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Punto Xeral de Entrada
de Facturas Electrónicas
da Comunidade Autónoma de Galicia
www.conselleriadefacenda.es/factura

Vantaxes no emprego do sistema
de facturación electrónica:

01 > Redución de custos:

Pola ausencia de procesos manuais, na almacenaxe de documentación, en gastos de papelería e en
franqueos.

02 > Maior eficiencia e eficacia:

Axiliza os procesos administrativos, a transmisión
de datos e a recepción de facturas.

03 > Axilidade e inmediatez:

No movemento de información e na localización da
mesma.

04 > Maior grao de seguridade:
Facilita os procesos de control e evita erros.

05 > Mellor calidade do servizo.
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O COETG-AETG xuntou 300 persoas na Noite Galega das Telecomunicacións
A AETG e AMTEGA achegan un servizo de asesoramento sobre
infraestruturas locais
Gradiant xunta forzas con ElevenPaths para avanzar en materia
de seguridade
O CITIC é referente en técnicas estatísticas como soporte da
intelixencia cognitiva e Big Data
AMTEGA lanza novas pílulas informativas sobre as vantaxes das
TIC para as empresas
Aberta consulta para aplicar innovación nos controis de campo
ligados ás axudas agrarias
Telefónica clausurou a primeira edición da Lanzadeira de Emprego de Ourense
A Deputación de Pontevedra pon a disposición da provincia o
seu proxecto SmartPEME
Tek Fest enche Pontevedra de tecnoloxías para as cidades do
futuro
SIVSA amosa as moitas vantaxes da súa ferramenta Fenix para a
profesión médica
Arranca Coruña Dixital cun achegamento práctico á cultura
Maker
O CPETIG organizou unha nova edición da Xornada de Informática Xudicial
Balidea fai un repaso pola súa frutífera experiencia de desenvolvemento TIC en Dinamarca
A innovación galega segue a encher de referentes o desenvolvemento das TIC
En marcha unha nova web que recupera o pasado do Depor
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R

Naquel número de hai 10 anos,
o 50, en Código Cero acudiamos
a mercar agasallos para os nosos
familiares e amigos nps centros
comerciais e logo comportámonos como verdadeiros túzaros,
berrando cos empregados ou co
noso veciño porque ocupou o
posto que tiñamos “reservado” na
ringleira que hai perante a caixa
rexistradora.
Que tempos!. A verdade é que
non cambiou moito a cousa, e
dous lustros despois a cousa sen
embargo no que se refire a consumo electrónico vai por outros camiños. Unha grande parte de nos
compramos xa por Internet. Pero
daquela comezaban a medrar as
mercadorías virtuais de troco na
rede, que tiña como protagonista
principal ós equipos portátiles,
unha aposta que empezaba a
permitir aumentalo número de
traballadores desde a casa.
Facíamos tamén naquel
número o reconto dos inventos
máis novos do ano e das consolas
que chegaban cara o inminente
Nadal.
A incipiente TDT era a protagonista das nosas páxinas especiais
e anunciabamos o lanzamento
da nosa nova web naquel outono
de 2006. Por certo darvos unha
volta pola nosa nova web que
lanzamos hai dous meses e que
está xa adaptada para os trebellos
móbiles.
Coma sempre as nosas redeseñas páxinas “codigocero.com e
“codigocero.gal”, as nosas redes
sociais e o noso boletín diario
seguen a atender a varios milleiros de amigos que cada día se
informan do mundo tecnolóxico
por nos. Grazas a todos. 

establecidos xa da falta de actividade informativa e formativa do mes de agosto, estes
meses de setembro e outubro son como
volver a asomarnos pola xanela da tecnoloxía
que virá. E asegurámosvos que o que vai vir
non será nada en comparación co que coñecemos. Pero,
iso si, que ninguén agarde grandes lumes de artificio nin
enxordecedores ruídos de acompañamento. Non, boa
parte da innovación tecnolóxica que imos coñecer nos
vindeiros anos (e que tentamos avanzar modestamente
dende Código Cero, facendo fincapé na participación
galega na construción deste edificio común) virá coa
forma dun sorriso, silandeiramente e sen apenas deixarse
notar. Diso trata, en boa maneira, a viraxe que está a dar
Internet cara ao amigábel e o accesíbel, cara o simple,
o sinxelo e o doado, disto trata tamén a Internet das
Cousas (todos eses obxectos conectados que nos van
facer a vida máis cómoda e agradábel) e niso consiste
igualmente o que se coñece como Big Data, que en certa
maneira é como aprendermos entre todos a domar e
domesticar o que até o de agora era indomábel: a maré
crecente de información. Nestas páxinas tamén falamos
do noso papel no mundo como impulsores destas cousas tecnolóxicas (a Noite Galega das Telecomunicacións
foi unha boa oportunidade para amosar ese papel) e, a
maiores, das oportunidades que nos brindan as novas
tecnoloxías para construírmos entre todos un mundo
mellor (o espírito do Movemento Maker, do que tanto
se fala, e do que tamén falamos un chisco neste novo
número de Código Cero). 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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| NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
de traballo a realizarse maneira
simultánea, unha práctica por
outra banda cada vez máis
habitual nas nosas empresas.
“Esta simultaneidade”, engade Vitae, “fai que a xestión
de cada un dos proxectos
adquira meirande complexidade, ao que cómpre engadir
a confluencia dos mesmos e
a consecuente aparición de
aspectos que non aparecían
en contornas mono-proxecto”.
Este curso está pensado, precisamente, para aprendermos a
tratar estas complexidades. E
facelo, ademais, de xeito sistemático e controlado, “evitando
así que a confluencia de varias iniciativas
a desenvolver sexa determinante de
máis dificultades cás que poida ter cada
proxecto en si mesmo e de maneira illada”.
Segundo explica Vitae, “coñecendo os obstáculos engadidos e a metodoloxía para
afrontalos, a xestión multiproxecto non
será causa de descontrol nin de adiamentos adicionais nas tarefas a desenvolver”.
Os contidos serán impartidos por José
Luis Benito Igualador, licenciado en Informática pola Universidade Politécnica de
Madrid e con máis de 35 anos de experiencia en relación coas comunicacións e
as TIC. 

A tarifa plana 13
de R inclúe 4G

Vitae amosa como sermos
máis eficaces na xestión de
múltiples proxectos



Vitae Consultores presentou unha
nova actividade formativa destinada
a facilitarnos o noso xeito de traballar en
iniciativas de desenvolvemento, incrementando ao máximo a eficacia e a rendibilidade. Trátase do Curso Xestión Multiproxecto:
Onde as metodoloxías de predición e áxiles
non chegan (PDF). O obradoiro, que terá
unha duración de 20 horas, desenvolverase na Coruña (Hotel Attica 21) os venres
e sábados 21, 22, 28 e 29 de outubro.
Segundo informa Vitae acerca das razóns
para proporcionar este curso aos nosos
profesionais, a idea é facer máis eficaz e
doado todo o que ten que ver coa responsabilidade dos mesmos sobre varias liñas

Todo listo para o comezo da gran
party informática de Ribeira,
UxíaNet



A sétima edición do encontro de
Ribeira para seareiras/os da informática, UxíaNet (uxianet.eu), xa ten datas
de seu. Será entre os días 13 e 16 deste
mes de outubro, unha vez máis na Casa
da Xuventude local. Segundo nos contan
os organizadores (os membros da asociación Birus), a nova edición do encontro
incluirá como de costume obradoiros,
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charlas, certames e concursos do
máis variado pero co nexo común
de celebrar todas estas actividades
as moitas facetas comunicativas e
creativas das novas tecnoloxías da
información.
Como dixemos, a party acollerá
charlas e obradoiros. Tocaranse
temas novos e innovadores, como
por exemplo os recursos máis
axeitados para converternos en
programadores avanzados ou
como crear aplicacións móbiles e
computadores. Tamén haberá charlas sobre as diferentes linguaxes
de programación, a seguridade
na Rede, o hardware libre ou as
vantaxes do traballo en rede en
materia de desenvolvemento.
O encontro, a un nivel técnico,
disporá de varios servidores de
rede que farán posíbel que a conexión
sexa cen por cen estábel e “cun ping mínimo”, sinalan os organizadores. Ademais,
a rede interna achegará 1.000 Mbps.
“Durante máis de sesenta horas”, explican,
“disporemos dun acceso a Internet con
moito máis ancho de banda do habitual,
totalmente balanceado mediante servidores locais adicados”. 



En verán o operador R anunciou
o inicio do seu proceso
de migración da rede de
Vodafone á de Orange, o
que facilitaba a chegada
do 4G aos clientes das
súas tarifas móbiles cun
mínimo de 3 GB de datos
contratados, e aínda que
esta limitación causara
bastante malestar entre
clientes que levaban 3
anos agardando polo 4G
e agora vían como non
estaba dispoñíbel na
súa tarifa actual, dende
a compañía anticipaban
que revisarían a súa
estrutura de tarifas ao
rematar a migración de
todas as liñas dos seus
clientes.
Finalmente non quixeron agardar a primeiros
de 2017, e con este mes
de outubro, atendendo
ás suxestións dos seus
clientes, R mudou as
condicións da súa tarifa
plana 13, que por 13
euros/mes inclúe 150
minutos en chamadas
e 1,5 GB de datos, e que
tamén conta con datos
en 4G, de xeito que as
únicas das tarifas principais de R que ficarían
sen LTE serían a tarifa 1
(que só conta con 500
MB de datos ao mes) e a
tarifa R 2GB (con 2 GB de
datos). 
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| COLEXIO OFICIAL ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA |

A transformación dixital.
O desafío 4.0
300 persoas celebraron a XXI Noite Galega das Telecomunicacións
e da Sociedade da Información

O

rganizada polo Colexio Oficial e a Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, celebrouse este 30 de setembro a edición
21 da Noite Galega das Telecomunicacións,
unha cita referencial para darmos conta dos
importantes avances dados polos nosos profesionais do sector
TIC en materia de innovación e das múltiples facianas (tecnolóxica, social, económica, industrial) do desenvolvemento. A Noite
contou coa asistencia dunhas 300 persoas, e estivo presidida
pola directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), Mar Pereira. Tamén acudiron o director do
IGAPE, Javier Aguilera e o director do estaleiro de Navantia, en
Ferrol, Julio Martín. Celebrouse, unha vez máis, no Gran Hotel da
Toxa (O Grove) da man do Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia. A cita adicouse este ano
ao gran reto da Transformación Dixital, en palabras do decano
do COETG, Ramón Bermúdez de Castro, un proceso que no está
a levar á nova gran era da Historia da Humanidade.
Segundo engadiu na súa intervención, “a revolución industrial
que estamos a vivir cambiará as nosas vidas para sempre”, configurando un “futuro apaixonante no que case nada será igual a
como o coñecemos e no que as novas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e máis os enxeñeiros de Telecomunicación xogaremos un papel clave”.
A Noite foi presentada pola actriz Carmen Méndez e contou
coa actuación do tamén actor e monologuista Carlos Blanco.
Deu comezo coa proxección dun vídeo sobre o devandito
Desafío 4.0, e despois da intervención de Ramón Bermúdez de
Castro, entregáronse os Premios Galicia das Telecomunicacións
e a Sociedade da Información 2016.
Trala entrega dos galardóns, o enxeñeiro do ano, César
Mariñas, pronunciou unhas palabras nas que, tras agradecer
a distinción, que adicou aos seus compañeiros, “os enxeñeiros
libre exercentes”, manifestou dous desexos. Por unha banda
“que os seus servizos profesionais poidan ser máis valorados e
demandados, e que consigan atopar un oco entre as empresas
de enxeñería e consultoría”. Por outra banda, expresou a súa
arela de acadar que os contratantes valoren “as vantaxes que
os enxeñeiros libre exercentes poidan achegar neste nicho de
mercado”.
A encargada de despedir a XXI Noite Galega das Telecomunicacións foi Mar Pereira, que pronunciou o discurso de clausura.
Antes da directora de AMTEGA interveu o director dos estaleiros de Navantia, en Ferrol, Julio Martín, quen asegurou que
“Navantia ten a firme vontade de avanzar cara ao estaleiro 4.0,
tirando proveito do pulo da Unión Europea e das iniciativas que
o Goberno e a Xunta puxeron en marcha para o desenvolvemento da industria conectada”. Para Julio Martín “o estaleiro 4.0
supón todo un desafío”, pero tamén unha gran oportunidade de
mellora competitiva en tres eixos principais: produtos, procesos
e modelo de negocio. Ao seu xuízo, o éxito radicará “na dixitalización e a colaboración vertical e horizontal coa nosa contorna”.
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Premiados


Patrocinadores
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Premios Galicia das Telecomunicacións do Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia


