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O

s días pasados celebráronse varios encontros que tiveron como protagonistas
ás novas tecnoloxías con "algo máis".
Realmente, con todo o que se nos ocorra.
Ben cos novos recursos de atención
médica (a presentación dos logros de Gradiant e Everis
no eido da eSaúde), ben coas novas liñas de traballo dos
investigadores e das empresas en materia de protección
de persoas e bens (as xornadas sobre TIC e defensa celebradas no CITIC), ben co novo activismo social e solidario
(a Game Jame de Pontevedra, unha cita colectiva para
crear xogos con potencial para mellorar o mundo no que
vivimos). A onde queremos chegar é que quen pense
que as novas tecnoloxías da información rematan en
si mesmas tematicamente trabúcase de principio a fin.
Tendo en conta isto, con toda probabilidade non haxa na
nosa terra unha publicación tan variada e múltiple como
Código Cero, que abranga tantas paus diferentes, tal é
a capacidade conciliadora e confluente da sociedade
dixital: un mundo onde debera “coller” toda a cidadanía,
dende o primeiro até o último membro da mesma, e
onde é posíbel atopar vantaxes, materia prima e chan
firme para calquera iniciativa de desenvolvemento que
se nos ocorra. Este número de outono de Código Cero
foi concibido desta maneira, dunha maneira plural e
multitemática, non sabemos até que punto conscientemente ou, coma sempre, con axuda de todas as persoas,
empresas e entidades que constrúen cada día en Galicia
o noso edificio dixital. Unha casa de todas e todos. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Remataba aquel ano 2006 co bo
anuncio da Xunta de afondar na
súa aposta pola I+D e duplicar os
orzamentos de xeito que en cinco
anos despois se lograra destinar o
1,5 por cento do PIB o sector.
Claro, ninguén contaba coa crise
e que aquelas boas intencións se
viran frustradas se ben nos últimos
anos parece que imos mellorando.
Naquel número 50 de “Código
Cero” faciamos balance dos equipos
informáticos que se repartían nas
escolas do pais e entrevistaramos
ó blogueiro Daniel Veiga, quen
reivindicaba xa daquela, o labor das
bitácoras en liña como ferramentas
de formación profesional. Coñeciamos como ía a implantación da
TDT no noso pais, na que tiña e ten
moito que dicir RETEGAL.
Con outros artigos nos que
recolliamos reportaxes e entrevista
visitabamos o lugar de traballo da
Comisión de Toponimia de Galicia,
un grupo que estaba a facer o que
case todos criamos imposible: documentar tódolos nomes da nosa
terra. Hoxe por desgraza con cada
vez menos presenza na rede e nos
medios escritos.
Das consolas coñeciamos algo
da Wii recen chegada e que abría a
guerra deses trebellos co seu desembarco e tamén o novo Microsoft
Office. Eran outros dos temas tratados naquel número de hai dous
lustros que, coma sempre, completabamos con xogos, trebellos e o
mundo friki daquel 2006.
Aquí seguimos dez anos despois,
a punto de cuplir 15 anos, co voso
apoio e co noso portal “codigocero.
com” e “codigocero.gal” onde nos
vemos a diario coa última hora.
Grazas coma sempre os seguidores
no noso boletín e das nosas redes
sociais. 
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A

esta pregunta
teriamos que
contestar
que si, ou á
galega cun tal
vez!, se para iso acudimos aos
datos feitos públicos recentemente polo Instituto Nacional
de Estatística (INE), que nos
presenta como a Comunidade
Autónoma con menor porcentaxe de usuarios frecuentes da
Internet.
O 74,6% dos galegos (entre
16 e 74 anos) usaron Internet
no últimos tres meses, o que
supón a taxa máis baixa de
todas as comunidades, a seis
puntos de distancia do 80,6%
da media española.
Somos tamén a comunidade con menor porcentaxe de
usuarios frecuentes da Rede
(polo menos unha vez por
semana), pois supón un 70,7%
da poboación nese rango de
idade, fronte á media española
que se eleva ao 76,5%.
Con relación aos datos de
compras por este medio, un
30,4% dos galegos usaron
esta vía para realizar as súas
compras no últimos tres
meses, o que supón tamén
un dos peores cocientes das
comunidades, fronte ao 34,9%
da media estatal.
Con todo, non hai que
esquecerse que o incremento
do uso da Rede nos fogares
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Empregamos
pouco Internet
os Galegos?
José Antonio Constenla Ramos,
consultor de comunicación

galegos significou un aumento de máis de tres puntos respecto
ao ano anterior, por enriba do avance de dous puntos na media
española. Ademais, a metade dos mozos entre 16 e 24 anos xa
mercan on line nunha porcentaxe que supera a mesma media en
7 puntos.
Como Galicia non é unha comunidade autónoma que rexeite
o uso das novas tecnoloxías, faise necesario interpretar os datos
estatísticos anteriores para non correr o risco de obter unha
fotografía desenfocada da realidade.
Creo que son dous os elementos craves que inciden nesta
situación. Por unha banda, unha poboación moi envellecida e
por tanto menos disposta ao emprego das novas tecnoloxías. E
por outra, amplas zonas da nosa xeografía con mala cobertura
da internet.

Galicia é a segunda comunidade
máis envellecida de España, só por
detrás de Asturias. Un de cada catro
habitantes xa supera os 65 anos, o
que supón segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE) algo máis
de 650.000 persoas. Precisamente,
case o 70% desas persoas non usan
as ferramentas dixitais de maneira
cotiá, o que responde a causas
como a dificultade económica ou
problemas á hora de empregalas,
segundo o Estudo Xeral de Medios
(EGM).
Así mesmo somos unha das
comunidades con peor cobertura
da Internet de banda larga, o que é
debido en boa medida á estratexia
empresarial dos grandes operadores de telecomunicacións. Estas
empresas concentran a súa oferta
de servizos nos 57 municipios que
agrupan ao 70% da poboación, esquecéndose do 30% da poboación
restante, que é a que vive no 82%
de municipios restantes.
Isto fai que se produza unha
importante discriminación entre os
habitantes das cidades atlánticas
e os das zonas do interior, principalmente zonas rurais e pequenos
municipios, que ou ben, non teñen
acceso a conexión de banda ancha,
ou mesmo non teñen ningunha
posibilidade de acceso a Internet.
Malia isto existen datos tamén
moi esperanzadores como por
exemplo que os galegos triplicamos en seis anos o uso de Internet
para facer trámites administrativos.
Se en 2008 só o facía o 15%, agora
ese porcentaxe chega ata o 49,3%,
segundo os últimos datos do
Observatorio Galego da Sociedade
da Información. Acudimos a esta
vía porque cada vez é máis sinxelo
pedir unha consulta para o médico,
unha licencia de obras, presentar
unha reclamación ou pagar impostos de maneira dixital, ademais
supón un importante aforro de
tempo e diñeiro para ambas partes.
Que existe unha fenda dixital
entre Galicia e a media española no
uso da internet, é certo!, que ano
tras ano se está reducindo, tamén
é certo!, que temos que seguir
traballando para cambiar estas
estatísticas, por suposto! 
|5
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Vitae formará en novembro a máis de 2.000
profesionais galegos en tecnoloxías avanzadas



Vitae Consultores vén de anunciar
que para este mes de novembro
prepara unha intensa actividade formativa a través da cal achegará contidos
avanzados a máis de 2.000 profesionais galegos das novas tecnoloxías.
Concretamente, fornecerá formación
avanzada a máis de 2.000 profesionais
galegos formados en dirección e xestión
de proxectos. Entre os temas incluídos
neste “novembro formativo” de Vitae
atópanse modelos de predición (PMI e
Prince), modelos áxiles e con capacidade de adaptación (como Scrum, Scrum-

ban e Lean), operacións TIC
con ITIL en varios niveis ou
metodoloxías para tirarlle o
máximo partido ao Big Data.
A propósito destas e outras actividades formativas
avanzadas, Vitae sinala que a importancia dunha boa xestión de recursos nos
proxectos tecnolóxicos levou a unha
mellora na calidade dos servizos e os
produtos das nosas empresas do sector
das novas tecnoloxías, “sendo prioritario
en todo proxecto o custe, os prazos e
máis o seu alcance”.

Impulsado dende Santiago un método para crear
software á medida dos arqueólogos



Un novo método para crear aplicacións software que sirvan de
axuda aos investigadores na análise de
información arqueolóxica vén de xurdir
dende as dependencias do Consello
Superior de Investigacións Científicas
(CSIC) en Santiago ao abeiro dunha
tese doutoral realizada no Instituto
de Ciencias do Patrimonio (INCIPIT)
pola enxeñeira en Informática Patricia
Martín-Rodilla, unha achega que suporá
unha mellora nos sistemas de visualiza-

6|

ción dos datos existentes e unha guía
no proceso de razoamento e estudo
dos achados arqueolóxicos.
A autora, Patricia Martín, defendeu
a súa tese, Xeración de coñecemento
asistido mediante software en patrimonio cultural: un marco conceptual, na
Universidade Politécnica de Valencia,
obtendo a cualificación de Sobresaínte Cum Laude. Estivo dirixida
por César González Pérez (científico
titular do CSIC no INCIPIT, con sede en
Compostela) e por Óscar Pastor López
(director do Centro de Investigación
en Métodos de Produción de Software
e catedrático no Departamento de
Sistemas Informáticos e Computación
da UPV).
Indo á tese, nela levouse a cabo un
estudo sobre a relación entre software
e patrimonio cultural para coñecer que
tipo de software se emprega por parte
das organizacións e que características
reúne. Segundo explica a autora do
traballo, as ferramentas que se empregan son xeralmente software comercial
(por exemplo, sistemas de información

Só na primeira fin de semana do
devandito mes de novembro, Vitae
achegou formación avanzada a 80
profesionais TI galegos en A Coruña,
Santiago e Vigo.
Para máis información sobre os seminarios en marcha cómpre visitar a web
www.vitaedigital.com. 

