Naughty Dog aseguran que están ante o Uncharted máis grande que fixeron até o momento, e segundo
foron achegándose ás datas de entrega e ir pechando
niveis do xogo, foron decatándose de que moitas secuencias importantes precisaban de recursos adicionais para
completalas co niveis de calidade propios deste esixente
estudio, polo que prefiren comercializar o xogo máis tarde a
entregar un produto que teña que recibir
varias actualizacións para funcionar
satisfactoriamente. 

Xbox One | PS4 | PC

Na pasada edición do E3 Electronic Arts presentou un
fermoso xogo de plataformas e quebracabezas, Unravel,
que destacaba pola súa estética, xa que o seu protagonista é un diminuto personaxe feito de fío, Yarny, que irase
desenredando segundo avanza e que deberá atravesar
numerosos obstáculos naturais que darán se amosarán en pantalla dun xeito cativador, e ante a expectación creada agora tou o momento de desvelar un
detalle moi importante deste xogo: cando sairá á
venda?
Pois, Martin Sahlin, director creativo de Coldwood Interactive, estudio que está a desenvolver
Unravel, desvelou que o seu xogo chegará ás
tendas o vindeiro 9 de febreiro, estando sa dispoñible en reserva a un prezo de 19,99 euros para
Xbox One, PlayStation 4 e PC (Origin). 


TRAILER DE
UNRAVEL
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