Julio Martín, director Navantia Ferrol


Mar Pereira, directora da AMTEGA


Ramón Bermúdez de Castro, decano COETG
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En canto aos galardóns, cómpre dicir que o
Premio Enxeñeiro Gerardo García Campos á
mellor iniciativa empresarial no sector TIC foi
para Monet Viticultura, pola “introdución das novas tecnoloxías da información en sectores onde
aportan valor a procesos tradicionais, e pola súa
aplicación a mercados amplos”. O xurado tivo
tamén en conta “a orientación de esta empresa
á exportación e a súa actividade en I+D+i e a
creación de emprego tecnolóxico”.
O Premio Gradiant á mellor tese doutoral
aplicada ao sector TIC recaeu en Beatriz Remeseiro López, por Avances na diagnose do síndrome de ollo seco: desenvolvemento de métodos
automáticos para a avaliación de patróns na capa
lípida da película lacrimal. O xurado salientou
que a tese fornece “solucións para un problema
de saúde pública, o síndrome do ollo seco, que
afecta a unha grande parte da poboación maior
de 65 anos”. Este traballo, sinalou Gradiant, “ten
xa demostrado a súa aplicación, tanto no eido
académico como na industria do sector da saúde, e ten un claro potencial de transferencia da
tecnoloxía desenvolvida”.
O Premio Ineo ao produto ou servizo TIC máis
innovador de 2016 foille concedido a EGATEL S.L.
polo proxecto Smart LNB. Neste caso, recoñeceuse “o carácter innovador do uso eficiente
das capacidades de transmisión de datos vía
satélite”. Tamén se valorou “o amplo espectro das
súas posíbeis aplicacións e a súa contribución á
transformación dixital de diversos ámbitos como
a saúde, o fogar dixital e o sector industrial”.
O Premio ao Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais, outorgado en colaboración coa
axencia AMTEGA, recaeu en EOSA, pola creación
de INclue, sistema tecnolóxico innovador para
a valoración técnica da exclusión social en base
a criterios homoxéneos. O xurado tivo en conta
“que a ferramenta presentada permite unha
estimación precisa do grao de exclusión social
dunha persoa”.
O Premio Acuntia á empresa galega que
aposta polo desenvolvemento de infraestruturas intelixentes de telecomunicacións, concedéuselle ao Real Club Celta de Vigo, por “liderar
o desenvolvemento de sistemas tecnolóxicos
que complementan ós partidos de fútbol e que
favorecen a implicación dos afeccionados”.
O Premio ao Mellor expediente académico
do Máster en Enxeñaría de Telecomunicación
da Universidade de Vigo foi para Daniel Rodríguez Domínguez.
Por último, o Premio Enxeñeiro do Ano
outorgado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia e a Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia recaeu en César Mariñas Dávila, pola “súa
traxectoria en postos de responsabilidade en
diferentes empresas do sector TIC e no exercicio
libre da profesión”. Igualmente, distínguese “a
súa profesionalidade e independencia, e a súa
contribución ao desenvolvemento das telecomunicacións en Galicia”. 
|7

| AETG E A AMTEGA |

Servizo de asesoramento sobre

infraestruturas de telecomunicacións
ás entidades locais
A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia
e a AMTEGA ofrecen este servizo de asistencia profesional
no ámbito local

C

ontinúa vixente o
servizo de asesoramento ofrecido
pola Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG)
aos concellos galegos sobre normativa e solucións técnicas para o
despregamento de infraestruturas
de telecomunicación iniciado hai
algúns anos. Esta iniciativa, froito
da colaboración entre a Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) e a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia da Xunta de Galicia
(AMTEGA), pon a disposición das
entidades locais un equipo integrado por enxeñeiros de telecomu-
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nicación con ampla experiencia en ámbitos diversos, que ofrece
soporte centralizado para resolver dúbidas sobre a aplicación
da normativa e cuestións técnicas da implantación dos equipamentos e infraestruturas de telecomunicación que afectan ás
actividades das administracións locais. Con esta medida, trátase
de eliminar as dificultades de actualización normativa e de acceso á información tecnolóxica que condicionan o funcionamento
diario destas Administracións Locais.
Grazas a este servizo, o persoal técnico dos concellos galegos
ten ó seu dispor un asesoramento directo por parte dos profesionais da AETG a traveso da denominada Oficina de Concellos,
que mediante atención telefónica en horario de luns a venres
de 9 a 14 horas no número 981913576 ou por correo electrónico
no enderezo oficinaconcellos@aetg.gal, ofrece este servizo sen
custe para as entidades.
Unha das principais finalidades deste proxecto é a de promover a traveso deste asesoramento, unha maior implicación das
entidades locais nos despregamentos das infraestruturas de
telecomunicacións que promoven tanto a Lei 9/2014, do 9 de
maio, Xeral de Telecomunicacións, como a Lei 3/2013, de 20 de

maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia,
xa que a lexislación sectorial
persegue que as infraestruturas de telecomunicacións nos
concellos se contemplen do
mesmo xeito que as outras
infraestruturas de servizos
de interese xeral. Deste xeito,
a tendencia lexislativa nos
ámbitos autonómico, estatal
e europeo, converxe coas actuacións que ven realizando a
AETG en prol da equiparación
dos servizos e subministros de
telecomunicacións con outros
servizos tradicionais como os
de distribución enerxética,
abastecemento de auga ou
saneamento.
Tendo en conta os numerosos cambios lexislativos
que se están a producir en
materia de telecomunicacións
nos últimos anos, ademais
deste servizo de soporte
directo a concellos, por parte
da AETG se está a realizar en
colaboración coa AMTEGA, a
actualización do documento
Guía de boas prácticas para o
despregamento das Infraestruturas de Telecomunicación,
concibido como compendio
de indicacións para levar a
cabo un despregue ordenado
destas infraestruturas dentro
do ámbito local.
Tanto o servizo de asesoramento a concellos como
a actualización desta Guía,
son actuacións recollidas no
convenio de colaboración
subscrito entre a AETG e a
AMTEGA o día 31 de marzo do
presente ano. 
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G

radiant, Centro
Tecnolóxico
TIC de Galicia,
e ElevenPaths,
a unidade de
ciberseguridade de Telefónica centrada na innovación en produtos
de seguridade, asinaron o pasado
16 de setembro un acordo marco
(MOU, Memorandum of Agreement),
a través do que se comprometen a
traballar xuntos a prol da innovación en seguridade e privacidade.
A sinatura formal do documento
celebrouse na sede de Gradiant
en Vigo. Este acordo, fixeron saber,
“é froito dun traballo conxunto de
varios meses”. Asistiron o director
xeral do centro tecnolóxico galego,
Luis Pérez Freire, e Chema Alonso,
chairman de ElevenPaths e CDO
(chief data officer) de Telefónica.
Segundo fixo saber Cheman
Alonso, “Gradiant é un centro de
investigación que, do mesmo xeito
que ElevenPaths, aposta pola innovación apoiándose en talento novo
e local”. E engadiu: “Este acordo de
colaboración permitiranos traballar
conxuntamente para innovar en
tecnoloxías que melloren a seguridade e privacidade, que son un
obxectivo prioritario para ambos".
Pola súa banda, Pérez Freire
afirmou que “esta alianza supón un
paso adiante moi positivo na nosa
relación con Eleven Paths, e reflicte
o valor que Gradiant achega como
centro tecnolóxico a unha empresa
punteira, baseándose na excelencia
técnica e o talento do seu equipo
humano”.
Para Gradiant, o acordo coa filial
de Telefónica reforza o seu compromiso coa ciberseguridade desde
os seus inicios. Segundo lembrou
ao fío do devandito Pérez Freire, “a
seguridade e a ciberseguridade son
unha clara aposta estratéxica de
Gradiant, xunto ás tecnoloxías para
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Talento por

partida dobre
ElevenPaths e Gradiant xuntan
forzas para innovar en seguridade
a intelixencia e a conectividade”. A seguridade-ciberseguridade,
engadiu, “é un dos tres grandes alicerces sobre os que se sustentará o crecemento de Gradiant nos vindeiros anos”.
Eleven Paths e Gradiant coinciden en traballar conxuntamente no diagnóstico e na solución de problemas de protección de
datos e comunicacións dos sistemas de seguridade da información, a través da creación conxunta ou separada de diversos
proxectos e iniciativas. O documento asinado o pasado venres
16, coincidiron os responsábeis de ámbalas entidades, “deixa
clara a vontade das dúas partes de concretar formas de colaboración mutua en favor da innovación en seguridade, tanto
sobre desenvolvementos do catálogo tecnolóxico actual de
Gradiant, como en potenciais novas propostas de I+D abertas á
cooperación con terceiras partes”.
Este acordo e o seu posterior desenvolvemento acompañan
tamén á estratexia de internacionalización de Eleven Paths e de
Gradiant, que pola súa banda xa está presente en foros e organismos de influencia no ámbito da seguridade e a ciberseguridade a nivel internacional, como por exemplo ECSO (European
Cyber Security Organisation) en calidade de membro fundador;
ou RENIC (Rede de Excelencia Nacional de Innovación en Ciber
Seguridade).

Gradiant e a seguridade
O percorrido de Gradiant
en seguridade está avalado
polo desenvolvemento dunha
extensa listaxe de solucións
tecnolóxicas seguras,
aplicando os principios de
security & privacy by design.
Solucións como as baseadas
no procesado de datos en
dominio cifrado (que permiten
realizar análises mentres se
preserva a privacidade e
identidade dos usuarios) que
garanten o procesado de
datos confidenciais de forma
segura. Ou solucións baseadas
en cifrado “homomórfico”
e módulos de seguridade
hardware (HSMs), que
permiten realizar operacións
na nube con datos cifrados.
Gradiant tamén aplicou a
paradigma da IoT (Internet
das Cousas) segura en
escenarios reais, nos que a
seguridade xoga un papel
decisivo. Ademais, desenvolve
tecnoloxías biométricas
baseadas en recoñecemento
facial, de sinatura ou de voz, e
tamén traballa en tecnoloxías
embarcadas en drons e UAV
para evitar cousas como a
práctica do spoofing (hackeo)
dos sinais GPS que guían
os vehículos autónomos ou
tripulados remotamente.
Ademais, o procesado e a
análise intelixente de vídeo
que desenvolve Gradiant permite automatizar e simplificar
o seguimento e vixilancia en
contornas complexas (por
exemplo, videovixilancia ou
vídeo capturado en tempo
real por drons ou UAV). 
|9
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A

maneira na que se está a
estruturar o Centro de Investigación en Tecnoloxías
da Información e as Comunicacións (CITIC), impulsado pola Universidade da Coruña, permite ao
Centro permanecer moi próximo ao sector
empresarial, dando resposta a moitos dos
retos tecnolóxicos das empresas e solucións
que melloran os servizos que ofrecen. Neste
senso, e focalizando as súas liñas de investigación en Big Data, intelixencia cognitiva,
machine learning e sistemas intelixentes,
entre outras, trabállase dende a Área Tecnolóxica de Precepción, Cognición e Interacción do CITIC. Dende este departamento,
nalgún dos principais proxectos aplícanse
técnicas estatísticas, modelos matemáticos e de simulación e optimización, dende
a experiencia e coñecemento do grupo de
investigación MODES (Modelado, Optimización e Inferencia Estatística).
MODES é un grupo que está coordinado
polo investigador Juan Vilar Fernández e ao
que pertencen máis dunha vintena de investigadoras/es. Algúns deles, como Ricardo
Cao, Ignacio García Jurado, Mario Francisco, Salvador Naya e José Antonio Vilar,
son investigadores principais de proxectos
en convocatorias públicas competitivas e
contratos con empresas. O grupo adica o
seu labor investigador a liñas de inferencia
non paramétrica, análises de datos funcionais, series temporais, análises de supervivencia, optimización en planificación
e en rutas, teoría de xogos e aplicacións
da estatística e a investigación operativa
noutros contextos.
Un dos principais obxectivos do grupo
é prestar ao tecido empresarial servizos
de estatística e investigación operativa
relacionados coa aplicación destas técnicas á análise e resolución de problemas
de diversa índole: industriais, ambientais,
sanitarios, sociais, etc.
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Técnicas estatísticas e
modelos matemáticos
como soporte da
intelixencia cognitiva e
Big Data
Tecnoloxía para responder a retos empresariais
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Outras actividades

Capacidade e experiencia
As capacidades do CITIC neste ámbito concrétanse
na resolución de problemas que requiren de modelado para optimizar estratexias, avaliar situacións e
establecer predicións, aplicábeis ao ámbito social,
financeiro, enerxético e industrial, entre outros. Así,
por exemplo, traballouse en análises do risco de
crédito para entidades bancarias, na optimización
de rutas de vehículos, na predición do consumo
enerxético, na industria química, na optimización de contidos en medios de comunicación, no
clasificado automático de pezas defectuosas nos
procesos produtivos ou na calibración de filtros para
combustíbeis.

Proxectos
Froito do seu labor e capacidades, nos últimos
anos desde o CITIC traballouse en diversos proxectos
relacionados co devandito eido. A multinacional Repsol chegou ao Centro a través da Aula Repsol da UDC
para levar a cabo un proxecto de estimación do consumo de unidades produtivas en función dun bo
número de variábeis que permiten a identificación
de solucións, a creación de alarmas, etc. En definitiva,
contribuír a unha mellora da eficiencia enerxética
da compañía. Para este encargo, utilizáronse técnicas
de análises multivariante e series temporais.
Outro dos proxectos vencellados a esta liña foi o
desenvolvido para a empresa CIE Galfor, do sector
do motor, cuxo principal interese era, a partir de
imaxes de veos de manivelas (cegoñais), identificar
problemas estruturais asociados a fendas, que obrigan a desbotar as pezas. Un proceso que até entón
facíase de maneira manual e hoxe, en pleno século
XXI, requiría dunha automatización.
Noutros proxectos fíxose uso de técnicas de
optimización, análise de datos funcionais, métodos
de estimación de curvas ou análises de supervivencia, entre moitas outras. Todas elas son técnicas
matemáticas avanzadas que permiten chegar a un
coñecemento profundo do problema abordado.
Algunhas atópanse na fronteira co machine learning
e a intelixencia artificial. 