xeográfica) ou centrado na captación
de datos ou diseminación de resultados
patrimoniais (por exemplo, sistemas
de rexistro ou publicación). “Constatamos que había un baleiro de software
dirixido á comunidade investigadora en
patrimonio que lle permitise analizar,
mediante visualizacións software adaptadas, datos procedentes do seu labor
con facilidade, e lle asistise en todo o
proceso de razoamento en base a eles”,
explica a investigadora, engadindo que
este tipo de metodoloxías “deron bos
resultados noutros dominios”, como en
bioinformática, “pero existía unha falta
de enfoque e adaptación das súas particularidades para datos patrimoniais,
que foi abranguida por este traballo”.
Asemade, a tese centrouse en concibir e deseñar un marco conceptual para
construír aplicacións software dirixidas
a resolver esa necesidade. O resultado
foi a creación dunha metodoloxía completa, ilustrada mediante unha aplicación software, denominada SAKG, introducida xa en tabletas e que se puxo a
punto tomando como referencia datos
procedentes de traballos arqueolóxicos
realizados en dous xacementos nos que
o INCIPIT interveu no seu estudo: o da
Romea (Lalín, Pontevedra) e o de Forno
dous Mouros (Toques, A Coruña). 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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da Xunta a cidadáns
e empresas, estruturando a información en función dos
perfiles dos usuarios.
Así o espazo renovado dispón de tres
bloques temáticos:
AMTEGA (información
de carácter administrativo, organizativo e
normativo vinculada
a este departamento), ADG (orientado á
perfiles profesionais
ligados ao sector tecnolóxico) e As TIC para
TI (sección pensada para que “calquera
cidadán poida acceder dun xeito sinxelo aos principais servizos e iniciativas
TIC que ten á súa disposición”).
O redeseño de páxina web da AMTE-

AMTEGA renova a súa páxina web



A Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
vén de renovar a súa páxina web (amtega.xunta.gal) co obxectivo de facilitar e
potenciar o acceso aos servizos dixitais

GA outórgalle, en palabras da axencia,
“maior protagonismo ao buscador
na portada, acorde coas tendencias
actuais e como xa se fixo noutros
portais da Administración autonómica, cunha boa acollida por parte dos
usuarios, que incrementaron o número
de buscas”.
Os grandes proxectos en marcha están destacados na portada e un carrusel facilita o acceso ás iniciativas máis
destacadas. As noticias e os eventos
seguen ocupando un lugar destacado
na web, que ofrece dous novos apartados, o máis visto e info rápida para
saber que noticias están a xerar máis
interese ou que últimas convocatorias
se acaban de abrir.
A renovación da web incorpora un
deseño responsive, ou sexa, adaptado
para o seu uso desde dispositivos móbiles, xa sexan teléfonos ou tabletas. 

O Clúster TIC Galicia convoca nova
edición dos seus galardóns



O Clúster TIC Galicia vén de
convocar novamente os seus
galardóns, uns recoñecementos
destinados a visualizar, impulsar e
distinguir o labor de “todos os axentes
comprometidos co desenvolvemento do tecido produtivo baseado na
Sociedade da Información”. En palabras
dos responsábeis da plataforma, os
Premios Clúster TIC Galicia “poñen de
relevo ante a sociedade o traballo das
empresas, profesionais ou entidades
que deseñan, programan, desenvolven,
implantan ou usan produtos ou servizos galegos que teñen na innovación
e no uso das novas tecnoloxías a súa
razón de ser”. As distincións artéllanse
nas seguintes categorías: Innovación,
Internacionalización, Liderado TIC,
Start-ups e Software Libre. Ás devanditas
úneselles unha modalidade nova: a de
Márketing Dixital.
O requisito fundamental para aspirar
a estes premios é que a candidatura
veña da man dunha empresa que realice proxectos no eido das novas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC), “ben sexa como provedora
ou como entidade usuaria de produtos
e servizos TIC galegos”. O Clúster, para
elixir as entidades finalmente premiadas, dará forma a un comité avaliador
experto. Os nomes das gañadoras
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daranse a coñecer
na gala de entrega
de premios, logo da
votación do xurado
e de que se publique unha listaxe con
tres finalistas por
categoría. Por seren
galardóns de honra
que distinguen a
calidade, os premios
non comportan
dotación económica, pero tanto os
gañadores como
os finalistas recibirán
trofeos representativos e exclusivos.
Os interesados en presentar unha
candidatura deberán facelo de maneira exclusiva a través da web www.
clustertic.gal, cubrindo o formulario en
liña e axuntando a documentación que
consideren oportuna. O prazo remata o
vindeiro domingo 20 de novembro ás
23.59 horas.
As entidades Avansig (Innovación),
Quobis (Internacionalización), Altia
(Liderado TIC), Brookesia Design and Technologies (Start-ups) e Igalia (Software
Libre) foron as gañadoras dos Premios
Clúster TIC Galicia 2015. Os representantes das cinco devanditas empresas
recolleron os seus galardóns nunha gala

que se desenvolveu o 29 de outubro
de 2015 no marco do evento LibreCon,
na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela. Segundo lembra
o Clúster, as iniciativas distinguidas
abranguían iniciativas de internacionalización e desenvolvementos tecnolóxicos nos eidos dos drons, as aplicacións
móbiles para vehículos, os trebellos
multifunción e as plataformas para settop-boxes de operadoras. Dun total de
34 candidaturas presentadas, o comité
avaliador experto seleccionou 15 finalistas, tres por cada unha das categorías
desa primeira edición: Innovación, Internacionalización, Liderado TIC, Start-up e
Software Libre. 
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empresa Andavira Editora
S.L. para a distribución
deste libro.
Pola súa banda, o presidente do CPEIG anunciaba
que o prezo de venda do
libro será de 30 euros,
incluído o IVE. Os interesados no volume poden
solicitalo a través do correo
electrónico info@andavira.
com. No caso das colexiadas e colexiados, o único
pagamento que deben
facer corresponde aos gastos de embalaxe e envío que serán de 6€ na
Península (e 10€ nas Illas Baleares, Canarias e
Portugal). Asemade, as persoas colexiadas poden conseguir o libro no centro de negocios
onde se atopa a sede do Colexio (Fernando III
O Santo, 13, 1ºA, Santiago de Compostela) e
tamén na ESEI en Ourense e na FIC na Coruña
sen gasto ningún. Para isto abonda con enviar
un correo ao enderezo habilitado (punto.recollida.libro@cpeig.gal)indicando o punto de
recollida desexado (sede CPEIG, ESEI ou FIC) e
os datos da/o colexiada/o. 

O CPEIG encarga a Andavira a distribución
do libro Historia da Informática en Galicia



O pasado verán presentábase o libro
Historia da Informática en Galicia. Unha
cronoloxía. (editado por Henrique Neira), ao
acto acudían o presidente da Xunta de Galicia
e os coordinadores do volume: Javier García
Tobío, director xerente do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e membro da
Xunta de Goberno do CPEIG, amais do presidente deste colexio, Fernando Suárez Lorenzo.
Arestora chéganos a nova de que o Colexio
Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG) xa ten asinado un contrato coa

Chega un sistema para levar o
ensino por videoconferencia
a toda Galicia



A academia coruñesa Mi Centro
Alemán vén de pór en marcha o seu
propio sistema tecnolóxico para permitir a
aprendizaxe de idiomas (aplicábel a calquera
outra materia) a través de videoconferencia
compartida. Este sistema, en palabras do
centro “innovador e pioneiro”, permite cousas
como facer seguimento das clases en grupo
ou interactuar co profesor en director a pantalla duplo. Este tipo de actividades, ademais,
pódense levar a cabo dende calquera parte
do mundo. O único que se precisa para recibir
as clases en liña é termos conexión a Internet
e uns auriculares (a cámara é optativa aínda
que recomendábel, sinala o centro de formación). A idea é, en parte, sacar as clases das
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clases. Ou sexa, permitir que aprendamos
idiomas ou calquera outra materia dende
un parque, unha cafetería ou a nosa casa
na aldea.
O sistema da academia con sede na Coruña foi desenvolvido ao longo do último
ano. Segundo indican os seus responsábeis, xa funciona con éxito en varios casos
e pode ser aplicado ao ensino de calquera
outro idioma ou materia.
Os creadores da tecnoloxía tamén salientan a potencialidade destas clases. Ao
fío disto, Adriana e Mathias explican que
“vivir nunha aldea pequeniña ou nun lugar
con moi poucos servizos xa non terá por
que ser un atranco para recibir formación
axeitada en idiomas”. Segundo indican, a
plataforma soluciona certos problemas
achegados polas tecnoloxías (por exemplo
Skype) das que se dispuña até o de agora.
Por exemplo, facíase imposíbel con elas
interactuar en directo co profesor tamén
por escrito. Agora, din, “coas nosas clases”,
os alumnos poden ver nas súas pantallas o
exercicio ou exemplo posto polo educador
e escribir sobre el para que a continuación o
profesor poida corrixilo de contado.
Outra vantaxe da súa tecnoloxía é que permite interactuar cun grupo. O centro rexistrou o seu sistema e quere explorar diferentes e complementarias posibilidades de uso
do mesmo porque, como eles indican,
“esta novidade tecnolóxica supón unha
revolución no ensino nas localidades
máis pequenas e nun lugar como Galicia,
cunha poboación tan espallada, amosa
múltiples aplicacións”. 

Movistar achega
unha app para
levarmos a
contabilidade
dende o móbil



Exaccta Home,
a aplicación
para levar a contabilidade particular dende
o móbil mediante
fotos, vén de asinar un
acordo con Movistar
polo cal os clientes da
operadora poderán
dispor desta app a
un prezo reducido,
sendo compatíbel
con dispositivos iOS,
Android e Blackberry.
Que achega esta ferramenta? Os usuarios
deberán sacar fotos
dos seus tickets e
facturas co móbil,
tocarán a imaxe co
dedo e, a partir desas
imaxes, extraerán de
xeito automático e en
tempo real os datos
para visualizar e facer
un seguimento do orzamento do fogar da
maneira máis sinxela
e accesíbel.
A app emprega
o sistema de
recoñecemento
óptico (OCR) para
obter os datos da
factura ou ticket que
o cliente extrae para
incluír en seguimento
orzamentario
persoal. O usuario
define dende o
seu dispositivo a
natureza dos gastos
e os orzamentos e
ten acceso a todas as
imaxes na súa zona
privada da web de
Exaccta, exaccta.com.
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| CONNECTING FOR GOOD GALICIA |

Ferramentas
para axudar
Connecting for Good Galicia bota a voar
cos seus seis primeiros proxectos de
tecnoloxía social
Phottic. Phottic é un proxecto de
alfabetización de maiores que recupera as
historias do mundo a través da fotografía,
onde os mozos achegan o coñecemento
tecnolóxico e os maiores a historia das
imaxes.
PsicoVR: Consiste nun software desenvolvido para lentes de realidade virtual,
destinado ao tratamento psicolóxico de
fobias, tensións ou pánico.
Xesmar. Unha aplicación web que permite mellorar a xestión, organización do traballo e acceso á información no colectivo
de mariscadores das confrarías de Galicia.

Beneficios de formar parte do
programa


Unha imaxe do Centro de Emprendemento
da Cidade da Cultura de Galicia

O

s impulsores de Connecting
for Good Galicia, a iniciativa
da Fundación Vodafone
España e AMTEGA para
facer da Cidade da Cultura
un polo de iniciativas emprendedoras de
innovación social dixital (facendo fincapé en
proxectos cuxo foco estea na inclusión e nos
colectivos de persoas con diversidades funcionais e motrices, amais de persoas maiores),
veñen de elixir a medida ducia de propostas
emprendedoras da súa primeira edición. Trátase de Insulclock, Robobo, MyKeeper, Phottic,
PsicoVR e Xesmar. O xurado desta convocatoria estivo integrado por AMTEGA, GAIN, Vodafone España, o IGAPE, Fundación Vodafone.
O seis mellores proxectos foron elixidos entre
case medio cento de candidaturas. A media
ducia de iniciativas escolmadas poderá tirar o
máximo proveito dun completo plan de formación de medio ano de duración, amais dun
espazo de seu no complexo do Gaiás.

Impulsores

Connecting for Good Galicia vén da man da
Fundación Vodafone España en colaboración
con Vodafone e a Xunta de Galicia, a través
da Axencia para a Modernización Tecnolóxica
(AMTEGA) e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Axencia Galega
de Innovación (GAIN) e o Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE).
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Obxectivos
O programa ten como finalidade “apoiar
a aqueles emprendedores que contribúan á
innovación social a través do impulso e uso
das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) en Galicia”. Desta forma, sinálase,
os proxectos que acceden ao programa
poden converterse en negocios reais “con
maiores garantías de éxito e de poder
contribuír a resolver os retos recolleitos na
Axenda Dixital de Galicia 2020”.

Proxectos premiados
Insulclock. Trátase dun dispositivo electrónico que se axusta á pluma de insulina
e almacena de maneira automática toda a
información relativa á súa administración:
hora e día, dose e tipo de insulina. Esta solución, sinalan AMTEGA e Vodafone, “mellora
a calidade de vida das persoas con diabetes,
evitando esquecementos e equivocacións
grazas ao sistema de alarmas e avisos”.
Robobo. Robobo é unha ferramenta
educativa que facilita a utilización de robots
na aula, promovendo a adquisición de competencias básicas por parte do alumnado.
MyKeeper. Trátase dun proxecto que
integra dous dispositivos pensados para
facilitar a tarefa do coidador de enfermo de
alzhéimer ou outra demencia: un sistema de
localización integrado nun reloxo ou unha
pulseira e un sistema que detecta cando
o paciente pretende levantarse da cama,
xerando unha alerta ao familiar ou coidador.

Estes seis proxectos seleccionados poderán beneficiarse dun plan de formación de
polo menos seis meses, durante os cales se
impartirán sesións sobre modelo e plan de
negocio e contarán con “asesoría experta”
en cuestións ligadas á comunicación, ás
vendas, ao negocio, e á accesibilidade para
o desenvolvemento dun plan personalizado para cada proxecto. Ademais, disporán
dun lugar de traballo no espazo Vodafone
Connecting for Good situado na Cidade da
Cultura.
Cada unha das propostas conta cun
patrocinio de 2.000 euros, outorgado pola
Axencia Galega de Innovación (GAIN), para
a posta en marcha dos seus proxectos de
emprendemento.
Amais, poderán acceder a unha axuda
para a formación e contratación dunha persoa con algún tipo de diversidade funcional
ou cognitiva ou motriz que se incorpore ao
equipo de traballo dos proxectos seleccionados.
Por outra banda e a maiores de todo o
devandito, as iniciativas terán ao seu alcance a posibilidade de obter unha axuda extra
de 25.000 euros, outorgada por GAIN, e un
préstamo participativo ata un máximo de
25.000 euros, a través de XesGalicia. Estes
incentivos en concreto estarán a disposición do mellor dos seis proxectos.
Vodafone outorgará o Premio Conectados pola Accesibilidade, cunha dotación
de 10.000 euros ao proxecto que “mellor
incorporase os principios de accesibilidade
universal”. 
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| GALICIA, EIXE DE INVESTIGACIÓN |

O

fundador de ElevenPaths, Chema
Alonso, anunciou
o pasado 6 de
outubro, durante o Security Innovation Day 2016
(evento celebrado por Telefónica en
Madrid), a compra da solución avanzada de seguridade e rastrexabilidade documental Shadow, adquisición
consecuencia do recente acordo de
colaboración entre Gradiant, o Centro Tecnolóxico TIC de Galicia, e ElevenPahts (división de seguridade de
Telefónica a nivel mundial). Ambas
partes aseguraron que a adquisición
de Shadow é o comezo dunha longa
historia de éxitos mutuos.
Shadow, como lembraremos, é
unha ferramenta automática, nacida
ao abeiro de Gradiant, que permite o
rastrexo exhaustivo e o seguimento de
documentos (o que se coñece como
“trazabilidade”) mediante o uso de
técnicas de marcas de auga dixitais.
A tecnoloxía en cuestión, entre
outras cousas, achega evidencias no
caso de que se produzan fugas de
información confidencial, axudando
á identificación dos responsábeis da
infracción. Ademais, converte cada
copia dun documento en única grazas
á inserción de marcas de auga non
perceptíbeis. Deste xeito, lembra o
Centro Tecnolóxico Gradiant, conséguese que cada copia sexa singular
e, ao mesmo tempo, practicamente
idéntica ao documento orixinal. De feito, a información oculta (e que permite
identificar o propietario ou receptor do
documento) é resistente a numerosas
distorsións, como as que se producen
no proceso de impresión e escaneado
de documentos. Shadow, ademais,
pódese integrar en aplicacións de
terceiros de forma rápida, tanto en
aplicacións stand-alone como cliente/
servidor.
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Rastrexabilidade
galega para o mundo
Telefónica adquire Shadow, ferramenta de
seguridade documental desenvolvida en Gradiant
Segundo engade Gradiant, Shadow funciona como un
elemento disuasorio ante fugas de información: “Resulta
ideal para ocultar información sobre a orixe e destino
de documentos confidenciais, permitindo identificar os
responsábeis no caso de que se produza unha fuga de
información, unha vez os documentos atópanse fose da
área de confianza para o que foron creados”. Por outra
banda, Shadow fornece unha clasificación automática dos
documentos escaneados: engadindo información sobre os
contidos dos documentos pódese realizar unha clasificación automática cando estes documentos son escaneados e
a marca é extraída. Desta maneira facilítase o arquivado de
documentos tras o escaneo.
É unha solución software, cen por cen compatíbel con
calquera impresora e escáner. Ademais, garante as súas
funcionalidades de rastrexabilidade en documentos de
texto, tanto en formato dixital como impreso. A información
asociada á marca de auga é configurábel, podéndose vincular esta a o propietario do documento, ao seu receptor ou á
data de impresión do documento. Por certo que para proceder a recuperar esa información non é preciso dispoñer do
documento orixinal.
A maiores do devandito, Shadow é resistente a distorsións, impresión e escaneado, e é capaz de recuperar toda
a información escondida, mesmo a partir de documentos
incompletos, rotos, engurrados ou manchados.

Atópase dispoñíbel a través
de tres produtos: SHADOW
FILES (plataforma web, que
permite o partillado de
documentación de maneira
segura, posibilitando o envío
de documentos a destinatarios
previamente rexistrados no
sistema e subministrando a
cada destinatario recibe unha
copia única do documento
que contén información
oculta vinculando dita copia
co destinatario específico),
SHADOW PRINT (controlador
virtual de impresión para
Windows, a través do cal os
documentos impresos inclúen
información oculta relativa á
conta do usuario dende a que
se imprime), SHADOW READER
(ferramenta de extracción das
marcas de auga) e SHADOW
MOBILE (aplicación para iOS e
Android que permite a extracción das marcas de auga). 
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Medicina
personalizada
Gradiant e Everis impulsan a atención médica
personalizada con tres tecnoloxías pioneiras

O

Hospital Gil Casares
de Santiago, sede do
centro eJKC (eHealth
Joint Knowledge
Centre), acolleu o pasado 26 de outubro a presentación de
tres ferramentas tecnolóxicas pioneiras
(na súa esencia, obxectivos e metodoloxías) e de gran potencial para mellorar a calidade de vida de determinados
doentes e o día a día dos facultativos
e o persoal que os atende. Falamos
de OnCare, OnTime e Saludei. Trátase,
informaron os responsábeis do eJKC,
de tecnoloxías que apostan forte polos
servizos de medicina especializada.
De feito, a personalización é un
dos seus grandes alicerces comúns
e, tamén, de todo o traballo pasado,
presente e futuro do devandito centro.
Este, como lembraremos, é a unidade
unidade mixta constituída polo Centro
Tecnolóxico Gradiant e a multinacional
Everis, coa Fundación Ramón Domínguez como entidade subcontratada.
Foi dada a coñecer oficialmente en
xuño de 2015, dende a sede se seu
no devandito Hospital Gil Casares de
Santiago.
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Na cita participaron representantes de Gradiant, Everis, a Fundación Ramón Domínguez
e a a Axencia Galega de Innovación (GAIN). En
representación da multinacional española Everis
interveu o galego Jesús Lage, responsábel da
compañía na nosa terra. Comezou o seu relatorio
salientando a fórmula empregada por eJKC
dende a súa orixe (a fórmula da unidade mixta
colaborativa con Gradiant e a do traballo en
estreita relación cos profesionais médicos composteláns, do Gil Casares e do CHUS, atendendo
polo miúdo ás súas necesidades e procurando,
en cooperación, a máxima utilidade dos recursos
tecnolóxicos desenvolvidos). Segundo engadiu,
un dos grandes obxectivos de eJKC foi dende
os seus comezos (hai agora case dous anos)
mellorar a asistencia sanitaria pola vía das TIC a
través da personalización das mesmas. Recordou
igualmente que “algúns dos proxectos presentados este 26 de outubro están xa en fase de proba
e pilotaxe” e fixo fincapé na importancia (para
Everis mesma e para todo o ámbito da eSaúde
en xeral) do centro eJKC, “un centro singular e
referencial dende todas as frontes, pola metodoloxía de traballo elixida, polo investimento
e esforzos postos en xogo e polo alto nivel dos
profesionais investigadores que acubilla”.
No acto tamén interveu Luis Pérez Freire,
director xeral de Gradiant, que destacou a
importancia das tecnoloxías que están a abrollar
do traballo conxunto entre o centro tecnolóxico