CITIC e ITMATI organizan as Cuartas Xornadas de Seguridade e
Defensa
Os vindeiros 3 e 4 de novembro celebrarase na Coruña,
nas instalacións do Centro de
Investigación en Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións
(CITIC), a nova edición duns
encontros destinados a expoñer
as moitas potencialidades que
atesoura o ámbito numérico
para mellorar a protección da
cidadanía. Trátase das IV Xornadas sobre Seguridade, Defensa,
Tecnoloxías Matemáticas e Computacionais, uns encontros que,
como indican os seus organizadores, encamíñanse a acurtar as distancias entre tecnoloxía matemática e de cómputo, por unha banda,
e seguridade e defensa pola outra.
En concreto, avaliaranse a fondo
cuestións como a intelixencia
cognitiva, o Big Data (información
masiva), matemática industrial,
novas tecnoloxías da información,
ciberseguridade, nanotecnoloxía,
UAV (vehículos aéreos non tripulados) e contornas smart.
Estas xornadas lévanse a cabo
grazas á colaboración entre o
Centro Superior de Estudos da
Defensa Nacional (CESEDEN),

CITIC e ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial),
e Universidade da Coruña (coa
colaboración do Instituto Matemático Interdisciplinar (IMI) da UCM).
Contarase tamén coa participación
doutras entidades e empresas
participantes, actualmente en
trámite de confirmación. Entre as
participantes atópanse Prosegur e
EGATEL. Para participar nestes encontros como asistentes podemos
rexistrarnos de balde na seguinte
ligazón a xeito de formulario de
inscrición: www.itmati.com/formulario-iv-jornadas. Podemos atopar
máis información sobre o evento
na web do CITIC, citic-research.org.

Podes inscribirte na xornada a través desta url:

http://www.itmati.com/iv_jornadas_seguridad

Quinto Taller de Marketing Expertise
O pasado 22 de setembro a sede do CITIC acolleu o encontro Innovación e creación de riqueza empresarial, organizado polo Instituto Galego
de Promoción Económica (IGAPE) en colaboración co Posgrao en Xestión
Empresarial da Innovación e a Cátedra Jean Monnet da Universidade da
Coruña e o CITIC, ademais de contar co apoio da Enterprise Europe Network. A xornada tivo o obxectivo de fomentar o networking con expertos
e PEME innovadoras en Alemaña, e contou coa participación de Joaquín
Soucheiron, consultor acreditado da Axencia Bwcon (Waden-Bürtemberg
connected) e cunha ampla experiencia como fundador e conselleiro de
start-ups tecnolóxicas, e o doutor Jürgen Janovsky, profesor da Universidade de Pforzheim e responsábel de desenvolvemento e xestión de
proxectos de colaboración con empresas privadas e autoridades públicas.

Coa colaboración de:
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| AMTEGA |

Video-experiencias
galegas co dixital
As nosas empresas gaban as vantaxes das TIC nunha
ducia de pílulas audiovisuais lanzadas por AMTEGA

O

Centro
Demostrador
TIC da axencia
AMTEGA vén
de pór en
marcha unha iniciativa divulgativa de interese para as nosas
empresas, sobre todo para
aquelas que estean entrando
nun proceso de dixitalización
dos seus recursos (ou a piques
de facelo). Trátase dun ciclo de
vídeo-experiencias no que directivos e responsábeis de PEME de
todos os nosos sectores relatan
as vantaxes que lles supuxo
adoptar as novas tecnoloxías nos
seus negocios. A Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia ten previsto o lanzamento dunha ducia de pílulas
audiovisuais divulgativas. A día
de hoxe (comezos de outubro)
xa están dispoñíbeis oito. O seu
obxectivo: facer un chamamento-convite para que as PEME
pendentes de dixitalizárense,
anímense a facelo. Podemos
ver as experiencias na canle de
AMTEGA en YouTube.
Alén de contribuír ao
afianzamento das TIC no noso
tecido produtivo, o que busca
esta campaña é “difundir como
a transformación dixital das
empresas axuda a mellorar a
súa eficiencia e a súa competitividade”. As dúas últimas PEME
en incorporarse (que non as
derradeiras) a esta estratexia
colectiva de divulgación son
Veraleza (compañía de flores e
plantas con sede en Tomiño que
opera en España e Portugal),
e Termaria (centro adicado ao
lecer, a relaxación, o deporte e
a saúde situado na cidade da
Coruña).
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Veraleza narra no seu vídeo (www.youtube.com/
watch?v=LfmG4voqik8) como o emprego de Facebook lle está a
axudar como canle para captar potenciais clientes na organización
de eventos. No caso de Termaria (www.youtube.com/watch?v=_
d71JbtVI1k), está a empregar unha solución tecnolóxica que lle
permite reducir os custos enerxéticos e reducir o impacto ambiental.
Este ciclo, que ten previsto publicar un total de 12 vídeo-experiencias, ten como obxectivo “impulsar o emprego dixital e as novas
tecnoloxías a través de casos de éxito reais de empregas galegas”.
Até o momento, amais de Veraleza e Termaria, un total de seis
PEME expuxeron xa o proceso e as vantaxes de incorporar solucións tecnolóxicas nos seus modelos de negocio. Segundo reflicte a
axencia AMTEGA, “trátase de pezas breves en formato de entrevista,
nas que un directivo da empresa conta en primeira persoa que tipo
de solución TIC integrou de maneira satisfactoria no seu negocio e
como favoreceu a mellora e o bo funcionamento do mesmo”.

O ciclo recolle experiencias de
diferentes sectores:
Gadiex Placotec S.L.,
(www.youtube.com/
watch?v=IrYZqKwgrHg) con
sede en Vigo e dedicada ao
illamento e tabiqueiría seca
de distribución, conta no seu
vídeo como a implantación de
OwnCloud favoreceu a mellora
e o bo funcionamento do seu
negocio.
Pola súa banda, SienteGalicia (www.youtube.com/
watch?v=xocm-GKNblc), portal
adicado á venda de escapadas,
vacacións e experiencias de
lecer, e Viña Costeira, adega de
viticultores localizada en Ribadavia, explican como a implantación dun sistema CRM axudou a
mellorar os beneficios das súas
empresas.
Por outro lado, todotaladros.
com (www.youtube.com/
watch?v=IWiKQeMwrug),
radicada na localidade de Sada,
comparte na vídeo-experiencia
os beneficios que supón ter un
socio tecnolóxico que lle dea soporte á empresa en materia TIC.
No caso de LV Vogue
(www.youtube.com/
watch?v=4PPUN2hUXnU),
empresa de calzado que naceu
na Coruña pero que xa conta
con sedes nas principais cidades
galegas e mesmo fóra de Galicia,
o seu vídeo fala da importancia
da mercadotecnia dixital para
mellorar o servizo e gañar máis
clientes.
Viña Costeira, recoñecida Adega do Ribeiro, tamén participa
nesta iniciativa (www.youtube.
com/watch?v=9w_ojd7YSyk)
compartindo a súa experiencia na utilización de solucións
tecnolóxicas para mellorar a calidade da uva dos seus viñedos.
A maiores, TGM Toldos
Gómez (www.youtube.com/
watch?v=oK6t-CY-tp4), situada
en Arzúa, narra na súa vídeo-experiencia as vantaxes do emprego de dispositivos móbiles para
os seus comerciais, integrados
cun programa de xestión ERP. 
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Xestión dixital para
o noso agro
Aberta unha consulta para a compra pública de
tecnoloxía innovadora no sector agrario

A

Xunta está a impulsar a
creación dunha plataforma
tecnolóxica para a xestión
dixital das parcelas agrarias.
Esta plataforma terá diferentes
aplicacións. Por unha banda, permitirá a xestión
dixital dos controis ligados ás axudas da Política
Agraria Común (PAC). Pola outra, favorecerá o
desenvolvemento de diferentes ferramentas
TIC para que os propietarios poidan facer
seguimento, de xeito dixital, da evolución
dos seus cultivos. Esta iniciativa insírese no
Programa Primare para a modernización
dos sectores primarios galegos, incluído o
ámbito marítimo. O pasado 26 de setembro
o impulso da devandita plataforma colleu
novos folgos da man da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA,
en colaboración co Fondo Galego de Garantía
Agraria da Consellería de Medio Rural.
Máis polo miúdo, as dúas entidades abriron
unha convocatoria de consultas preliminares
ao mercado para o desenvolvemento da
plataforma, un recurso tecnolóxico que
permitirá (entre outras cousas) aplicar solucións
innovadoras aos controis de controis de
campo vinculados ás axudas da PAC. Esta
convocatoria, publicada no Diario Oficial de
Galicia o pasado 26 de setembro, é o primeiro
paso para implantar un sistema de inspección
intelixente, baseado no uso de avións non
tripulados, a través do sistema de Compra
Pública Innovadora.
Segundo informa AMTEGA, a aplicación da
tecnoloxía permitirá “axilizar a realización destes
controis, mellorará a súa eficiencia, garantirá
a súa adecuación á normativa, reducirá a súa
complexidade e os custos da súa realización,
tendo en conta o volume de inspeccións e
as súas dificultades nun parcelario como o

Número 158

galego (onde a media de hectáreas por recinto
declarado está en 0.37)”. AMTEGA tamén lembra
que cada ano o Fondo Galego de Garantía
Agraria (FOGGA) realiza máis de 100.000
controis sobre o terreo de recintos agrícolas
no marco das axudas convocadas anualmente
da Política Agrícola Común, que levan un
investimento 190 millóns de euros anuais.
A actuación conta cun orzamento total de
4 millóns de euros, dos cales 400.000 de euros
son achegados polo FOGGA, outros 400.000
euros a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e
3,2 millóns de euros o Ministerio de Economía e
Competitividade.
Esta actuación para impulsar un sistema
de inspeccións intelixentes avanzadas forma
parte medidas do Programa Primare para a
transformación dixital dos sectores primarios
galegos, un dos obxectivos da Axenda Dixital
de Galicia 2020.
Este procedemento permite ao sector
empresarial presentar propostas de solucións
tecnolóxicas, que actualmente non existan
no mercado como produtos comerciais, e
que dean resposta a problemáticas concretas
expostas pola administración. Unha vez
terminada a fase de consulta definiranse os
proxectos concretos a acometer neste proceso
e abrirase o período de licitacións
públicas para obter solucións
tecnolóxica que resolvan os retos
expostos
O procedemento de Compra
Pública Innovadora ofrece unha
dobre vantaxe, por unha banda
resolver unha necesidade formulada
pola administración a través de
solucións que non existen no
mercado e, por outra, fomentar a
innovación no sector empresarial
tecnolóxico desde o lado da
demanda. 

Máis banda larga nos
fogares
O Observatorio da Sociedade
da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA),
dependente da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA) vén de
amosar datos que confirman
unha vez máis o crecemento da
presenza da Internet avanzada
entre as nosas familias. A información avaliada vén da man do
Instituto Nacional de Estatística
e foi publicada o pasado luns 3
de outubro, sendo o seu ámbito de rastrexo o equipamento
e uso das TIC nos fogares ao
longo de 2016. Segundo se fai
saber neste informe do INE,
un 78,1% dos domicilios de
Galicia están conectados á rede
mediante banda larga, un 4,1%
máis ca no ano 2015. Segundo
reflicte o dito Observatorio,
estes número sitúan á nosa
Comunidade a 3,1 puntos da
media estatal, “igualando o ritmo de crecemento que rexistra
a media estatal”.
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| LANZADEIRA DE EMPREGO OURENSE |

Telefónica Open
Future xa investiu
260 millóns en
novos proxectos

Telefónica a prol da
inserción laboral
A primeira Lanzadeira de Emprego de
Ourense celebrou o seu acto de clausura

O

pasado 14 de setembro celebrouse no Centro A Molinera
a clausura da actividade da
primeira Lanzadeira de Emprego
da cidade da Ourense, unha
iniciativa para favorecer a inserción laboral xuvenil
impulsada pola compañía de telecomunicacións
Telefónica, a Fundación Santa María A Real e máis
o Concello (complementándose, como temos
informado en Código Cero en datas recentes, con
outras cinco iniciativas “irmás” en Arteixo, Lugo,
Marín, Redondela e Santiago). O evento desenvolveuse baixo o epígrafe Lanzados polo tempo. Onte e
hoxe do mercado laboral. Congregou a empresarios,
desempregados e responsábeis de recursos humanos para analizar xuntas/os as novas coordenadas
do mercado laboral.
Como recordaremos, a Lanzadeira de Emprego
de Ourense comezou a funcionar o 18 abril cun
equipo de 25 mozos que participaron no programa
co obxectivo de coñecer novas ferramentas de procura de traballo “máis acordes ao mercado actual,
reforzar as súas habilidades e contar con novas
oportunidades de inserción laboral”.
O encontro profesional do 14 de setembro tivo
como obxectivo favorecer o contacto máis directo
posíbel coas empresas, amais de amosar o crecemento persoal e profesional logrado. O evento
comezou ás 11:30 horas coa presentación dos
participantes actuais da lanzadeira e as actividades
desenvolvidas neste cinco meses. A continuación,
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celebrouse o coloquio Onte e hoxe do mercado laboral, a cargo de Mario Dacosta, presidente do Grupo
Hispamoldes. Logo, ás 12.30 horas, desenvolveuse
a mesa redonda Que calidades búscanse nun/nunha
candidata/o?, na que interviñeron Myriam del C.
Arias, directora de Randstad Ourense; Luis Barro,
presidente de AJE Ourense; Juan Luís Vázquez,
director xeral de Peares-Centro de Inmersión Lingüística; e Carla Reyes, xornalista e presidenta da
Asociación Executivas de Galicia.
O encontro proseguiu ás 13:15 horas coa presentación dos resultados da Lanzadeira de Ourense
por parte de Joan Cruz, director de Relacións
Institucionais de Fundación Telefónica e do alcalde,
Jesús Vázquez Abad; e un espazo final de aperitivonetworking no que mozas e mozos da lanzadeira,
empresarios e recrutadores puideron interactuar
directamente e analizar as principais diferenzas do
mercado laboral de antes e agora ou a importancia
que adquiriron as novas tecnoloxías ao respecto.
A Lanzadeira de Emprego de Ourense, do mesmo xeito cás restantes galegas (as de Arteixo, Lugo,
Marín, Redondela e Santiago), terán continuidade en datas vindeiras con cadansúas segundas
edicións. Máis polo miúdo, a ampliación destas
palestras formativas abeiradas ás novas tecnoloxías
materializarase a finais de ano con seis novos puntos de “lanzamento” en territorio galego. Así nolo
contaron o pasado 5 de setembro os principais
impulsores do programa reunidos en Compostela,
na Cidade da Cultura, ao abeiro da celebración do
Encontro en Lanzadeiras de Galicia 2016. 