galego e Everis e, tamén, o camiño elixido
para dar forma a esas tecnoloxías: un
camiño de colaboración (Everis-Gradiantprofesionais médicos) que garante os
mellores resultados e a máxima utilidade.
Ao seu xuízo, alén de todos os logros que
se están a acadar a través de eJKC, demostrouse ao longo destes case dous anos de
andaina conxunta que o traballo levado a
cabo no seo mesmo dun hospital, convivindo cos integrantes dos equipos sanitarios,
é unha fórmula ben acaida para asegurar
innovación de utilidade. Pérez Freire tamén
aproveitou a cita cos medias para agradecer o apoio da Consellería de Economía e
da Axencia Galega de Innovación (GAIN).
De innovación de utilidade tamén falou
Helena Fernández, directora da área de
Saúde de Gradiant (e principal responsábel
da unidade mixta), quen fixo un percorrido
específico polas tres tecnoloxías devanditas
(OnCare, OnTime e Saludei), polos investimentos postos en xogo (case 3 millóns de
euros para un prazo de tres anos) e polos
obxectivos concretos de eJKC.
Segundo fixo saber, OnCare é unha
aplicación móbil que xa está a ser empregada polos facultativos e que se dirixe a
permitir o seguimento da dor en pacientes
oncolóxicos que experimenten episodios
de forte dor. A ferramenta posibilita que os
doentes poidan rexistrar estes episodios e a
súa intensidade da maneira máis doada posíbel. Esta tecnolóxica atópase xa en fase de
probas avanzadas e está a ser empregada
polos pacientes e polos profesionais médicos do complexo hospitalario compostelán.
Segundo fixo saber Helena Fernández, é
unha das primeiras aplicacións móbiles de
saúde que están a validar de certo no traballo diario dun ambiente médico concreto.
Polo que atinxe a Saludei, é en certa
maneira unha continuación de OnCare.
Trátase, máis en detalle, dunha tecnoloxía
móbil para favorecer o seguimento e o coidado personalizado dos pacientes. Saludei
é aplicábel a calquera ámbito médico, non
só ao oncolóxico. Arestora atópase en fase
de desenvolvemento.
OnTime, pola súa banda, é un algoritmo para reducir os tempos de espera dos
doentes que se atopan en tratamento de
quimioterapia. Esta tecnoloxía é quen de
reducir os tempos de espera e optimizar a
carga de traballo do hospital de día oncolóxico. Atópase en fase de desenvolvemento
co soporte do servizo de oncoloxía clínica
do CHUS.
O encontro foi presentado polo xerente da Xerencia da Xestión Integrada de
Santiago e presidente da Fundación Ramón
Domínguez, Luis Verde, e contou coa participación da directora da área de Centros
da Axencia Galega de Innovación (GAIN),
Sonia Pazos; e a directora da Fundación
Ramón Domínguez, María Gómez-Reino. 
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Primare potenciará a
agricultura dixital
AMTEGA e Medio Rural crearán unha plataforma
para mellorar a competitividade das explotacións

E

mpresas do sector tecnolóxico e representantes
de entidades do ámbito
agrario participaron o pasado 27 de outubro nunha
xuntanza sobre a consulta pública ao
mercado aberta pola Xunta para aplicar
solucións tecnolóxicas innovadoras ao
sector agrario. O encontro foi inaugurado pola directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), Mar Pereira, e a directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias
Agroalimentarias, Belén do Campo.
Ambos departamentos colaboran
no desenvolvemento do Programa
Primare, que contempla a creación
dunha plataforma tecnolóxica sobre
a que se desenvolverán distintos
servizos e solucións TIC para impulsar
a innovación dos sectores primarios
galegos. No ámbito agrario o obxectivo
“é avanzar cara unha agricultura dixital,
incorporando a tecnoloxía á xestión
agrogandeira para mellorar e optimizar
a súa produción”.
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O desenvolvemento da plataforma estase a levar a cabo polo procedemento de Compra Pública
Innovadora. Este procedemento, lembraron, permite ás entidades interesadas presentar propostas
de solucións tecnolóxicas, que actualmente non
existan no mercado como produtos comerciais,
e que dean resposta ás problemáticas concretas
expostas pola administración.
O primeiro paso deste proceso foi a apertura o
pasado 26 de setembro dunha consulta preliminar
ao mercado, que finalmente presentouse este 27
de outubro ao sector tecnolóxico na Cidade da

Cultura. Unha vez finalizada esta fase de
consulta definiranse os proxectos concretos e abrirase o período de licitacións
públicas para obter a solución tecnolóxica que mellor responda as necesidades
expostas.
Responsables da AMTEGA e Medio
Rural expuxeron ás entidades interesadas
en presentar iniciativas que o obxectivo
é desenvolver a tecnoloxía axeitada para
avanzar cara unha agricultura dixital.
Para conseguilo a Administración quere
contar cunha plataforma que dote de
novas ferramentas tecnolóxicas tanto a
produtores como a xestores. Por unha
banda, facilitará a xestións das axudas da
PAC, a través de inspeccións intelixentes,
que axilizarán o labor anual que se realiza
en máis de 100.000 de parcelas ao ano. A
maiores, permitirá aos agricultores contar
con ferramentas tecnolóxicas para facer
un seguimento dixital das súas parcelas
e cultivos e facilitar as xestións por vía
telemática coa administración.
Para abordar este reto, sinalaron, “será
necesario facer uso das últimas innovacións en tecnoloxías de Big Data, sensorización e uso de drons”. Esta iniciativa
enmárcase no convenio subscrito polo
Ministerio de Economía e Competitividade, GAIN e a AMTEGA para o desenvolvemento de iniciativas innovadoras de
uso civil que requiran do uso de vehículos
non tripulados e conta cun financiamento
de 4 millóns e euros achegados polo Ministerio de Economía e Competitividade e
a Xunta de Galicia. 
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T

al e como se anunciara nos
meses previos, dende a
axencia AMTEGA e dende
Vicepresidencia, este
outono as galegas e os
galegos contaríamos coas ferramentas
para consultar en liña o estado no que
se atopan os noso procesos xudiciais.
Segundo informaron este 28 de
outubro as ditas entidades, a devandita
posibilidade de consulta xa é unha
realidade grazas á posta en marcha da
sede xudicial electrónica, un recurso
que empraza á Comunidade galega á
fronte do ámbito estatal en materia de
eAdministración aplicada ao ámbito da
Xustiza.
De feito, segundo lembraron AMTEGA
e Vicepresidencia, Galicia “é a primeira
Comunidade en poñer en funcionamento
a sede electrónica xudicial, cumprindo
os requisitos que marca a Lei 18/2011
do 5 de xullo”. Tamén recordaron ante
os medios de comunicación que nesta
primeira andaina da eSede xudicial,
poderemos consultar información dos
procesos presentábeis en sede e verificar
documentos electrónicos.
En datas vindeiras, “de maneira
progresiva”, a sede irá abranguendo novas
funcionalidades e posibilidades. Por
exemplo: podemos iniciar dixitalmente
procedementos monitorios, que é unha
fórmula xudicial para reclamar impagos
e que non precisa de intervención dun
avogado ou dun procurador. A sede
tamén incluirá ao longo dos seguintes
meses unha posibilidade concreta para
os profesionais: a de acceder de maneira
segura aos expedientes dos procesos
xudiciais nos que son parte.

Pioneiros
en eXustiza

A cidadanía galega xa pode consultar en
liña os seus procesos xudiciais

Segundo engadiron en rolda
de prensa Mar Pereira (AMTEGA) e
Alfonso Rueda (Videpresidencia),
a sede xudicial está accesíbel na
ligazón sede.xustiza.gal e a través do
portal xustiza.gal. Tanto Pereira como
Rueda coincidiron en salientar a
posta en marcha da eSede como “un
dos grandes fitos previstos no Plan
Senda 2020 da Xunta de Galicia.
Na cita perante os medios tamén
participaron o presidente do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; e o
Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suances. Na rolda de
prensa, igualmente, fíxose balance dos avances
para conseguir a implantación do Expediente
Xudicial Electrónico (EXE), unha de cuxas
pezas fundamentais é, precisamente, a
eSede xudicial. Ao fío disto, lembrouse na
rolda que entre os restantes elementos
artelladores do EXE atópase tamén Lexnet,
a plataforma de intercambio seguro de
información entre os axentes do ámbito
xudicial, que se implantou na Comunidade
en 2010 e que desde 2014 xa tiña habilitada
a funcionalidade de presentación de
escritos. Igualmente, recordouse que o
pasado 1 de xaneiro entraba en vigor a
obrigatoriedade de que todos os axentes
xudiciais empreguen Lexnet, que rexistrou
preto de 5 millóns de comunicacións
telemáticas no que levamos de ano.
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Amais de Lexnet fíxose fincapé noutras pezas
clave da nosa eXustiza, por exemplo o visor do
expediente xudicial electrónico (posto en marcha
en fase de pilotaxe nos xulgados de Pontevedra, o
pasado mes de marzo, e constituíndo en palabras
de AMTEGA “unha solución multidispositivo
e única para todos os profesionais da
Administración de Xustiza, que lles permite
acceder á información dos expedientes xudiciais
en formato electrónico”) ou o sistema de
gravación de vistas con sinatura dixital eFidelius
(que permite incorporar as gravacións dos xuízos
ao expediente xudicial electrónico e que xa está
presente en máis do 80% das salas de vistas). 
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| ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA |

Cero papel
A Deputación da Coruña tramitou nun ano máis
de 60.000 expedientes pola vía dixital

A

Deputación
da Coruña
presentou o
pasado 10 de
novembro os
últimos avances da provincia en
materia de Administración Electrónica. A cita (cos medios, cos
representantes dos concellos,
cos técnicos locais) foi na sede
da entidade e serviu tamén
para dar a coñecer as novidades lexislativas referentes ao
eido dixital e as tramitacións e
comunicacións que poden facer
a través deste ámbito. O foro foi
inaugurado polo presidente da
Deputación, Valentín González Formoso e o deputado de
Economía, Facenda e Persoal,
Antonio Leira, e contou coa
presenza de alcaldes e técnicos
municipais de 72 concellos coruñeses. No encontro, amais de
dar a coñecer os novos detalles
TIC da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común
das administracións públicas,
fíxose saber que a Deputación
tramitou o ano pasado máis de
60.000 expedientes de forma
cen por cen electrónica.
Segundo sinalou González
Formoso, estas e outras cifras
son froito “do firme compromiso” da Deputación a prol “da
eficiencia e da transparencia".
Este compromiso, dixo, supón
para a institución “un esforzo en
cada exercicio de tres millóns
de euros”, un investimento que
se destina a dar soporte nesta
implantación aos 93 concellos
da provincia e que se traduce
en cousas como a solución
tecnolóxica integral específica
achegada pola Deputación.
Unha solución, sinalou o presidente provincial, “que garante a
intercomunicación entre todas
as administracións locais da
provincia e que abrangue todos
os procesos esenciais para guiar
e axudar aos concellos coruñeses na transformación dixital".
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Actuando nas TIC contra a violencia de xénero
Pola súa banda, as novidades da
devandita lei foron despregadas
deputado de Facenda, Antonio
Leira. Estes cambios, sinalou,
contemplan novas obrigas, como a
provisión de arquivos electrónicos,
garantir o dereito á información e
a transparencia ou pór en marcha
sedes electrónicas. Medidas, engadiu, "que o conxunto de responsábeis e profesionais que compoñemos a administración local
debemos asumir como un reto de
cara a liderar o proceso de creación
dunha institución mais moderna,
eficiente, accesíbel e coordinada”,
A Deputación, no marco da
xornada cos concellos, tamén
lembrou que arestora
xa tramita todas as súas
liñas de subvencións a
concellos e entidades e
os seus plans de investimentos nos consistorios
“de maneira integramente dixital, con cero papel".
Isto, engadiu o presidente, “permite a redución de
tempos na tramitación,
o aforro de tempo e
diñeiro aos solicitantes e
ao erario público e unha
maior transparencia na
xestión”. 