Telefónica vén de dar a
coñecer as súas cifras de
investimento en novos
proxectos tecnolóxicos
achegado a través da súa
plataforma de crowdworking Telefónica Open
Future, na que se insire
a palestra compostelá
Galicia Open Future.
Fíxoo no marco do 30
Encontro de TIC que se
celebrou os días pasados
en Santander, na sede
da Universidade Internacional Menéndez Pelayo
e da man de AMETIC e
a devandita operadora. Segundo informou
neste evento a directora
global de Telefónica, Ana
Segurado, a empresa de
telecomunicacións e os
seus socios investiron
260 millóns de euros en
startups do mundo dixital
a través do programa que
dirixe.
Tamén engadiu que Telefónica Open Future foi
quen de acelerar, durante
a súa andaina, a máis de
1.300 empresas. Igualmente, sinalou, logrou
“facerse cunha carteira
de investimento de 673 e
lograr acordos comerciais
actualmente vixentes entre máis de cen destas e
Telefónica. A contribución
á compañía, entre vendas
e eficiencias xeradas
por este programa, é de
máis de 100 millóns de
euros até a data actual,
engadiu.
Ana Segurado afirmou
que o éxito do programa “trae beneficios á
compañía e aos emprendedores, quen atopan
na súa relación con
Telefónica Open Future
un soporte significativo
para o desenvolvemento
e despregue dos seus
proxectos tecnolóxicos,
algo que en solitario non
sería posíbel”. Segundo
fixo saber, este ano a previsión é a de xerar vendas
conxuntas coas startups
impulsadas por valor de
máis de 35 millóns de
euros.
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| SmartPEME |

Ao carón da innovación
A Deputación pon SmartPEME ao servizo do
tecido produtivo de Pontevedra

A

presentación en Pontevedra do proxecto SmartPEME de orientación TIC
a pequenas e medianas
empresas (PEME) e persoas
emprendedoras da provincia, tiña lugar na
mañá do venres 7 de outubro na Casa da
Luz da man da Deputación e ao acto acudían, entre outros, a presidenta da entidade,
Carmela Silva e o alcalde da cidade, Miguel
Anxo Fernández Lores. SmartPEME organízase co apoio dos concellos (pois en palabras
da Deputación “as vilas son as que teñen
máis proximidade co sector”) e contando
coa súa complicidade e as súas redes de
contactos SmartPEME responderá ás necesidades da provincia. E, nos tres primeiros
meses de vida, SmartPEME xa atendeu a
máis de 200 pequenas e medianas empresas
da provincia.
En resumo, segundo se fixo saber, SmartPEME é un
novo modelo de servizo encamiñado á mellora competitiva das PEME e persoas autónomas e á procura dunha melloría nas vendas, na eficacia e eficiencia das tarefas, que
abre novos eidos de actuación e alcanza novos grupos de
interese coma os e as emprendedoras, as asociacións empresariais e os axentes de dinamización en concellos. Todo
iso empregando as tecnoloxías da información (TIC) e as
novas tecnoloxías (redes sociais, comercio electrónico…).
Emporiso, no acto de presentación expuxéronse as
metas deste proxecto, presentar o esforzo de colaboración entre o Concello pontevedrés e a rede SmartPEME
para dar o mellor servizo ao sector empresarial da urbe,
así como salientar a introdución de novas formulacións en
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materia de estratexia dixital entre o tecido empresarial da vila e reforzar a rede SmartPEME entre o
tecido empresarial da cidade. Asemade, aproveitouse para citar cinco casos de éxitos de empresa
con alto contido innovador da provincia: Bioprana
World, CreAPPCuentos, ImasV, Monet Tecnología e
Innovación e Xeométrica.
Co fin de acadar os mellores resultados, nas
oficinas de SmartPEME no Porriño, Cambados,
Pontevedra, Lalín, Ponteareas e Vigo botarán a
andar varias actividades: itinerarios de obradoiros
temáticos con diversos niveis de dificultade adaptados ás necesidades das empresas, eventos de
networking trimestrais coa participación de profesionais de prestixio, colaboración con asociacións
e promoción de alianzas institucionais, especialización sectorial dos asesores e asesoras en función
das necesidades da súa área de influencia, kits de
asesoramento en novas tecnoloxías a emprendedores, identificación e difusión das necesidades
TIC aos provedores de solucións para as PEME e
impulso de novas carteiras de servizos de asesoramento.

Seis sedes de seu

O proxecto SmartPEME
(smartpeme.depo.es) é un novo
servizo de apoio e asesoramento
orientado á mellora competitiva
de empresas e profesionais e á
mellora nas vendas e á eficacia
das tarefas, a través das tecnoloxías da información. Para
acadalo, a rede conta con seis
centros de asesoramento (Vigo,
Porriño, Cambados, Pontevedra,
Lalín e Ponteareas), dende onde
se ofertan actividades e servizos
e onde o tecido empresarial
pode atopar todo tipo de información e apoio. A rede traballa
agora man a man cos concellos,
na procura de que o proxecto se
oferte coma un servizo propio
dos municipios. 

Emisión en streaming dos plenos e actos institucionais
A finais do mes de setembro, o día 30, a Deputación de Pontevedra
estrou as retransmisións en streaming, en directo a través de Internet, dos
seus plenos e demais actos institucionais desenvolvidos nas dependencias provinciais. Emporiso, xa foi en xullo cando se adxudicou, mediante
resolución presidencial, a contratación de adquisición de material técnico
especial preciso para a retransmisión en streaming dos plenos provinciais
así como os diversos actos institucionais que se desenvolven nas dependencias provinciais. O material adquirido consta de: tres cámaras de vídeo
HD dixital, un módulo de vídeo-gravación, unha unidade de codificación e
streaming, un monitor de 20 polgadas… entre outros elementos elementos que integran os subministros outorgados por un importe de 15.450 €.
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A instalación de iluminación ofrecía un orixinal método de interacción

O

pasado 27 de setembro
abriu as súas portas virtuais a primeira edición
do encontro internacional de tecnoloxías
emerxentes TEK-FEST, que desenvolveuse
en Pontevedra baixo o lema de #ACidadeDoFuturo, xuntando a expertos en deseño,
programación, imaxe, arquitectura, moda,
redes sociais, arte dixital... para compartir
coñecemento sobre as tendencias tecnolóxicas que mellorarán a vida nas cidades do
futuro.
O certame principiou no Teatro Principal
nun acto no que interveu a concelleira
de promoción económica, Anabel Gulías,
acompañada polo director creativo do
encontro, Toño Cabanelas (Bermudas Land),
quen presentou aos profesores dos obradoiros que botaron a andar a continuación:
Antonio Víctor García-Serrano (realidade virtual) e Javier Noguerol (cartografía dixital).

Produción de contidos inmersivos

Rematado o acto inaugural os participantes repartíronse entre as dúas localizacións
para cadanseu obradoiro, servindo a Casa
da Luz de escenario para o workshop sobre
realidade virtual e captación audiovisual
en 360 graos para crear escenas inmersivas.
Esta actividade foi precedida por un repaso
do estado da arte por parte de Manuel González, director do programa Zoom Net de
TVE, quen fixo todo un repaso pola creación
de mundos virtuais no audiovisual e, prinInstalación de iluminación interactiva
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Durante o TEK-FEST podía probarse o avanzado sistema de real

Pontevedra mira
cara ao futuro

O TEK-FEST levou á cidade de Pontevedra
obradoiros e relatorios sobre tecnoloxías para
a cidade do futuro e da creación audiovisual
inmersivas
cipalmente, nos videoxogos, como un xeito
de introducir ao ámbito emerxente da VR,
lembrando os auspicios de que este sector
vai vivir nos vindeiros meses unha crise por
mor da sobresaturación de proxectos que
saldarase nunha inevitable peneira na que
xogará un rol moi importante a aceptación
do p úblico, que precisa ser moi boa para
poder soster as caras producións.
Máis práctica foi a intervención de
Antonio Víctor García-Serrano, profesional
con ampla experiencia na produción de
contidos inmersivos, que no seu obradoiro, no que conta co apoio de Bermudas
Land, comezou explicando como tanto a
imaxes como o vídeo en 360 graos son case
tan antigos como a fotografía e o vídeo
tradicionais, de xeito que existen moitas

técnicas sobradamente coñecidas que
poden levarse á práctica, sendo incluso
posible crear contidos de calidade en 360
graos cunha cámara estándar, sen ter que
adquirir complexas e caras solución multicámara e podendo incluso gozar de imaxes
máis ricas.
Durante a sesión matinal realizáronse
demostracións de captación de fotografías
en 360 graos e do proceso de cosido das
fotografías tomadas para dar lugar a imaxes
envolventes, así como unha profunda
explicación de como aplicar estes principios
ao vídeo, para aplicalo nos seguintes días
de obradoiro por parte dos asistentes, que
adquirirán así uns coñecementos prácticos
máis que suficientes para poder producir
contidos 360º no futuro.
Isabel Berz falando do proxecto de Las Manuelas
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lidade virtual HTC Vive


Apertura do obradoiro de realidade virtual por Manuel González

As PlayStation VR puideron probarse
en primicia no TEK-FEST

Actividades abertas ao público


A instalación de iluminación interactiva do TEK-FEST
vista en formato little planet cos asistentes ao encontro

Cartografía Dixital
O resto de participantes nos obradoiros
do TEK-FEST desprazáronse durante á Casa
das Campás, onde Javier Noguerol imparte
o seu obradoiro sobre CARTO, a través do
que os asistentes poderán afondar na análise de datos xeoespacial e a súa aplicación
ás cidades do futuro, que grazas a CARTO
Builder poden contar con mapas interactivos con datos abertos que facilitan a análise
e o procesamento de información en tempo
real.

O simposio

Os obradoiros mencionados desenvolvéronse durante tres días consecutivos, para
pasar o relevo o venres 30 a unha completa
xornada que abriu cun acto no que estiveron presentes Anabel Gulías, concelleira de
Promoción da cidade, e Alberto Oubiña,
concelleiro de Novas Tecnoloxías e Normalización Lingüística. Conduciu a sesión
Manuel González, director do programa
Zoom Net de TVE, quen deu paso a Pedro
Medina e Javier Maseda, quen debuxaron os
Escenarios de Futuro: da metrópole á cidade
dixital.
Tras a pequena ollada ao futuro, Isabel
Berz (IED Madrid Moda Lab) quixo abrir a
porta a un novo modelo educativo baseado
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Antonio Víctor García-Serrano instruíu en
técnicas de fotografía e vídeo en 360 graos

na innovación e na investigación, para o que
expuxo o proxecto de Las Manuelas, que
mediante a implicación de artesás peruanas
conseguiu dar lugar á Plataforma CoDiseño
que fomenta a colaboración creativa derrubando barreiras a través de medios dixitais,
de xeito que os produtos que elaboran con la
de alpaca e tinguidas artesanalmente buscan
comercializarse globalmente.
Volvendo ás cidades do futuro, Javier
Noguerol (CARTO) achegou a atención ao
Big Data, e á necesidade de empregar mapas
para poder interpretar a información, para o
que tamén ten especial importancia a figura
do data analyst, xa que a enorme cantidade
de información que está a xerarse precisa de
métodos que poida extraer información útil
para axudar a un funcionamento eficiente
das cidades, así como para predicir situacións
para poder anticiparse.
Jimena Merino pechou a sesión matinal
cunha charla na que ilustrou aos presentes
sobre a democratización da realidade virtual
grazas á emerxencia de dispositivos relativamente asumibles que facilitan que hoxe
poidamos xerar contidos de imaxe e vídeo
envolvente que logo compartir en plataformas sociais en liña, dando lugar a un social
media inmersivo que incrementa as posibilidades da creación.

Na tarde do venres o Pazo da Cultura serviu para acoller demostracións de solucións
de realidade virtual comerciais, e un par de
experiencias artísticas: unha performance
sonora de José Manuel Costa e Toño Cabanelas na que se facía un percorrido sobre a
historia do soportes sonoros do século XX
e unha instalación interactiva baseada na
iluminación de Miguel Espada.
No que á realidade virtual se refire,
os asistentes podían probar en primeira
persoa a completa experiencia que ofrece
a solución de HTC Vive, que permite somerxerse en mundos virtuais da forma máis
ambiciosa que ten un sistema orientado
ao mercado de consumo pois, aparte
de contar cun casco de VR, tamén inclúe
sensores de posición, o que permite que o
usuario poda moverse con certa liberdade,
somerxéndose dun xeito moito máis profundo en mundos virtuais, tanto para vivir
escenas con grande realismo como para
poder interactuar tridimensionalmente con
interfaces virtuais.
Pero para moitos dos presentes resultaba
máis rechamante o feito de que estivese
instalado un punto de demostración de
PlayStation VR, casco de realidade virtual
que en outubro sairá á venda, e que en
Pontevedra podía verse en primicia, o que
era unha boa oportunidade para comprobar o que ofrecerá unha tecnoloxía que
busca invadir masivamente os fogares de
todo o mundo, popularizando a realidade
virtual dun xeito sen precedentes. Dende xogos de acción até simulacións con
toques cinematográficos permiten ofrecer
unha proposta de lecer que nos vindeiros
meses terá que pasar a proba do público.