Os días pasados tamén puidemos saber que Suprime o control, a iniciativa da Deputación da Coruña para frear a lacra da
violencia de xénero dende a educación e a divulgación entre a
mocidade, terá unha importante vertente de actividade nas novas tecnoloxías da información. A medida, como lembraremos,
vén da man da Área de Benestar Social, Educación e Políticas
de Igualdade de Xénero e este mes de novembro desenvólvese
(logo do arrinque en Frades, Cabana de Bergantiños e Vedra)
nos centros de ensino dos concellos de Trazo, Touro, Malpica,
Cerceda, Ponteceso, Boimorto, Dodro, Tordoia, Arzúa, O Pino e
Mesía.
Suprime o control vaise desenvolver ao longo deste primeiro
curso académico en 14 centros educativos e terá continuidade
nos cursos 2017-2018 e 2018-2019.
Segundo fixo saber os días pasados Ánxela Franco, responsábel da devandita Área, o programa adicará especial atención ao
papel das novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación
(TIC) como ferramentas de relación entre a mocidade “poñendo
ao seu dispor unha asesoría en liña continuada para resolver dúbidas”. Na Rede, ademais, desenvolveranse
accións diversas de
divulgación, como por
exemplo un concurso
en Instagran, que se
promoverá de cara ao
25 de novembro, Día
contra a Violencia de
Xénero. Instagram sen
machismo trasladará
á esta rede social
as conversas sobre
violencias machistas
dinamizadas nas
aulas..
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| CURSOS InLugo |

Tecnoloxías

rexuvenecedoras
Máis de 400 maiores concorreron nos cursos
de InLugo no cuarto trimestre de 2016
Recordos a través do móbil

A

Deputación de Lugo vén
de facer reconto da cifra de
asistentes ás actividades
desenvolvidas ao longo
deste cuarto trimestre ao
abeiro da iniciativa InLugo. Segundo fai
saber a entidade provincial, máis de 400
maiores de toda a provincia participaron nas
distintas accións encamiñadas a introducir
ás persoas da idade nas moitas utilidades
e funcionalidades (e recursos saudábeis)
das tecnoloxías da información. Estas novas
cifras de seguimento de InLugo, programa
xestionado pola Fundación TIC da Deputación, foron dadas a coñecer polo vicepresidente da Deputación, Álvaro Santos, que
visitou os días pasados un dos cursos gratuítos que se imparten na sede da Fundación,
en concreto, o titulado: Escribe no ordenador
empregando un editor de texto. Como o seu
nome indica, trátase dun obradoiro para
introducir aos participantes (neste caso
un total de 15) no manexo do teclado do
computador e os aspectos máis básicos dos
procesadores de texto.
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“Con este curso de balde”, sinala a Deputación, “xa son 19 os cursos impartidos na sede de
InLugo, dos 29 programados para os tres últimos
meses do ano, nos que houbo máis de 200 participantes”. A entidade provincial tamén salientou
que as prazas para os outros 10 “xa están cubertas
desde o mesmo día que se abriu o prazo de inscrición”. De feito, “para as 354 prazas previstas houbo
575 inscricións en tan só seis horas”, engadiu.

AlimentaTIC

AlimentaTIC, o programa de obradoiros da
Deputación que bota man das novas tecnoloxías
para favorecer e impulsar hábitos alimenticios
saudábeis entre os maiores da provincia, tivo
no mes de outubro un amplo seguimento. De
feito, no mes de outubro participaron arredor de
200 persoas nos cursos que houbo en Láncara,
O Corgo, Guitiriz, A Pontenova e Trabada e na
conferencia do especialista en nutrición, Manuel
Antonio Botana. Lembrar que o luns 7 de novembro AlimentaTIC chegou a Burela, achegando un
obradoiro sobre novas ferramentas dixitais e nutrición que contou coa presenza da deputada de
Economía, Mayra García, e o alcalde da localidade
mariñá, Alfredo Llano. Neste mes de novembro
o programa de alimentación saudable tamén
chegará a Paradela, Pol e Ourol.

Por outra banda, a Deputación de
Lugo tamén recordou na visita ao curso
sobre procesadores de texto que no último trimestre de 2016 a Fundación TIC
desprazarase por toda a provincia para
impartir 15 obradoiros sobre o uso do
móbil coa finalidade de gravar recordos dos lucenses participantes que
formarán parte do arquivo Memoria
Dixital Lugo. “Trátase”, sinalou a entidade provincial, “dun programa pioneiro
na nosa provincia, especialmente dirixido aos maiores, pero aberto a todos os
lucenses interesados en contar os seus
testemuños”. Memoria Dixital Lugo
(www.memoriadixitallugo.es) inclúe
vídeos, audios, fotografías antigas e
diversos documentos “que axudarán
a coñecer mellor a historia recente da
nosa provincia, especialmente a da
primeira metade do século XX”.
Todas estas actuacións desenvólvense no marco do programa de Promoción da Autonomía Persoal dos Maiores
da Provincia, que xestiona a Fundación
TIC a través dunha encomenda da
Deputación.
Volvendo ao banco de recordos, o
arquivo Memoria Dixital Lugo, lembrar que se trata dunha iniciativa con
páxina de seu (memoriadixitallugo.es,
moi doada de empregar) que ten entre
os seus principais obxectivos ampliar o
banco de contidos con máis testemuños individuais que axuden, en palabras da Deputación, “na conservación
para as vindeiras xeracións o mellor
tesouro dun pobo: a súa memoria colectiva”. As persoas interesadas en contribuír poderán facelo achegándose á
sede da Fundación TIC, na rúa Frei Plácido Rei Lemos de Lugo, ou chamando ao teléfono 982 284 6 67. Tamén
poderán enviar a súa propia gravación
ou fotos e documentos escaneados ao
correo maiores@fundaciontic.org. Esta
vía compleméntase cun importante
traballo de campo desenvolvido polos
profesionais e estudantes da Fundación TIC, que se desprazarán por toda
a provincia para atender as solicitudes
dos concellos e dos colectivos. Todo
o material obtido publicarase na web
memoriadixitallugo.es. 
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E

ntre o 3 e o 4 de novembro
desenvolvéronse na Coruña uns
encontros de gran interese para
dous colectivos cuxa colaboración non para de medrar:
por unha banda os nosos representantes
e investigadores das novas tecnoloxías da
información, e pola outra os profesionais
das entidades e as firmas ligadas a velar
pola seguridade da cidadanía. Falamos da
cuarta edición das Xornadas sobre Seguridade, Defensa, Tecnoloxías Matemáticas e
Computacionais. O evento, máis polo miúdo,
celebrouse na sede do Centro de Investigación TIC da Universidade da Coruña (o
centro CITIC). En virtude destas xornadas, o
CITIC deu acollida aos maiores expertos do
panorama estatal co obxectivo de potenciar
as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e as tecnoloxías matemáticas e de
cálculo nos devanditos ámbitos ligados á
protección e á salvagarda.
Nun plano máis concreto e como exemplos das innovacións amosadas, presentáronse importantes detalles do pioneiro e
revolucionario prototipo de dron autónomo
para a vixilancia do interior de edificios.
Trátase do proxecto DroneService, liderado
e impulsado por Prosegur, que conta cos socios tecnolóxicos galegos Avansig, EGATEL e
Aeromedia, amais da colaboración do CITIC e
o apoio de Gradiant. Ao abeiro deste mesmo
proxecto, precisamente, deuse a coñecer tamén o sistema de comunicación alternativo
desenvolvido pola empresa ourensá EGATEL,
un sistema baseado nas matemáticas e na
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A ciberseguridade confírmase como unha tendencia
actual en todos os ámbitos

Os expertos en TIC,

seguridade e defensa
xuntáronse na Coruña
O CITIC acolleu a cuarta edición das Xornadas
sobre Seguridade, Defensa, Tecnoloxías
Matemáticas e Computacionais
computación avanzada que constitúe, nas
súas palabras, “unha tecnoloxía de gran
robustez e fortaleza fronte a interferencias e
ataques”.
Por temáticas, abordáronse nos relatorios
e mesas do evento cuestións punteiras e
de gran interese para os profesionais de
ámbolos ámbitos (tecnoloxías e defensa),
como por exemplo os principios da nanotecnoloxía, a futura serie de fragatas F-110, a
computación cognitiva, as comunicacións en
contornas adversas, a detección e seguimento de lixo espacial e a ciberseguridade, entre
outros moitos asuntos de gran potencial
para o desenvolvemento destes sectores.