Demo Day

O peche desta semana tecnolóxica
en Pontevedra tivo lugar o sábado 1 de
outubro na Casa da Luz, a onde os cidadáns
curiosos podían achegarse a probar as
solucións de realidade virtual coas que se
experimentou nos anteriores días, servindo
así de petisco a unha realidade tecnolóxica
que permite que a nosa imaxinación anticipe o que está por chegar. 
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Á

plataforma Fenix é con toda probabilidade a ferramenta pola
que estaba agardando a nosa profesión médica. Permite,
entre outras cousas, controlar todos os procesos que se levan
a cabo nas consultas e nas clínicas, axilizar as tarefas do día
a día e dar forma, grazas á nube, a un sistema de traballo no
que se botan abaixo todas e cada unha das barreiras que impedían aos médicos levar a cabo unha xestión real a distancia.
E todo, sinalan os responsábeis do seu desenvolvemento, coas
mellores garantías de seguridade e confidencialidade. Fenix,
por certo, vén da man da empresa galega SIVSA (Servizos
Informáticos de Vigo), especializada en solucións informáticas
para a saúde e con presenza en máis de 30 hospitais en seis
países diferentes. Segundo nos conta na seguinte entrevista a
directora de Planificación Estratéxica de SIVSA, Marta Cubilot,
Fenix é unha ferramenta que centraliza todo, dende recibir
unha chamada para fixar unha cita até a facturación dos servizos. E faino protexendo ao máximo estes procesos e os datos
xerados polos mesmos.

CONSULTAS

EFICACES,
SEGURAS E
SEN LÍMITES

Marta Cubilot, directora de
Planificación Estratéxica de SIVSA,
enuméranos as vantaxes da
plataforma Fenix para a xestión
médica
18 |

- Sen dúbida a información é un grao en todos os sectores,
pero se cadra no sector da saúde redóbrase esta necesidade
de protexer e salvagardar os datos. Credes que a nube é tan
segura como se nos quere dar a entender que é?
- En efecto, a nosa solución para a xestión axeitada da devandita información clínica está aloxada, precisamente, na
nube. Queremos transmitir, neste punto, unha mensaxe de
seguridade, xa que sabemos que existe certa preocupación
entre a cidadanía acerca do nivel de fiabilidade que ofrece a
nube para acubillar coñecemento, incluído o coñecemento de
natureza crítica e estritamente confidencial. Pénsase na nube
como un ente que está nalgún sitio pero non se sabe moi ben
onde. Pero realmente os que nos adicamos ás tecnoloxías
sabemos que todo o relacionado coas contornas cloud achega
unha situación moito máis segura cás fórmulas tradicionais de
xestión. Ben sexa a metodoloxía empregada aínda en moitas
consultas de rexistraren os seus historiais en papel, ben sexa
a través de servidores instalados en consultas, clínicas ou
hospitais, servidores que son moito máis vulnerábeis que
cando están protexidos por expertos en servidores externos
aloxados na nube. Nesta liña de actividade sitúase precisamente unha empresa coma a nosa, SIVSA, que saber perfectamente todo o que hai que facer para protexer ao máximo os
devanditos datos.
- É certo que os datos, para salvagardalos, dispóñense na
nube de xeito en boa medida disgregado para que sexa
extremadamente custoso tentar acceder a eles previa unión
dos mesmos coma se dun quebracabezas se tratase?
- Graficamente é certo que o sistema operaría como un
puzzle. De querer botar man da información confidencial
que deposita nas nosas nosas mans un profesional ou unha
empresa médica, teriamos que andar á procura dos diferentes
emprazamentos físicos onde están aloxados eses datos. Isto
dificultaría ao máximo o labor de compoñer o coñecemento
procurado. Resultaría inviábel, para un axente externo que
quixese extraer datos, ter que vencer os mecanismos de seguridade de moitas nubes e servidores diferentes, cada unha
delas/es cos seu mecanismos propios e diferenciados.
- É certo que Fenix permite botar abaixo barreiras físicas e
xeográficas no que se refire ao traballo dos profesionais da
saúde?
- Unha das grandes características da nosa solución é que ao
temos emprazados os datos na nube permítesenos unha total
dispoñibilidade e accesibilidade cara a eses datos. Dende calquera lugar e en calquera intre, e ademais non se precisa ter
instalado ningún recurso especial, simplemente un navegaNúmero 158

Calquera
doutor, podería resolver de
contado unha
dúbida sobre
un paciente, a
distancia, con
só conectarse
e acceder ao
seu historial
dor de uso común. Como funciona isto? Pois o
usuario, directamente, aínda que estea de viaxe
ou vacacións, lonxe do seu espazo habitual de
traballo, poderá botar man da súa tableta ou
computador portátil para acceder aos seus datos privados de consulta, as vintecatro horas do
día e os 365 días do ano. A posibilidade de acceder a esta información de seu é ininterrompida.
Isto significa que calquera doutor, por exemplo,
podería resolver de contado unha dúbida sobre
un paciente, a distancia, con só conectarse e
acceder ao seu historial. Esta é unha das grandes
vantaxes da nosa solución de xestión na nube
para clínicas e policlínicas, a solución Fenix.
Outra das cousas polas que destaca a nosa
solución Fenix é por permitir integrar arredor
dun paciente toda a información relacionada
con el, ben sexa escrita, ben sexa gráfica, ben
sexa de voz, ben sexa audiovisual. Temos moitas
posibilidades nunha consulta, hoxe en día, de
ter arquivos multimedia, e Fenix achega unha
manchea de vantaxes para que non quede nada
sen integrar nin relacionar nin salvagardar. Todo
está unificado e todo é accesíbel dende calquera
lugar.
- As receitas fican integradas dentro da aplicación tamén?
- Non só fican integradas senón que tamén
se rexistraría a rastrexabilidade das receitas
mediante un código de barras. En Fenix temos
o formato de receita privada común que circula

Presenza na gran
feira da eSaúde de
Perú

en España, coa característica de poder achegar unha copia para o paciente e outra para a
farmacia, e, tamén, posibilitándose a rastrexabilidade mediante un código co fin de saber
se a un paciente se lle deu ou non esa receita
coa medicación concreta incluída nela. Con isto
poderíamos identificar de maneira unívoca os
medicamentos cos pacientes aos que se lles
administraron.
- O labor administrativo dun médico ou unha
clínica tamén vai integrado no paquete? E a
súa axenda?
- Efectivamente, Fenix é unha solución moi
completa. Dende a orixe, un dos nosos obxectivos foi que resultase moi visual, moi simple e
moi intuitiva. Isto é aplicábel á funcionalidade
de xeración e desenvolvemento da axenda de
consultas e actividades. Tamén é aplicábel á
xestión, á operativa e á facturación da clínica ou
do hospital ou da consulta. Fenix, neste senso,
permite que de forma automática se poidan relacionar as actividades médicas que se realizan
nestes centros de saúde co concepto económico
de facturación. Ademais, o sistema tamén está
integrado coas principais aseguradoras que
operan no país. Todos estes procesos desenvólvense do xeito máis automático e doado, co fin
de que permitir que o doutor se centre só no
seu cometido, que é a medicina.
- Que podemos facer para comezar
a darlle uso e descubrir a súas
posibilidades?
- Simplemente a través dun navegador e poñendo o enderezo www.
getfenix.net accederemos á páxina
comercial do produto e veremos,
nela, a posibilidade de darnos de
alta e gozar, a través disto, dun mes
de proba de balde. Ao
longo deste tempo poderemos tirar partido
de todos os elementos
que inclúe o aplicativo,
unha plataforma que é
moi sinxela e que nos
vai deixar sen problema
extraer todas as súas
posibilidades. 

O pasado mes de setembro a firma galega SIVSA,
responsábel de importantes desenvolvementos
informáticos como Fenix
(software de xestión clínica
na nube para médicos e
clínicas de pequenas dimensións) e Hosix (innovador sistema para a xestión
e a información hospitalaria) participou por
segunda vez consecutiva
na Convención Internacional de Produtos para a
Saúde e Ciencias, Tecnosalud. Esta feira, informa
SIVSA, é dende hai anos o
evento máis especializado
no sector do medicamento
e a saúde en Perú. A cifra
de asistentes foi de máis
de 35.000, entre os que se
atoparon médicos de todas
as especialidades, xefes
de compras de entidades
de saúde e directores de
saúde. SIVSA acudiu como
empresa especializada no
sector da sanidade abranguendo temas de deseño
e desenvolvemento de
sistemas, mantemento,
investigación e innovación
tecnolóxica. “A feira”, informa a empresa galega, “permítenos amosar os nosos
produtos máis importantes
como Hosix, sistema de
Xestión e Información Hospitalaria de doado uso que
contempla todas as áreas
de actividade do ambiente
da saúde co que xa traballan os hospitais Alberto
Leopoldo Barton Thompsony en Callao e Guillermo
Kaelin de la Fuente en Villa
María del Triunfo; e Fenix,
software de xestión clínica
na nube”.

Fonte: Radio Libertad Digital
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Bota a andar
o programa
Coruña Dixital

O

programa Coruña Dixital, que busca facilitar a conexión entre persoas interesadas na cultura dixital,
o uso creativo da tecnoloxía e o emprendemento
sustentábel de proxectos innovadores, deu os seus
primeiros pasos no Centro Ágora da Coruña, nunha
xornada de relatorios que facilitaban a introdución á cultura dixital,
a innovación social, os proxectos tecnolóxicos sociocomunitarios, os
contidos dixitais colectivos, o fenómeno Maker e os proxectos abertos
de programación e robótica educativa.
Deste xeito, a sesión matinal deste primeiro Encontro Coruña Dixital
abriu coa intervención de todo un experto de referencia en innovación e cultura dixital, Juan Freire, en quen recaeu a responsabilidade
de introducir aos presentes no novo paradigma que supón a cultura
dixital na súa amplitude; seguiuno José Luís de Vicente, investigador e
comisario de Sónar I+D, quen abordou as sinerxías que xorden entre
científicos e tecnólogos cos artistas, realizando toda unha introdución
histórica aos fenómenos artísticos apoiados na tecnoloxía, comentando numerosas manifestacións artísticas con influencia internacional.
O primeiro bloque de intervencións matinais rematou coas intervencións da artivista dixital Beka Iglesias e Fran Díaz (de Autofabricantes,
un proxecto de fabricación colectiva de próteses persoais en código
aberto), quen falaron dos seus proxectos de desenvolvemento colectivo, deixando clara a importancia da colaboración para a creación.
Para completar a sesión matinal do encontro realizaron consecutivamente os seus relatorios Fran Quiroga, dando conta das novas
prácticas culturais e en man común; María Yáñez, informando dos contidos dixitais comunitarios que emerxen tanto anarquicamente como a
través de iniciativas coordinadas; Chus Prol, que deu conta do peso que
foi collendo en Galicia o fenómeno Maker até chegar á organización
da Galicia Maker Faire; e Tucho Méndez, de Bricolabs, quen narrou a
historia do proxecto de robótica educativa Escornabot.
Despois deste disparo de saída do proxecto, quedan agora numerosas iniciativas que se irán desenvolvendo durante o outono na Coruña,
que abordarán ámbitos tan variados como a creación audiovisual, os
datos abertos, o prototipado e o traballo en rede. 
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É

preciso sentar os alicerces de
máis traballo en mancomún para
afrontar o gran reto actual da
Sociedade da Información: o reto
de acadar unha Sociedade da
Información segura. Esta é unha das grandes
conclusións das que parte a sexta Xornada de
Informática Xudicial, que se celebrou ao longo
do mércores 28 de setembro baixo o epígrafe
Privacidade, e-Xustiza e Seguridade en infraestruturas críticas e buscando novamente achegar o espazo de debate (o espazo máis acaido
posíbel para o intercambio de información e
recursos) para profesionais da informática, por
unha banda, e xuíces, maxistrados, secretarios
xudiciais, fiscais, avogados e xuristas, pola
outra. Foi inaugurada a primeira hora (na sede
de AFundación en Santiago) polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, a directora da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, Mar Pereira, e máis polo presidente do
CPETIG, Marcos Mata.
Todos e cada un, xunto cos relatores que
viñeron despois, coincidiron na necesidade
de xuntar forzas para afrontar o problema
crecente da cibercriminalidade: prevendo
ataques, sabendo como manexalos cando se
dan e incrementando a eficacia e a eficiencia
nas investigacións posteriores e na busca de
responsabilidades. A xornada, unha vez máis,
veu da man do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática Técnica de Galicia.
Segundo fixo saber Marcos Mata na sesión inaugural, as cifras sobre as devanditas actividades relacionadas coas ameazas tecnolóxicas son como para
telas en conta. Así, lembrou, en 2015 coñecéronse
en Galicia 4.065 casos enmarcados na categoría de
cibercriminalidade, 2.069 na da Coruña e 1.032 na
de Pontevedra, estando estas dúas provincias entre
as máis afectadas do conxunto de España, cuxa cifra
total é de 60.154 casos. Mata falou, neste senso,
de ataques a pequena escala e de ataques máis
ambiciosos (como por exemplo o perpetrado dende
programadores rusos cara as institucións de Estonia,
en 2007, logo de que as autoridades deste país decidiran cambiar de emprazamento un monumento
de conmemoración soviética, afectando o ataque
a unha manchea de entidades, como por exemplo
o Parlamento, varios ministerios, bancos, partidos
políticos e medios de comunicación) e falou tamén
das oportunidades que se abren coas Xornadas de
Informática Xudicial para atoparmos respostas de
seguridade que nos protexan do que xa, dende hai
tempo, pode ser considerado unha gran industria
altamente desenvolvida (a industria da cibercriminalidade, do malware, dos fraudes informáticos, dos
roubos de información, da espionaxe industrial, das
ameazas, das coaccións e dun longo etcétera).
Polo que respecta ao vicepresidente da Xunta en
funcións, Alfonso Rueda, coincidiu precisamente na
importancia de artellar “unha coordinación axeitada
entre a acción policial, xudicial e de todas as administracións públicas, para facer fronte aos novos
fenómenos criminais da ciberdelincuencia”. Rueda
e Pereita tamén salientaron “o bo funcionamento
da sede electrónica da Xunta de Galicia”, que grazas
ao Plan Achega, “permite xa que preto de 1.400

Informática e Xustiza,
xuntas e colaborando

A VI Xornada de Informática Xudicial consolídase
como fonte de recursos contra as moitas facianas
da cibercriminalidade
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procedementos administrativos
do sector público poidan presentarse de xeito electrónico, o que
representa o 95% dos procedementos que a Administración
autonómica ten a disposición
da cidadanía e das empresas”.
Igualmente lembraron que vén
de publicarse a orde pola que
se crea e regula a sede xudicial
electrónica de Galicia, “que xunto
con outras ferramentas permitirá a realización de actuacións,
procedementos e servizos dos
profesionais e da cidadanía ante
a Administración de Xustiza”.
Amais dos participantes na
inauguración, pola actividade do
CPETIG tamén pasaron (achegando
claves para acadarmos entre todos
unha contorna dixital máis segura e
fiábel), algúns dos meirandes expertos galegos e estatais na materia. Por
exemplo David Barroso (fundador de
CounterCraft, startup española que
está a revolucionar o panorama da
ciberseguridade, aplicando técnicas de
contraespionaxe), Samuel Parra (avogado TIC e autor dun dos blogs máis
referenciais no ámbito da protección
de datos, samuelparra.com), Francisco
García Morán (conselleiro xefe TIC da
Comisión Europea, que explicou as
políticas comunitarias a prol dunha
maior ciberseguridade), Iñaki Vicuña
(director do Centro de Documenta-

ción Xudicial, que expuxo polo miúdo a
contribución das TIC á Administración de
Xustiza) e Eloy Velasco (maxistrado da Audiencia Nacional, que falou a fondo sobre
os medios de proba dixitais).
Como dixemos, a VI edición da Xornada
de Informática Xudicial desenvolveuse
baixo o epígrafe Privacidade, e-Xustiza
e Seguridade en infraestruturas críticas e
encamiñouse a achegar un espazo de información e debate para xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais, fiscais, avogados
e xuristas en xeral. A súa finalidade foi
contribuír a dotar de maior seguridade
xurídica á nova realidade tecnolóxica e
mellorar a efectividade e a eficiencia da
administración xudicial, mediante o uso
das novas ferramentas electrónicas e
forenses avanzadas. 
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| BALIDEA AMPLIA OS SEUS HORIZONTES TECNOLÓXICOS |

V

arios estudos e
informes internacionais teñen
cualificado a
Dinamarca como
o país onde os seus habitantes
son máis felices. É tamén a terra
dos viquingos, o máis meridional dos países nórdicos, o país
menos corrupto do mundo, o
máis igualitario e o territorio das
máis de 400 illas, incluídas as
rexións autónomas de Grenlandia e as illas Feroe e só unido a
Europa por unha fronteira de 68
quilómetros con Alemaña.
Segundo a revista Forbes, ten
tamén un dos mellores climas do
mundo para facer negocios, algo
sorprendente polos seus invernos con temperaturas baixo cero
e os seus máis de 120 días de
precipitacións ao ano. Ademais,
ocupa os primeiros postos no
Networked Readiness Index, o
índice que mide o proveito que
os países lle sacan ás TIC.
Que mellor opción de internacionalización para unha empresa
galega como Balidea, afeita aos
días nubrados e os invernos
duros e co obxectivo decidido
de ampliar horizontes no sector
tecnolóxico. Así, co empuxe das
boas oportunidades que brinda
o destino, Balidea emprendeu
a súa viaxe cara ao país da
felicidade.
Son moitas as circunstancias
que favorecen o benestar neste
país e Jorge Rodríguez, xestor de
proxectos de Balidea Dinamarca,
percibiunas dende o primeiro
día de visita en Copenhague. “A
xente coa que te cruzas sempre
vai cun sorriso, non se ve tanto
ensimesmamento e caras longas
como aquí”, comenta. Nesa
primeira impresión quedou sorprendido tamén pola morea de
nenos e nenas que se ven pola
rúa, cunha alta porcentaxe de
xemelgos. “Sorprendeume moito
a actitude dos pequenos, pois
semellan moito máis tranquilos
que aquí”, engade. Sen dúbida,
a danesa é unha sociedade moi
familiar e ese pode ser un dos
piares desa aparencia ditosa, así
como un ritmo de vida relaxado,
unha alimentación saudable,
o confort do fogar, a práctica
inexistencia de paro e a boa
situación económica.
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Balidea no país

da felicidade

A empresa galega ampliou coa súa
presenza en Dinamarca os seus
horizontes tecnolóxicos
Afabilidade tamén no eido profesional
A ledicia e o ritmo sosegado trasládanse a todos os ámbitos,
tamén ao profesional, polo que traballar con daneses resulta doado,
malia as diferenzas laborais e culturais. Os horarios son completamente distintos aos nosos, nunha franxa que adoita ir de oito da
mañá a cinco da tarde. Son extremadamente puntuais e organizados. Jorge Rodríguez subliña que “para os daneses pasarse un minuto da hora é chegar tarde, iso si, tanto para entrar como para saír”.
Son rigorosos, pero tamén cos descansos. Durante a xornada é
normal facer unha parada cada hora ou hora e media. Nas reunións
longas faise ao menos un descanso, marcado previamente na
convocatoria. “Cando chega a hora, xa podes estar ante a toma da
decisión máis importante, que se respecta o receso”, asegura o xestor
de Balidea. É raro que un danés se estrese ou se poña nervioso.
Gústalles que se cumpran os prazos, pero entenden que teñen que
ser realistas. “Mentres que aquí tendemos a dicir que si a todo, alí con
argumentos os tempos son xustificables e nunca se cuestionan as
horas de traballo”, explica Rodríguez.
Un dos costumes no eido profesional que máis sorprendeu en
Balidea foi o afán por celebrar cada fito dentro dun proxecto, por
moi pequeno que sexa e con todos os actores involucrados nel.
“Nalgunha ocasión mesmo nos teñen enviado por correo botellas de
champaña para unirnos á celebración por videoconferencia”, afirma
o xestor da empresa galega. Un deses principais logros para Balidea
foi converterse en 2013 no socio tecnolóxico que precisaba a Axencia Danesa da Enerxía para impulsar o seu plan de aforro enerxético.
Dende entón encargouse da renovación de todos os seus portais
web e do desenvolvemento de novas ferramentas pensadas para
axudarlle á cidadanía a optimizar o seu consumo de enerxía.

Balidea Dinamarca
en cifras
Ano de implantación
en Dinamarca: 2012
Número de proxectos desenvolvidos:
máis de 20
Facturación anual: 1
millón de euros
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Outros proxectos en Dinamarca

O itinerario da eficiencia enerxética
“Deseñamos o que se podería denominar o
itinerario da eficiencia enerxética”, resume Jorge
Rodríguez, é dicir, unha ducia de aplicacións que
lle permiten ao usuario analizar a mellor maneira
para acadar un aforro enerxético e mellorar a
etiqueta enerxética do seu fogar. Estas ferramentas van dende un portal que recolle un modelo
xenérico de renovación dunha casa para facela
máis eficiente, ata outros que ofrecen informes
sobre a etiquetaxe enerxética oficial das vivendas e como mellorala, que poñen en contacto os
usuarios con consultores enerxéticos autorizados, que suxiren o mellor sistema de calefacción
segundo as características de cada vivenda,
que permite acceder a unha base de datos de
profesionais e empresas instaladoras ou unha
calculadora web de préstamos para afrontar as
reformas.
Botándolle unha ollada aos organismos públicos homólogos no noso país, non existe ningún
servizo semellante. “O enfoque medioambiental
e a aposta polas enerxías renovables nos países
nórdicos é moi forte e realmente moi apoiado politicamente, o que significa que están
dispostos a investir fortemente en solucións
tecnolóxicas”, asegura Anders Elfving, director de
de negocio de Balidea nos Países Nórdicos. Para
trasladar o modelo a outros lugares considera
fundamental ese interese político e a existencia
de datos de consumo, “que en moitos casos
están en mans das empresas enerxéticas”.
Sendo o confort no fogar un dos alicerces da
felicidade danesa, mantelo a boa temperatura
cun consumo razoable é un gran reto. “Aínda que
vaia moito frío fóra, dentro dun edificio podes
estar en manga curta”, comenta Jorge Rodríguez,
polo que a eficiencia dos sistemas de calefacción
é unha preocupación xeneralizada. En calquera
caso o itinerario devólvelle ao cidadán o aforro
e o tempo de amortización en función do
investimento requirido para a mellora. Unha vez
completado o proceso, as vivendas reformadas
poden pasar a formar parte doutro portal deseñado por Balidea que recolle casos de éxito.
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Como relata Anders Elfving, a irrupción de Balidea en Dinamarca chegou tras gañar un concurso
público en colaboración coa consultora enerxética
Viegand Maagøe e o estudo de deseño 1508.
“Foi un proxecto moi bonito, co que acadamos
bastante éxito e nos permitiu emprazarnos como
desenvolvedores de solucións tecnolóxicas para a
eficiencia enerxética”.
Dentro do mesmo sector, pero no ámbito da
empresa privada, a firma galega deseñou unha
calculadora de enerxía para a compañía danesa
Scan Energi. Co nome de HusetsEnergi, esta aplicación ofrécelles aos clientes da enerxética unha
visión xeral do seu consumo e unha estimación de
aforro a partir dunhas recomendacións de mellora.
De xeito paralelo xurdiron outros proxectos
noutras áreas de actividade diversa. Un deles foi
o desenvolvemento do portal web da empresa
de recursos humanos Ennova, unha plataforma
de recrutamento para a avaliación de candidatos.
Cunha orientación similar, Balidea encargouse
tamén da construción do espazo en internet de
Kalto.dk, que ten como obxectivo poñer en contacto empresas e consultores freelance.
Entre outras iniciativas, Anders Elfving salienta
a colaboración coa distribuidora de publicidade
BlacwoodSeven e a cooperación continuada con
diferentes consultoras como Netmester, Soprasteria e Progressive. Ademais, Balidea vén de
homologarse con dous novos clientes de moita
importancia, o concello de Copenhague e a SDB, a
empresa de ferrocarrís danesa.
“A pesar desa especialización no ámbito enerxético, a nosa experiencia en Dinamarca non é tan
homoxénea e traballamos en diferentes sectores
e tipos de proxectos”, sinala Elfving. Segundo
o director de negocio, “agora toca consolidar
a implantación e buscar expandirse na zona
trasladando os nosos modelos a outras rexións de
Escandinavia”.

Líder no avance tecnolóxico en
Drupal
O conxunto dos proxectos desenvolvidos por
Balidea en Dinamarca serviulle para acadar un
profundo coñecemento do sistema de xestión
de contidos Drupal. No caso das ferramentas
desenvolvidas para a Axencia Danesa da Enerxía
lograron un dos principais avances neste sistema,
conseguindo interrelacionar todas as aplicacións
entre si, de maneira que o usuario tan só ten que
introducir os datos unha soa vez. “Crear ese fluxo
entre aplicacións foi todo un reto para nós e non
vimos un avance tecnolóxico de Drupal similar en
ningún outro portal”, mantén Jorge Fernández.
Isto serviulle a Balidea para emprazarse como
unha das principais empresas desenvolvedoras
de tecnoloxía Drupal en España. A partir desta
experiencia comezaron a colaborar coa Asociación
Española de Drupal e a participar na Drupal Camp.
“Decatámonos de que ninguén estaba facendo
algo parecido e que gañaramos moitísima experiencia en Drupal, pola que recibimos críticas moi
positivas”, destaca Anders Elfving.
En definitiva, a experiencia danesa serviulle
a Balidea para sacarlle máis xugo á tecnoloxía
e á vida, ampliando coñecementos na terra da
felicidade. 
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| INNOVACIÓN GALEGA |

Cousas galegas para
mellorar o mundo
Os nosos desenvolvedores e investigadores seguen a poñer o listón ben
alto en materia de tecnoloxías nunca antes vistas nin probadas
ACUTE CABLE: POÑENDO FREO AO ROUBO DE CABLE



O centro de crowdworking que Telefónica impulsa en Santiago, Galicia
Open Future, é hoxe unha fonte de recursos
para un mundo mellor conectado, máis
seguro e con empresas e institucións mellor
xestionadas e sustentábeis. Un exemplo
disto é a tecnoloxía que está a despregar o
proxecto Acute Cable, con sede na dita aceleradora do monte Gaiás e impulsado por dous
emprendedores galegos: Óscar Valcuende (A
Coruña) e Marcos Balboa (Lugo). Trátase dun
sistema enfocado a evitar o roubo de cable
de cobre en instalacións eléctricas, unha
práctica delitiva que leva anos presentándose como un problema de gran calibre para
empresas e administracións (basicamente
un furado por onde se perden importantes
investimentos, esforzos, recursos e xeiras de
traballo). O sistema tamén achega solucións

que melloran a eficiencia enerxética.
Máis en detalle,
Acute Cable posibilita
facer seguimento
dende diferentes dispositivos das redes de
iluminación a través
dun chip que se coloca
nos farois e que vai fornecendo en tempo
real información sobre o seu estado á cabeceira. Desta forma, pódese coñecer de forma
exacta cando e onde se produce unha avaría
ou incidente (os farois están xeoposicionados) e realizar a continuación o labor preciso
de mantemento correctivo.
A tecnoloxía, a maiores, permite aforros
enerxéticos das 25% grazas ao control da intensidade, entre outras vantaxes. Neste intre,

segundo nos lembran os seus desenvolvedores, o proxecto está a espertar o interese
dun bo número de empresas construtoras,
parques industriais, urbanizacións de veciños
e administracións, co fin de optimizaren o
control e a xestión das súas redes de alumeado público.
A maiores, a finais deste mes, está previsto
que os impulsores da iniciativa realicen unha
proba piloto no concello de Sada. 