Estas xornadas realizáronse grazas á colaboración entre o Centro Superior de Estudos
da Defensa Nacional (CESEDEN), o Instituto
Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI), o Centro de Investigación en Tecnoloxías
da Información e as Comunicacións (CITIC) e a
Universidade da Coruña (UDC), coa colaboración do Instituto Matemático Interdisciplinar (IMI) da Universidade Complutense de
Madrid.
O obxectivo destes encontros foi expoñer
ante empresas, entidades e cidadanía o importante nicho de actividade que constitúe a
confluencia entre novas tecnoloxías, matemáticas e seguridade.
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Intervencións destacadas
As sesións de apertura e peche das xornadas contaron, respectivamente, coas intervencións de Salvador Naya, vicerreitor de
Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC e vicepresidente de ITMATI, e
Julio Abalde, reitor da UDC. Trala inauguración, o día 3, celebrouse un relatorio a cargo
do capitán de navío Antonio Juan González
García, xefe do Programa SCOMBA (Sistema
de Combate dos Buques da Armada) e
membro da Xefatura de Apoio Loxística da
Armada.
Outro momento salientábel veu da man
da empresa Avansig, que realizou unha demostración en vivo da devandita tecnoloxía
impulsada por Prosegur, Drone Service, un
sistema de seguridade que, como dixemos,
baséase no emprego de drons autónomos
e diríxese a dar servizo e cobertura para
interiores.
Ademais, entidades e empresas referenciais como EMAD, DGAM-Gespro, ROA (Real
Instituto e Observatorio da Armada), Prosegur, Hewlett Packard Enterprise, IBM ou
EMETEL achegaron cadansúas visións sobre
as posibilidades da información inxente (Big
Data), a intelixencia cognitiva ou a ciber-

seguridade para os ámbitos da defensa e a
protección.

Os obxectivos, polo miúdo
O evento, tanto esta edición acabada
de celebrar como as anteriores, “tivo a
vocación de servir como punto de encontro
entre empresas e organismos relacionados
coa vixilancia e a defensa, e os científicos
que poden ofrecerlles solucións”, explicou
Peregrina Quintela, directora de ITMATI, unha das entidades impulsoras das
xornadas, xunto co CITIC, para quen é “moi
importante” xuntar forzas para dar formar a
recursos que “garantan a seguridade”, non
só en aeroportos, estacións e instalacións,
senón tamén, en redes de transmisión e
contornas da nube, na protección de información (Big Data), e mesmo en vehículos
autónomos; “o que pode ser vital para a
protección”. Segundo apuntou durante o
desenvolvemento das xornadas Manuel
F. González, coordinador do CITIC, as tecnoloxías da computación “terán no futuro
unha gran relevancia á hora de permitir
enfrontarnos da mellor maneira posíbel
aos devanditos desafíos de seguridade e
protección”.
Subvencionado pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria:
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Todos estes temas foron tratados ao
longo de catorce relatorios, entre os que
salientou, como dixemos, o encargado de
abrir programa, no que Antonio Juan González García, xefe do Programa SCOMBA
(Sistemas de Combate da Armada) da Xefatura de Apoio Loxístico da Armada, falou
sobre os plans de I+D de Defensa nos que
poden participar as universidades. Ademais, contou detalles do programa que
dirixe: un sistema de combate que unifica
as necesidades de mando e control a nivel
táctico de todos os buques da Armada.
Outra das empresas que interveu nos
relatorios foi Prosegur, facendo fincapé
na seguridade referente ao intercambio e
almacenamento de información na nube
e, tamén, na importancia de tomarmos
medidas preventivas, dende as empresas,
para evitar fallos de protección fronte a
ameazas. Segundo avanzou Eduvigis Ortíz,
de Prosegur, “existe a inxenua crenza de
que os provedores de servizos na nube
son totalmente responsábeis da seguridade dos seus clientes, o que fai que as
empresas e organizacións non tomen
medidas para evitar roubos de información”. Na súa opinión, “débese asumir que
se produciu un cambio de escenario que
esixe unha nova forma de abordar a salvagarda de datos”.
Polas xornadas pasou, polo tanto, unha
ampla representación do tecido tecnolóxico-empresarial galego, como EMETEL,
EGATEL e Avansig, amais de diferentes
compañías estatais e internacionais
referentes nos ámbitos da protección da
información e a aprendizaxe das máquinas
e dos sistemas. É o caso de Prosegur e
Hewlett Packard Entreprise, que centraron
os seus relatorios en ciberseguridade, ou
IBM, cuxa intervención xirou arredor da
intelixencia cognitiva nos sistemas tecnolóxicos actuais (capacidade para extraer
información, entendela e aprender dela, a
través do procesado de grandes cantidades de datos con potencial para permitirnos tomar mellores decisións). 

Cofinanciado:
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| A MULLER TECNÓLOGA NA UNIVERSIDADE |

Avante a

E

xisten estereotipos
de xénero á hora
de elixir unha
carreira universitaria? Por desgraza si,
así o demostran as matrículas
universitarias, que reflicten que
aínda hai profesións masculinizadas e viceversa. Para falar
sobre este tema, reuníanse
onte na Escola de Enxeñaría
de Telecomunicación de Vigo
varias expertas e expertos
nunha xornada titulada A muller tecnóloga na Universidade,
unha iniciativa organizada polo
grupo de investigación AF4 da
Escola de Enxeñaría Forestal.
Entre os asistentes estaba Fátima Otero, investigadora deste
grupo e impulsora da xornada
que xorde parella ao desenvolvemento dun proxecto piloto
sobre o emprendemento da
muller tecnóloga no rural.
A finalidade deste encontro
era fomentar a visibilidade do
papel e do traballo da muller
con formación tecnolóxica e
científica no eido académico,
investigador e empresarial. As
participantes deste encontro
coincidiron en salientar a
necesidade de crear referentes
femininos nestes eidos para
promover as vocacións entre as
estudantes de ensino secundario. Para facérmonos unha idea
da magnitude do problema: a
porcentaxe de alumnas na Universidade de Vigo é do 51%, no
eido tecnolóxico redúcese ao
23% e na Enxeñaría Informática
limítase ao 17%.
Unha das relatoras da xornada, Milagros Sáinz (directora do
Grupo de Investigación Xénero
e TIC da Universitat Oberta de
Catalunya) indicaba que a presenza de mulleres nos ámbitos
tecnolóxicos é baixa, particularmente na Informática (14%).
Tamén son eidos con moi
pouca presenza feminina as
Telecomunicacións, a Enxeñaría Electrónica ou a Enxeñaría
de Minas; mentres a Enxeñaría
forestal está arredor do 32% ou
a Enxeñaría Química que está
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muller tecnóloga
Unha xornada salientou na UVigo a
necesidade de impulsar referentes
tecnolóxicos femininos

case equiparada. O apartado das ciencias ten a menor presenza
de mulleres e as matemáticas e a física están fortemente masculinizadas. Pola contra, bioloxía ou medicina son xa titulacións
feminizadas (máis do 70%).
Outro aspecto que inflúe neste senso é a falta de referentes
femininos entre o profesorado de secundaria, xa que os docentes
das materias relacionadas coa tecnoloxía son maioritariamente
homes (95%). O mesmo acontece na educación formal, con pouca
presenza feminina salientada nos libros de texto, o que se traduce
na invisibilización de mulleres e das súas contribucións aos ámbitos tecnolóxicos.
A xornada da EE de Telecomunicación completouse cun
relatorio de Carmen Iglesias Escudero (directora xeral do Centro
Tecnolóxico EnergyLab) e coa presentación de casos profesionais
e académicos por mulleres tecnólogas na que participaron Beatriz
Novoa (científica do Instituto de Investigacións Mariñas), Coral del
Río (catedrática do Departamento de Economía Aplicada) e Ana
Mª Ulla (profesora da Área de Astronomía e Astrofísica), ambas da
Universidade de Vigo.

Estudo da USC sobre os
móbiles como ferramentas de inclusión
A investigadora da USC Yolanda
García vén de pór en marcha
un estudo sobre o emprego
de dispositivos móbiles como
recursos de inclusión social para
mulleres desempregadas de
longa duración. A investigación,
desenvolvida en colaboración
coa School of Social Welfare da
Universidade estadounidense de
California (a UCBerkeley, na que se
atopa traballando Yolanda cunha
bolsa posdoutoral), levarase a
cabo cunha base de dúas ducias
de mulleres desempregadas de
oito concellos galegos. Yolanda
García é investigadora do grupo
Gist-Idega da Universidade de
Santiago.
Segundo informa a USC, a
investigadora galega está a
coordinar un grupo interdisciplinar no que participan xeógrafos,
enxeñeiros informáticos, traballadores sociais e psicólogos, “que
coa información acadada pretenden abrir unha reflexión sobre
as vantaxes e limitacións deses
instrumentos tecnolóxicos para as
terapias psicosociais”.
Na base do estudo sinálase
que os móbiles “permiten superar
os atrancos de comunicación” e
con eles “podemos dar respostas
inmediatas de atención psicoterapéutica a calquera persoa en calquera lugar, pero tamén a persoas
con problemas sociais, de saúde
mental, física u outras”, explica a
investigadora. Malia estes e outros
beneficios, a propia investigadora tivo ocasión de comprobar
(xunto cos tamén investigadores
A. Aguilera, da Universidade de
California, Carlos Ferrás, da USC,
e A. Rocha, da Universidade de
Coimbra) a escaseza de investigacións con colectivos vulnerábeis
coma os devanditos. Na investigación impulsada por Yolanda García
colaboran tamén a Consellaría
de Familia e Benestar Social e os
servizos sociais dos concellos de
Brión, Ames, Teo, Rois, Santa Comba, Ordes, Cerceda e Padrón aos
que pertencen as mulleres. 
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| PLAN ICTUS |

B

alidea desenvolveu a plataforma de comunicación
en tempo real do Servizo
Galego de Saúde (SERGAS),
tecnoloxía que constitúe
un dos piares fundamentais do Plan
Ictus de asistencia a distancia impulsado,
precisamente, pola Consellería de Sanidade. A plataforma en cuestión chámase
CETIR e, entre outras cousas, permítelles
aos facultativos de urxencias (estean
onde estean) contactar co Centro de
Atención ao Ictus (Plan Ictus). A principal
vantaxe disto é que lles vai posibilitar
aos médicos de urxencias unha comunicación inmediata con especialistas en
neuroloxía, dispoñíbeis as 24 horas do
día os 365 días do ano.
Segundo indica Balidea, a través de videoconferencia os neurólogos do Centro
de Atención ao Ictus poden examinar á
persoa mediante unha cámara web de
alta resolución, interrogala e interactuar
co persoal facultativo presente. Logo
desta avaliación, decídese se debe ser
trasladada a un dos tres hospitais con
unidade de ictus: o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, o Hospital
Álvaro Cunqueiro de Vigo e o Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña. “O
obxectivo final”, sinala a empresa galega
con sede en Compostela, “é adecuar o
procedemento terapéutico ás necesidades específicas asistenciais de cada
paciente, coordinando a actuación
entre os distintos profesionais no menor
tempo posíbel”.
Balidea tamén lembra que a través do
Plan Ictus do SERGAS especifícase claramente cales son os principais síntomas
da devandita doenza: problemas na
fala, imposibilidade de erguer os brazos
á mesma altura durante dez segundos
e incapacidade para sorrir amosando
todos os dentes. Segundo explica a
compañía TIC, estes tres síntomas de
estarmos sufrindo un ictus moi doados
de identificar nun recoñecemento visual
a través de videoconferencia, “polo que
o noso sistema de comunicación en
tempo real resulta de gran utilidade para
contactar cos neurólogos de garda e
axilizar o tempo de atención”.
CETIR, máis polo miúdo, pon a disposición do persoal do SERGAS un escritorio
virtual cun punto de acceso único aos
diferentes sistemas de comunicación
corporativos e con múltiples funcionalidades. “Entre estas funcionalidades”,
explica Balidea, “cómpre salientar a
xestión de listas de contactos e grupos,
a consulta do calendario de eventos e
a realización de chamadas telefónicas
ou de videoconferencias con múltiples
posibilidades”.
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Tecnoloxía anti-ictus
O SERGAS tira proveito da tecnoloxía de Balidea para
recoñecer de contado síntomas da doenza
Tecnoloxía galega para o instituto educativo das Nacións Unidas
Balidea tamén anunciou estes días que
está a traballar na evolución e desenvolvemento de novas funcionalidades da
plataforma en liña de formación de UNITAR,
o Instituto das Nacións Unidas para a Formación e a Investigación, encargada de facilitar
actividades formativas e de investigación
sobre todos os temas da súa competencia
e encamiñadas a persoas, organizacións e
gobernos.
Indo á plataforma de UNITAR en cuestión,
cómpre dicir que con ela pódese acceder
a información e cursos sobre diplomacia
multilateral, dereito internacional, prevención de conflitos, gobernabilidade ambiental e xestión de residuos, cambio climático,

preservación da paz, gobernabilidade local,
finanzas e comercio, así como sobre o uso
das tecnoloxías da información para a asistencia humanitaria e o desenvolvemento.
Deste xeito, o proxecto de Balidea inclúe
melloras desta ferramenta, dende a súa
adaptación á versión máis avanzada de Drupal, até o perfeccionamento do seu proceso
de compra, a evolución cara a unha navegación máis intuitiva e accesíbel, a aplicación
de deseños novos máis amigábeis e a súa
adaptación a diferentes dispositivos (móbiles, tabletas, computadores portátiles...).
Alén disto, Balidea tamén se encargou da
optimización do portal para mellorar a súa
posición en buscadores, a súa adaptación a
diferentes versións idiomáticas e a elaboración de manuais técnicos, de deseño e
edición web. 
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| GAME JAM |

Aventuras gráficas

para cambiar o mundo
Un xogo a prol da reciclaxe impúxose na
Game Jam de Pontevedra

Congreso CIVE

O

Campus de Pontevedra
acolleu a finais de outubro
un congreso TIC (o cuarto
Congreso Internacional de
Videoxogos e Educación,
CIVE) e, dentro del, unha sesión de traballo colectiva para dar forma a un xogo con
potencial para mellorar o mundo. Falamos
da Game Jam da Casa da Luz unha actividade que contou coa colaboración do Colexio
Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG) e que consistiu nun maratón
para dar forma a un serious game (unha
achega gráfica para entreter pero tamén
para informar, formar, denunciar ou divulgar)
entre os diferentes grupos participantes. Segundo puidemos saber, a Game Jam rematou
o venres e o gañador foi un videoxogo para a
aprendizaxe do reciclado e a prol dos valores
para a protección do medio ambiente.
O grupo gañador estivo formado por
Amparo Fernández, Robert Fekete, Esteban
Canle e Jorge Contreras. O segundo traballo
clasificado foi un videoxogo baseado nun
personaxe fantástico que nos ensina as vantaxes de sermos construtivos (en contraposi-
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ción coas desvantaxes de sermos “tóxicos”). O
grupo estivo constituído por Brais Bello, Joseba Cuña, Diego Oya e Iago Xosé Sequeiros.
Segundo indican os organizadores da
actividade, os participantes na Game Jam
traballaron na creación dun videoxogo para
móbiles e tabletas, “do que non souberon as
características até o comezo do encontro”.
O tema elixido foi o da educación orientado
ao alumnado de Primaria e monoxogador. A
Game Jam estivo dirixida a programadores,
deseñadores, ilustradores e outras persoas
interesadas no mundo dos videoxogos.
A encargada de entregar os premios onte á
tarde foi Beatriz Legerén, responsable do CIVE
e membro do Grupo Alfas. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) patrocinou os premios: catro tarxetas
regalo por valor de 60 euros cada unha delas
para os gañadores e outras catro por valor
de 40 euros para os segundos clasificados. O
equipo vencedor terá, asemade, a posibilidade de realizar unha campaña de crowdfunding
para obter os fondos precisos para desenvolver o seu xogo, coa colaboración da empresa
galega Gato Salvaje Estudio.

Galicia acolleu por primeira vez o
Congreso Internacional de Videoxogos e Educación, que chegou á súa
cuarta edición con sinalado éxito
despois de desenvolverse en Valencia, Cáceres e Bos Aires. O obxectivo
acadado foi o de abordar a creación
de videoxogos desde as vertentes
académica e empresarial. A iniciativa
de organizar o evento en Pontevedra naceu do Grupo Alfas, creado
por académicos e académicas de
diferentes países que traballan no
uso do videoxogo na aula. Contou
coa colaboración da Universidade de
Vigo, Campus de Pontevedra, dentro
do proxecto CREA 2i.
Entre as actividades máis salientábeis da primeira xornada figurou
unha mesa sobre xénero e videoxogos na que o investigador da U-Tad
Enrique Morales deu conta da
investigación que realizou sobre a
percepción dos “valores de igualdade” entre os xogadores e xogadoras
habituais. O estudo permitiulle
constatar que, por riba do xénero,
existía unha “variábel moi clara na
percepción deses valores”, a idade.
Así, se ben os adultos e adultas
recoñecían que estes produtos “non
reflicten ben estes valores”, esta
cuestión non era observada entre
os xogadores e xogadoras menores,
que o vían “como algo natural”. Nese
punto, puxo de relevo que unha das
preguntas abertas que deixa o seu
traballo é se a educación fará posíbel
que “segundo van madurando” si
perciban “que eses valores non están
reflectidos nos videoxogos”, algo que
debera ser ao mesmo tempo o punto de partida para cambios nunha
industria na que, no caso de España,
lembrou, só o 17% dos traballadores
son mulleres. 
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| DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA |

Aplicación para dar a
coñecer a Castelao
entre os nenos

Concellos as 24 horas
A Deputación de Pontevedra presenta o servizo
de implantación de eAdministración

N

a mañá do pasado10 de
novembro presentaba
Carmela Silva, presidenta da Deputación de
Pontevedra, o servizo de
implantación, uso e soporte das ferramentas de Administración Electrónica
para os concellos da provincia de menos
de 50.000 habitantes. Á estrea tamén
acudiron o deputado de Innovación e
Promoción Económica, Javier Dios, e os
alcaldes e alcaldesas, tenentes de alcaldía
e concelleiros e concelleiras dos concellos
beneficiarios desta iniciativa. Silva subliñou que os concellos se poderán sumar
cando o consideren oportuno e sen compromiso de permanencia, respectando a
autonomía local.
Silva comezou informando que o
servizo de implantación, uso e soporte da
Administración Electrónica levado a cabo
pola Deputación de Pontevedra “non
supón ningún custo económico para os
concellos que se adhiran a esta iniciativa”, á que a institución provincial adica
arredor de 850.000 €. Como xa apuntamos, os concellos poderanse ir sumando
paseniño, sen ningún prazo límite, e sen
ningún tipo de compromiso.
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A Deputación de Pontevedra pon en marcha este
servizo “cumprindo o disposto na lei do Procedemento
Administrativo Común”, a cal establece a obriga das
administracións a prover os medios necesarios para que
a cidadanía se poida relacionar coas Administracións
públicas a través de medios telemáticos. “Isto”, sinalou
Silva, “traducirase nun achegamento da Administración
á cidadanía e nunha mellora da prestación dos servizos
dos concellos de cara a eliminar a barreira do espazo e do
tempo entre os consistorios e a sociedade”.
Lembrar que a Administración Electrónica non supón
a desaparición da modalidade presencial, senón que se
oferta como unha posibilidade achegada polos concellos
ás súas veciñanzas.
Volvendo á presentación perante os concellos, Silva
engadiu que "este non vai ser o
único servizo tecnolóxico que
imos pór á disposición dos consistorios, pois estamos a elaborar
novos proxectos para este e os
seguintes anos co obxectivo de
que a provincia de Pontevedra se
converta nun referente tecnolóxico e que todos os concellos
poidamos presumir de ter ofertas
tecnolóxicas para unha mellor
prestación de servizos, así como
poder estruturar conxuntamente
esa prestación que permita que
as administracións locais non
teñan que restar recursos das
súas escasas capacidades económicas”. 

Con motivo de festexar o
Ano Castelao e co obxectivo de achegar ao senlleiro
artista de Rianxo cara o
público máis novo nace a
aplicación educativa As viaxes
de Castelao. Unha proposta
da Deputación de Pontevedra, creada pola empresa
pontevedresa CreappContos, que era presentada os
días pasados como unha
ferramenta didáctica e cunha
linguaxe actual para amosarlles aos máis pequenos quen
era Castelao.
Así, na presentación desta
app estiveron o responsábel de CreappContos, Toño
Escudero, o ilustrador, Víctor
Rivas, e o deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal. En
que consiste a aplicación?
Os usuarios poderán crear
escenas, construír historias
e resolver quebracabezas
sobre as principais etapas da
vida do autor de Os dous de
sempre.
Con esta aplicación
poderase crear e compartir
dende calquera lugar do
mundo contidos (quebracabezas, contos, audio-contos
e postais) xerados a través
da propia app, que logo se
poderán imprimir. Trátase
dunha aplicación para tabletas, estará dispoñíbel en iOS
(Apple) a nivel global e pode
descargarse de balde dende
a páxina do ente provincial
baixo o título As viaxes de
Castelao.
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| CESGA |

Entendemento alén
de nós mesmos
A xornada sobre Machine Learning do CESGA amosou a
puxante actividade galega en sistemas intelixentes