A iniciativa A Chocolateira (que toma
nome da locomotora
do tren que conectaba
Ribadeo con Vilaodriz
e que foi símbolo, a
comezos do século XX,
do desenvolvemento
económico e social
da bisbarra) é un programa de traballo en
co-working, de “apoio
mutuo”, dirixido a
PEKECHA IMPULSA UNHA FACTORÍA DE
permitir que abrollen,
INNOVACIÓN LABORAL: A CHOCOLATEIRA
de todos e cada un
dos participantes,
Pekecha, firma coruñesa do ámbito da
múltiples exemplos de talento individual e
creatividade dixital, vén de informarnos
grupal. A innovación e a tecnoloxía serán,
dunha interesante iniciativa de innovación social
tamén, eixes fundamentais do proxecto.
dirixida a botar unha man ao amplo colectivo de
Con A Chocolateira, cóntanos Verónica
persoas da nosa contorna que andan á procura
Ramallal (directora executiva de Peckecha),
de traballo ou formándose para incrementar as
“queremos promover a adquisición de haposibilidades de atopalo. Falamos de A Chocobilidades sociais e competencias básicas e
lateira, un proxecto de Pekecha promovido polo
dixitais das persoas, poñendo en valor o seu
Concello de Ribadeo e La Caixa que bota a camitalento e iniciativa para mellorar a súa situañar esta mesma semana na vila mariñá.
ción persoal e da contorna que as rodea”.
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O programa, que terá unha duración
de tres meses, abrangue unha metodoloxía de traballo de sesións individuais
e colectivas guiadas por unha adestradora (unha coach). Haberá actividades
de outdoor training, dinámicas de
traballo en equipo e desenvolvemento
de retos grupais, visual thinking, visual
tatooing, adestramento relacional individual e formación teórica interactiva.
En termos máis concretos, con A
Chocolateira preténdese que as/os
participantes gañen en autoconfianza
(mellorando as súas competencias
transversais), en capacidade para identificar os seus perfís e obxectivos, en
habilidades para achar novas oportunidades laborais (o mercado oculto), en
recursos para facer un currículo axeitado ou para crearen a súa propia imaxe
dixital (aprenderán a empregar as redes
sociais e Internet para unha procura de
traballo eficaz, cun “enfoque 2.0”) e en
novas competencias (traballo en equipo, traballo por proxectos, creatividade,
innovación social, etc). 
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NETUN: REMATANDO COS RISCOS NA
SINALIZACIÓN DE AVARÍAS



Tamén dende o centro de
empredemento tecnolóxico e crowd-working que Telefónica ten na Cidade da Cultura de
Santiago (Galicia Open Future)
chegounos estes días unha
proposta para evitar situacións
de risco nas estradas. Trátase
do Netun Solutions, que desenvolveu unha baliza luminosa
de sinalización de emerxencias
que mellora os sistemas actuais
de advertencia. Chámase HelpFlash e xa se está a comercializar
no mercado español.
A súa principal vantaxe na
colocación dos obrigatorios
triángulos de sinalización de
avarías, informa o equipo de
Netun, é que “reduce o tempo
da manobra de advertencia,

que pasa de desenvolverse en
8 minutos aproximadamente a
30 segundos”. Ademais, engaden, “evita que o condutor teña
que saír do coche para colocar
o aparello Help-Flash, xa que o
dispositivo adhírese ao teito do
coche, sen necesidade de saír
del, e actívase de maneira automática”. A maiores, a tecnoloxía é
quen de conectarse directamente cunha aplicación móbil que
permite pedir axuda e xeolocalizar o vehículo, ou sexa sabermos
exactamente as coordenadas do
seu emprazamento nun mapa
en liña.
Segundo explican dende Netun salientando o ingrediente
de protección que pon en xogo
Help-Flash, este resulta un com-

plemento extra de seguridade
que cobre un apartado que
apenas se cubrira até o de agora:
todo o que acontece dende que
o coche se detén na beira da
estrada até que fica sinalizado
cos triángulos obrigatorios.
Dende un plano máis técnico,
esta innovadora baliza de sinalización consiste nunha lámpada
compacta de pequeno tamaño
que podemos gardar no portaluvas do coche e que emite
escintileos intermitentes en cor
ámbar coa cadencia do sinal
internacional SOS de advertencia de perigo. Estes escintileos
resultan visíbeis a 1 quilómetro
de distancia, e son “alimentados”
por unha batería que ten unha
durabilidade de cinco anos. O
sistema, a maiores, incorpora un
segundo feixe de luz branca de
360º de alta potencia, que pode
ser usada como lanterna. Esta luz

ten un sistema de amarre
magnético, co fin de que
poidamos empregala
coas mans ceibas, “a diferenza dos foques tradicionais”, para emendar e
solventar situacións de
toda índole que poidan
darse na estrada con visibilidade
reducida (por exemplo revisar
unha roda ou o motor).
Segundo engaden os responsábeis do desenvolvemento de
Help-Flash, este dispositivo é
“especialmente útil” para persoas
con algunha discapacidade ou
con dificultades de mobilidade,
coches adaptados ou motoristas. “De feito”, explican, “das
primeira 5.000 unidades que se
fabricaron, 1.500 vendéronse á
Fundación Avata de axuda ao
accidentado”.
A idea, cuxa posta en marcha
levou catro anos e integra até
sete patentes tecnolóxicas, ten o
seu xermolo nunha idea de Jorge Torre, garda civil en excelencia, apoiado polos cinco socios
que forman parte do proxecto:
Jorge Costas, Juan José Romero,
Roberto Pérez Marijuán e Javier
Romano. 

EMAPIC, TECNOLOXÍA PARA XEOLOCALIZAR GALEGOS



Investigadores do Laboratorio de Enxeñaría Cartográfica da Universidade da Coruña
(cartoLab), dirixido polo profesor
Alberto Varela García, desenvolveron unha aplicación dixital denominada EMAPIC que partindo da idea
de que todo pode ser representado
nun mapa, mesmo as emocións
das persoas, suma un proceso colaborativo de xeolocalización. Este
proxecto xurdiu da inquedanza de
querer facer un mapa da felicidade
das persoas, para o que se pensou
que o mellor era preguntar directamente á xente que pensaba e onde
estaba.
Do desenvolvemento deste proxecto, dende este verán pasaron a realizar un proxecto
de enquisas aos galegos, Mapa dos Galegos,
sobre a súa opinión de Galicia identificando
a localización dos usuarios no mapa mundial.
O obxectivo deste mapa é emprazar a toda
persoa que teña unha vinculación directa e
clara con Galicia e poder visualizar o impacto
de Galicia no mundo, para o que traballan en
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diversos algoritmos de análise xeoespacial
para facer unha explicación da dispersión ou
concentración de persoas con sentimento
galego en distintos lugares do mundo. Até o
momento (mediados de setembro), máis de
400 persoas de todo o mundo participaron
no reto de localizar o maior número posíbel
de galegos e galegas.
Mediante unha enquisa a través da web,
calquera persoa con vínculos directos con

Galicia pode localizarse nun mapa,
respondendo ademais a unas preguntas sobre a súa ligazón con esta
terra ou o que máis lle gusta dela.
Pese a que o 15% dos participantes declaran non ter nacido
en Galicia, o 99% séntese galego
sempre ou nalgunha ocasión. A paisaxe é o máis valorado de Galicia,
especialmente entre os que viven
na propia comunidade autónoma,
pero tamén desde lugares como
Brasil ou Perú. En Galicia tamén
se considera a nosa cultura como
algo de especial importancia, aínda
que fóra non parece que se aprecie
tanto. A xente, para o resto de España tamén
é un aspecto a destacar de Galicia, mentres
que os que están no estranxeiro tamén botan en falta a súa gastronomía.
A través de EMAPIC tamén podemos
visualizar graficamente outros detalles curiosos como a afinidade dos consultados polo
Celta ou o Deportivo, o que pode facilitar a
divulgación desta ferramenta entre a cidadanía. 
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Recordos en
Branco e Azul
O Dépor estrea unha web na que recuperan
a súa historia a través de fotografías

N

os últimos anos non foron poucas as veces que comentamos
o proxecto de memoria dixital nacido de Abertal Networks,
Phottic, que recentemente transformouse nunha spin-off e
conseguiu superar a peneira da aceleradora VíaGalicia e incluso recibiu financiamento do Banco Sabadell, demostrando que
existe unha grande confianza neste proxecto que tras os éxitos de O Faiado da
Memoira, Carballo na memoria e outras coleccións de grande interese, dá un
importante paso adiante da man do Real Club Deportivo da Coruña, co que os
días pasados estreou Recordos en Branco e Azul (recordos.
rcdeportivo.es/gl/), iniciativa coa que preténdese recupeDurante a presentación do proxecto realizada na Coruña, Manuel Pan de
rar parte da historia da formación futbolística a través da
Phottic asegurou que “é a primeira vez que un equipo español vai buscar as
fotografía.
fotografías e as historias nos caixóns dos seus seareiros”, de xeito que non
Este novo proxecto de recuperación histórica a través da
estariamos simplemente nunha plataforma de recuperación fotográfica,
imaxe bota a andar con medio milleiro de fotografías do
senón que as historias detrás das imaxes tamén achegarán valor e axudarán
arquivo historio do club herculino, permitindo así que os
así a manter viva a historia do club dende o deportivismo.
seareiros do Dépor poidan ver fotografías que van dende
O presidente do R.C. Deportivo, Tino Fernández, asegurou que o novo
o ano 1908 até hoxe, incluíndo cada imaxe un anaco de
proxecto estará visíbel en todas as canles en liña do Club, para que se
historia.
coñeza entre a afección, para que así consulten esta nova plataforma e
Pero a dixitalización do arquivo fotográfico do club sería
contribúan ao seu crecemento, mentres que Manuel Pan non dubidou en
só a capa máis superficial desta iniciativa, que busca enriasegurar que a forza do proxecto está precisamente nos estadio, xa que
quecerse principalmente con achegas da afección, xa que os
serán os propios seareiros do Dépor, que van a Riazor a ver xogar ao seu
Recordos chegarán principalmente de persoas e entidades
equipo, os que farán que este proxecto gañe entidade, podendo realizar
de fóra do Club, que poderán incluír as súas fotografías no
achegas aos Recordos en Branco e Azul tanto a través da súa páxina web
catálogo en liña sen perder a súa propiedade intelectual.
(adaptada a dispositivos móbiles) como acudindo ás oficinas do Club para a
súa dixitalización. 
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Coros LINX: o casco de bicicleta que permite escoitar
música con seguridade
A ninguén se lle escapa que empregar auriculares mentres se circula en bicicleta pola estrada é un risco moi elevado ao illar ao usuario do contorno, e para evitar
ese problema en Kickstarter están a buscar financiamento para facer realidade o
casco conectado Coros LINX, que integra uns auriculares abertos para permitir que
os ciclistas poidan escoitar o tráfico á vez que a música, as chamadas ou as instrucións de
navegación dende o seu smartphone.
Para facer posible esta solución de comunicacións o casco de Coros inclúe uns auriculares de
transmisión ósea (que chega ao ouvido mediante vibración, sen ocupar o pavillón auditivo) á vez
que inclúe tamén micrófonos con filtros anti-vento. Completa o produto un mando sen fíos para poder
colocar no guiador da bicicleta e unha aplicación para o móbil (iOS ou Android).
Dado que estamos ante un produto orientado á práctica deportiva, conta con certificación IPX5, ou sexa,
que sería resistente e incluso soportaría a auga e a suor. O seu prezo parte neste momento de 120 dólares (125
euros cos gastos de envío incluídos), e o feito de superasen sobradamente a meta da súa campaña de micromecenado ao pouco do seu lanzamento parece deixar claro que a súa viabilidade está garantida, tendo que esperar os
compradores ao mes de novembro para que comece a enviarse o produto aos seus mecenas. 

TomTom lanza a primeira pulseira deportiva que mide a graxa corporal e a masa muscular
Aínda que TomTom sexa unha marca que asociemos normalmente aos navegadores GPS, dada a decadencia deste tipo
de produtos hai tempo que entraron no mercado dos
reloxos deportivos e as pulseiras de actividade, sorprendendo agora cunha innovación nesta liña de produtos,
xa que a súa pulseira TomTom Touch non se limita a
monitorizar o sono e o pulso e medir a nosa actividade
física, senón que sería o primeiro produto deste tipo
en incorporar a estas medidas a porcentaxe de graxa
corporal e masa muscular, o que agradecen especialmente as persoas que pretenden adelgazar e comezan a
realizar exercicio (co que inicialmente poden gañar peso e
perder volume, xa que o músculo pesa máis que a graxa, e
de fiarse da báscula terían unha percepción errónea da súa
progresión).
Actualmente hai moitas básculas que integran sistemas
de medición da graxa corporal e a masa muscular, pero
ao incorporar esta tecnoloxía nunha pequena pulseira faise

moito máis accesible este tipo de medicións, axudando así a
coñecer mellor as prácticas deportivas que resultan máis
axeitadas para acadar os obxectivos fixados.
A pulseira de actividade TomTom Touch pode xa
reservarse a un prezo de 149 euros e non só permite
rexistrar os adestramentos nun modo deportivo,
medir o pulso e a composición corporal ou facer un
seguimento da nosa actividade física, senón que
tamén pode sincronizarse co smartphone para
recibir notificacións de mensaxes e chamadas
directamente no pulso. Tamén podemos destacar que está dispoñible en varias cores (sendo
intercambiables as súas correas), é resistente á
auga, a súa pantalla é táctil e a súa batería achega
unha autonomía de até 7 días, polo que estamos
ante un produto moi completo que pode resultar
ideal para quen non queira levar un voluminoso
reloxo deportivo. 

Philips incorpora un sensor de movemento á súa solución de iluminación conectada
Dende hai tempo Philips está a conformar unha
completa gama de produtos domóticos orientados
á iluminación do fogar, a liña Hue, que conta tanto
con lámpadas que poden regularse en intensidade,
como outras que incluso permiten crear distintos
ambientes mudando tamén de cor, e que precisan
para funcionar un dispositivo de tipo ponte que
facilita a comunicación das lámpadas, o que logo
permite que a iluminación poida manexarse mediante aplicacións móbiles, páxina web e diferentes
interruptores aos que agora súmase un accesorio
moi atractivo: un sensor de movemento.
Co novo Philips Hue Motion Sensor poderanse
detectar cando hai movemento nunha habitación
para acender nese momento a iluminación, sendo
moi sinxela a súa instalación, xa que o trebello
funciona con baterías, ou sexa, que funciona sen
fíos, polo que podemos colocalo no lugar que
desexemos, facilitando así que teñamos luz no reNúmero 158

cibidor, no corredor ou no garaxe sempre que
entremos alí, sen ter que andar pendente de
interruptores, apagándose a luz cando non se
detecte movemento.
O sistema tamén pode axustarse para que
empregue distintas intensidades de iluminación en función da hora (para que pola
noite poida acenderse a luz do corredor a un
nivel suficiente como para permitir ver, pero
que non esperte a toda a familia porque se
erguese un integrante da mesma) e incluso
conta con sensor de luz diúrna, para que a luz
só se prenda cando é preciso.
Este novo trebello mide 5,5 x 5,5 x 2 centímetros, funciona con 2 baterías alcalinas
AAA (incluídas), ten resistencia IP42 e pode
instalarse nunha parece ou, simplemente, deixalo de pé nalgún estante ou mesa da estancia na que
queiramos empregalo. 
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Os Mi 5s e Mi 5s Plus de Xiaomi buscan competir
cos iPhone 7 e 7 Plus
Parece que Xiaomi non busca competir co resto de fabricantes
chineses, e apunta directamente a Apple e a Samsung cos seus
dispositivos, ou iso dan a entender coa presentación dos novos Mi
5s e Mi 5s Plus, que parecen unha resposta directa ao iPhone 7 e 7
Plus, contando non só con especificación moi elevadas, senón tamén
cunha dobre cámara traseira no modelo de maior tamaño.
O novo smartphone de referencia de Xiaomi sería agora o Mi 5s,
cunha pantalla Full HD de 5,12 polgadas (cunha luminosidade de
600 nits), procesador Qualcomm Snapdragon 821 a 2,15 GHz con 3/4
GB de RAM, 64/128 GB de almacenamento interno, cámara traseira
de 12 Mpíxeles cun sensor de 1,55 micrómetros, cámara frontal de 4
Mpíxeles cunha apertura f/2.0 e sensor de 2 micrómetros, batería de
3.100 mAh (que se carga mediante USB-C) e incluso unha interesante
innovación: o lector de pegadas dixitais mediante ondas ultrasónicas
que permite a súa colocación tras o cristal frontal do terminal. Este
smartphone, cunha forma que pode lembrar moito ao Samsung
Galaxy S7, chegará ao mercado chinés por 1.999 iuans (267 euros) na
súa versión con 3 GB de RAM e 64 GB de almacenamento interno, e
por 2.299 iuans (307 euros) con 4 GB de RAM e 128 GB de almacenamento interno, prezos que son menos da metade que
equivalentes doutros fabricantes.

O Mi 5s Plus apuntan máis alto, principalmente por integrar unha
pantalla Full HD de 5,7 polgadas (cun brillo de 550 nits), que vén
acompañada cun procesador máis potente (a 2,35 GHz), 2 GB máis
RAM, batería de 3.700 mAh e dobre cámara traseira de 13 Mpíxeles,
sendo unha das cámaras monocromo (na liña do que fai o Huawei
P9). Outra importante diferenza é que muda o lector de pegadas
dixitais á parte traseira do móbil. O modelo con 4 GB de RAM e 64
GB de almacenamento venderase por 2.299 iuans (307 euros) e o
de 6 GB de RAM e 128 GB de almacenamento custará 2.599 iuans
(347 euros).
Estes novos smartphones sairán á venda o día 29 e
inclúe tecnoloxías como conectividade 4G+, o seu
almacenamento interno sería UFS 2.0, as súas carcasas estarían dispoñibles en 4 cores distintas
(ouro, prata, branco e rosa), e incluso
contan con NFC, algo pouco frecuente nos móbiles chineses,
que parece dar a entender
que ábrense aos futuros
métodos de pagamento
móbil que queren popularizarse en Occidente. 

Spectacles, as lentes con cámara para Snapchat
The Wall Street Journal sorprendeu anunciando que a compañía detrás de Snapchat,
Snap Inc. estaba a preparar o lanzamento do
seu produto físico, uns lentes con cámara integrada que venderíanse a 129,99 dólares, as
Spectacles, que levaríanse como uns lentes
calquera e, no momento no que
o usuario queira captar un
momento, pode tocar o trebello

para activar o rexistro de 10 segundos de
vídeo en primeira persoa que transmitiranse
sen fíos ao smartphone para compartirse
a través das Historias de Snapchat. Outro
detalle curioso é que estes lentes cargaríanse
na propia funda ríxida que inclúen.
Ao parecer non será un produto de venda
masiva, senón que busca xerar expectación
coa súa distribución limitada, e as súas cores
rechamantes (pois, aparte de en
negro, as Spectacles
chegarán

en verde azulado e en cor coral). A patilla
dereita das lentes serían o lugar no que se
situaría a cámara, mentres que na patilla esquerda habería un anel de LED que indicaría
cando as lentes están a gravar.
Como curiosidade, este produto que está
previsto que se poña á venda no outono, gravaría vídeo en formato circular, buscando así
que poida verse completamente con independencia de que
teñamos o noso dispositivo
móbil en vertical ou en
horizontal.
O director xeral de Snap
Inc., Evan Spiegel, define as
Spectacles como un xoguete, ou sexa, que non parece
que a compañía queira facer
cartos con este novo produto
senón, simplemente, explorar
novas posibilidades de mercado. 
Número 158

PC | PS4 | Xbox One

Metal Gear Solid V
Terá unha edición definitiva
en outubro


TRÁILER DE
LANZAMENTO

PS4 | Xbox One

Oceanhorn
Chega ás consolas de nova
xeración
Hai tres anos os fineses Comfox & Bros fixeron realidade un
soño para moitos seareiros da saga de xogos The Legend of
Zelda ao publicar para iPhone e iPad o xogo Oceanhorn: Monster
of the Uncharted Seas, título claramente inspirado na franquía
de Nintendo, que presentaba tanto uns gráficos moi coidados
como un excepcional apartado sonoro (de feito, contaba con
mestres como Nobuo Uematsu e Kenji Ito para a composición
da súa banda sonora). Pero agora o número de usuarios que
pode gozar deste sucedaneo de Zelda é aínda amior, xa que
FDG Entertainment vén de estrear Oceanhorn: Monsters of the
Uncharted Seas para Xbox One e PlayStation 4 a un prezo de
14,99 euros, ofrecendo gráficos Full HD a 60 imaxes por segundo
e máis de 10 horas de xogo seguindo a súa emocionante historia que parte dun neno que terá que partir na procura do seu
pai contando como únicas pistas un vello diario e un misterioso
colar. O rapaz terá que explorar as illas dos Mares Inexplorados,
un mundo cheo de perigos, quebracabezas e segredos, tendo
que derrotar a monstros, a prender a usar a maxia e descubrir
tesouros antigos que axudarán na misión á vez que revela os
misterios do antigo reino de Arcadia e do monstro mariño chamado Oceanhorn. 
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O desenvolvemento do xogo Metal Gear Solid V foi bastante complexo, o que levou a que o xogo se dividise en dúas
entregas, Ground Zeroes, pensada simplemente para calmar os
ánimos dos afeccionados inquedos, e que podería considerarse
como un adianto ou prólogo do xogo final, e The Phantom Pain,
considerado o xogo real. Para facilitar agora a compra desta
aventura, Konami anuncia que para o vindeiro 13 de outubro
porá á venda para PC, Xbox One e PlayStation 4 Metal Gear
Solid V: The Definitive Experiencie, que incluirá os dous xogos
mencionados e todo o seu contido descargable, ou sexa, o
equivalente ás habituais edicións Xogo do Ano, confirmándose
polo momento que as edicións para consola terán un prezo de
39,99 euros.
Iso si, esta edición non sairá carente de polémicas, pois hai
moitos que consideran que The Phantom Pain non é un xogo
rematado, senón que o conflito de Konami con Hideo Kojima
levaría a que carecese de moito contido do que amosaron
unha parte en vídeo como extra na edición para coleccionistas,
a coñecida como Misión 51, que serviría para pechar a historia,
pero que curiosamente este material non aparecerá na experiencia definitiva, o que non deixa de ser un tanto rechamante,
xa que este contido adicional enriquecía realmente a historia,
amosando cando menos certo traballo previsto inicialmente
pero que non chegou a completarse por problemas de orzamento e axenda.
Dende Konami deféndense das críticas dos seareiros da
saga dicindo que o produto final é o que saíu á venda no seu
día, e que os contidos que se cancelaron durante o
seu desenvolvemento (que foron bastantes)
non son oficiais, polo que non aceptan as
protestas de que esta edición recompilatoria estea incompleta. 

PS4

The King of
Fighters XIV
Chega a PS4 con gráficos
3D e mecánicas 2D
A fusión das franquías de xogos de loita Fatal Fury e
Art of Fighting deu pé a unha das sagas de xogos de loita
máis veteranas e de máis sona, The King of Fighters, nacida
en 1994 e que estreouse en exclusiva para PlayStation 4
unha nova entrega, The King of Fighters XIV, que podemos
mercar por 59,99 euros, e que ofrece un cadro de 50 loitadores que podemos enfrontar en batallas por equipos de 3
contra 3 mantendo as súas mecánicas de xogo 2D pero cuns
sorprendentes novos gráficos 3D presentados en Full HD a
60 cadros por segundo.
O xogo conserva o tradicional modo historia de King of
Fighters, permite realizar batallas grupais en liña con até 12
xogadores e incluso incorpora novidades como os climax
cancels, que desenvolven a mecánica dos movementos
especiais do xogo.
Este novo xogo comezou a desenvolverse oficialmente
en 2014, e aínda que parecería razoable que ao cambiar a
aparencia gráfica optasen por unha selección de loitadores
moi conservadora, optaron por incorporar unha grande
cantidade de personaxes novos, de xeito que estamos ante
un título dobremente renovado, que busca rexuvenecer a
saga e volver inspirar aos fieis seareiros destes xogos de loita
que veñen gozando da serie dende que trunfaba nos salóns
recreativos. 

PS4

The Last Guardian
Verá a luz finalmente o 7 de
decembro
Durante a edición de 2015 da feira E3 Sony sorprendeu
anunciando o retorno da saga Shenmue e confirmando
que o desenvolvemento de The Last Guardian continuaba,
prevéndose que este mesmo ano vese a luz para PlayStation
4, o que suporía un retraso impresionante, xa que este xogo
leva fraguándose dende 2007 e o seu lanzamento inicial
estaba previsto para o Nadal de 2011 (para PlayStation 3), e,
para continuar na mesma liña, veñen de anunciar que finalmente no sairá á venda o 25 de outubro, senón que adíase
o seu lanzamento até o 7 de decembro, manténdose dentro
deste mesmo ano.
Ao parecer, gen DESIGN e JAPAN Studio detectaron demasiados bugs no xogo na súa fase de desenvolvemento actual,
e preferiron adiar o lanzamento para entregar un produto
máis digno, xa que neste caso, e tras tantos anos de retraso,
temen non estar á altura das expectativas dos seareiros dos
anteriores xogos deseñados por Fumito Ueda (ICO e Shadow
of the Colossus).
Estamos ante un xogo de xestación moi dificultosa, que
incluso levou a Ueda a abandonar Sony en 2011, aínda que
finalmente volveu ao incorporarse ao proxecto a través
dun estudio de seu, gen DESIGN, no que tamén traballan
bastantes membros do Team ICO orixinal, co que Sony buscaba manter o espírito orixinal do xogo, o que aseguran ter
conseguido, polo que agora só falta o xuízo do público unha
vez que o xogo chegue ao mercado. 

Número 158

Es #ocio, it is #leisure, il est #loisirs,
é #lazer, es ist #freizeit …
Dise case igual en todo o mundo,
pero é unha forma de gozar moi de Galicia.
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