B

oa parte do noso
xeito de traballar
e informarnos vai
mudar radicalmente de aquí
neste presente no que vivimos
a dentro duns dez anos.
Algunhas destas novidades
puidemos velas na primeira
edición do Machine Learning
Workshop Galicia 2016, unha
xornada de traballo organizada o xoves 27 de outubro polo
Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA) en colaboración coa Rede Galega de
Tecnoloxías Cloud e Big Data
para HPC e a empresa Torus
Software Solutions. Segundo
coincidiron boa parte dos
participantes, as tecnoloxías
Machine Learning son en certa
maneira o caldo de cultivo do
futuro: a base tecnolóxica coa
que está feita o día de mañá. O
punto de inflexión está marcado polo seguinte: a aparición
de algoritmos e sistemas que
son quen de “entender” a información. Canto máis medre
esta, meirande e máis afinado
será o entendemento.
Isto, que semella o argumento dunha novela de
ciencia ficción é xa unha
realidade concreta que se
impulsa, tamén, dende a nosa
terra: dende os nosos centros
de I+D, centros tecnolóxicos,
universidades e laboratorios
de empresa. O workshop que
organizou o CESGA tratou
precisamente de achegar
unha xanela directa ao que se
“coce” en Galicia en materia
de aprendizaxe de máquinas,
tecnoloxías intelixentes e
intelixencia artificial. Foi inaugurado por Javier García Tobío
e Andrés Gómez Tato, director
e responsábel de Aplicacións
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e Proxectos do CESGA. No espazo onde se desenvolveu o evento, o
Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas do CSIC, xuntáronse arredor
de 100 persoas, entre investigadores, estudantes e profesionais TIC das
nosas empresas.
Na apertura de actividades, contra as 10.00 horas, Gómez Tato fixo
un percorrido polo potencial multi-ámbito do Machine Learning e,
nun plano máis concreto, polo programa de actividades da xornada,
integrado por 25 presentacións/relatorios a cargo de investigadoras/es
procedentes de todos os recantos da nosa terra. Segundo lembrou, estas dúas ducias de intervencións “serven para achegar unha completa
visión do que se está a facer na nosa terra coas técnicas e tecnoloxías
da intelixencia artificial e a aprendizaxe de máquinas en áreas como
a estatística, a enxeñaría ou a xestión empresarial”. Nun plano máis
concreto, destacou o potencial do Machine Learning (“conxunto de
tecnoloxías baseadas nas matemáticas, nos datos e nos algoritmos”)
para optimizar, ao longo dos anos vindeiros, cousas como o noso

xeito de traballar, de buscar
mercados e afianzarnos neles,
de analizar a información que
se xera nas redes, de investigar
en fármacos e tratamentos,
de argallar mellores metodoloxías de atención médica,
de optimizar produtos e
evitar fallos de fabricación, de
controlar e facer seguimento
dos recursos enerxéticos e
contaminar menos, de facer
mellores controis de calidade,
etc.
Gómez Tato destacou
especialmente os seguintes
ámbitos de aplicación do
ML: os sistemas de recomendación (en base ao uso de
algoritmos avanzados, cada
vez mellor desenvolvidos,
máis técnicos e específicos,
“pero tamén máis opacos
dende o punto de vista do
programador”), as tecnoloxías
para o recoñecemento de fala,
os recursos para a tradución
automática ou as ferramentas
para predicir futuras demandas de enerxía. “O abano de
posíbeis aplicacións”, dixo, “é
tan grande como as demandas dos usuarios”. Segundo
engadiu, outro dos obxectivos
do Machine Learning Workshop
Galicia 2016 foi lembrar aos
expertos que están a traballar
hoxe en día con estas tecnoloxías que o CESGA pon á súa
disposición recursos concretos
de cálculo e computación
avanzada, recursos como a
súa Plataforma de Big Data ou,
tamén, o supercomputador
FinisTerrae.
Entre os participantes
da xornada deste xoves 27
atopábase, como dixemos,
unha ampla representación
do noso tecido investigador e
empresarial máis avanzado e
innovador: o Centro Tecnolóxico Gradiant, o Centro
Singular de Investigación en
Tecnoloxías da Información
(CiTIUS), o Centro de Investigación TIC da Coruña (CITIC), o
centro AtlantTIC (Universidade
de Vigo), propio CESGA, o
ITMATI (Instituto Tecnolóxico
de Matemática Industrial) e
empresas como Torusware,
Abanca, SIVSA, Televés, Imatia,
Situm, Indra, Bahía Software,
BigPress, OpenSistemas ou
Zubilabs. 
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Financiamento Fortissimo 2

Todo o que hai que saber
sobre Fortissimo 2
O CESGA debullou as múltiples oportunidades
que brinda a computación de alto rendemento

O

pasado 24
de outubro a
sede GAIN en
Santiago (Centro de Novas
Tecnoloxías de Galicia) acolleu
unha xornada dirixida a expoñer
as oportunidades para as PEME
que ofrece a integración nelas da
computación avanzada. Falamos
do InfoDay Fortissimo 2, evento
que xuntou preto de medio cento
de empresarios, enxeñeiros e
persoal técnico de pequenas e
medianas empresas e mid-caps
con actividade en innovación.
A xornada veu da man de CIS
Galicia e o CESGA (Centro de
Supercomputación de Galicia), en
colaboración coa Axencia Galega
de Innovación (GAIN). Do que se
tratou, basicamente, foi de ampliar e afianzar as pontes tendidas
dende hai tempo entre o CESGA
e o tecido produtivo e industrial
galego.
Dito doutro xeito: o leit motiv da
xuntanza foi lembrar ás PEME que
o centro galego é un referente
estatal e europeo en materia de
recursos computacionais para
impulsar as súas actividades, ao
tempo que se fixo un recordo
por casos de éxito previos de
Fortissimo e debulláronse as liñas
estratéxicas, os obxectivos e os
detalles diversos deste programa.
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Como recordaremos, Fortissimo (que vai pola súa segunda edición) é un programa europeo de experimentos sobre
aplicacións baseadas en computación de altas prestacións na
nube (HPC) para pequenas e medianas empresas. O orzamento desta segunda convocatoria de Fortissimo é de 1,3 millóns
de euros. O seu obxectivo: impulsar a innovación nas contornas cloud e de información masiva (Big Data) nas pequenas e
medianas empresas manufactureiras e do eido da enxeñaría.
Segundo informou previamente o CESGA, “esta convocatoria busca financiar experimentos para estender e demostrar
o potencial de negocio dun ecosistema de servizos HPC
(computación de alto rendemento) na nube, máis polo
miúdo para aplicacións que inclúan simulacións acopladas de
procesos físicos ou análise de datos de altas prestacións”. Ao
fío disto e máis alá de todo o devandito, a xornada dirixiuse a
procurar novas experiencias que complementen e estendan
as actividades actuais do proxecto, experimentos que estean
enfocados a resolver necesidades de negocio de PEME ou
mid-caps do sector da enxeñaría ou da manufactura.
O encontro foi inaugurado por Sonia Pazos, directora de
Centros da Axencia Galega de Innovación (GAIN), quen lembrou as múltiples vantaxes da computación para as empresas,
“sobre todo para as PEME industriais, que manexan grandes
cantidades de información, moi complexa e procedentes
dunha chea de fontes”, por exemplo os propios procesos de
seu, as redes sociais, o mercado, os clientes, etc. Segundo fixo
saber, manexar todo este coñecemento é de vital importancia para as empresas, non só porque lles permitirá ser máis
rendíbeis e eficientes senón tamén porque lles achegará a
posibilidade de reducir custes. Pazos tamén salientou o papel
do CESGA como referente. “O Centro de Supercomputación
de Galicia”, dixo, “xa ten ás súas costas unha importante experiencia neste ámbito de traballo coas PEME”. O que buscamos,
engadiu, é que “as pequenas e medianas empresas tiren partido dos recursos de alta computación do CESGA”. Segundo
explicou, alén das importantes infraestruturas e servizos do
centro, o que se precisa tamén é “o feedback das nosas firmas”.

En relación a este programa
europeo, o financiamento máximo por iniciativa empresarial
ascende a 175.000 euros (para
todos os participantes). Segundo informou os días previos
o CESGA, a solicitude “resulta
sinxela” xa que as propostas non
poden superar as 10 páxinas. As
empresas que desexen solicitar
financiamento contarán co
soporte do Centro de Supercomputación para preparar a
súa proposta (o centro, de feito,
xa axudou a 23 empresas financiadas baixo este programa).
A convocatoria pecha o 7 de
decembro. Pódese facer a inscrición a través da páxina web do
CESGA, cesga.gal, no apartado
adicado a Fortissimo II.

A apertura da xuntanza tamén
contou coa presenza de Javier
García Tobío, director xerente do
CESGA, quen fixo fincapé nesta
vontade do centro de estar a dispor
do tecido produtivo, “contribuíndo
ao pulo da economía”. Para poñer
aos asistentes en situación, achegou
unha breve introdución á Industria 4.0 (a etiqueta máis ampla na
que se insire a computación de
alto rendemento, eixe temático
de Fortissimo) e tamén ás propias
orixes de Fortissimo, que abrolla
directamente dunha arela concreta
da Unión Europea: a de converter as
tecnoloxías HPC (High Performance
Computing, ou sexa Computación
de Alto Rendemento) en “cousas” de
uso común para as nosas PEME. Este
achegamento á HPC, dixo, é un dos
grandes obxectivos actuais da UE en
materia TIC.
García Tobío tamén lembrou o
potencial do CESGA para servir
de canle e de escenario para este
achegamento. “De feito”, sinalou, “na
actualidade xa hai 530 PEME empregando os recursos e infraestruturas
do CESGA”. 
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| INNOVACIÓN GALEGA |

Innovación galega a
lume de carozo
As nosas empresas e profesionais afrontan o outono coa
fórmula infalíbel do coñecemento revolucionario
TOKAPP PRESENTOUSE NA ESCOLA INFANTIL
DE AMES-BERTAMIRÁNS



En outubro presentouse na escola
infantil de Ames-Bertamiráns a aplicación galega TokApp, unha ferramenta
para estreitar as ligazóns comunicativas
entre centros educativos, comunidades de
docentes e colectivos de pais e de alumnos.
Na presentación participou o conselleiro de
Política Social en funcións, José Manuel Rey
Varela, quen fixo fincapé no potencial de
TokApp School como sistema de mensaxería
que “permitirá aos centros comunicarse de
xeito máis doado e rápido coas familias dos
nenos e nenas que acoden ás escolas infantís da rede Galiña Azul”. Na cita, a empresa
creadora da aplicación (TokApp) realizou
unha demostración técnica do funcionamento da mesma.
Salientaron entre outras cousas que se
trata dun recurso móbil destinado a evitar
calquera tipo de incidencia comunicativa
nos centros educativos, ao tempo que ache-

ga rapidez e eficacia no intercambio
de datos, contidos, mensaxes. Como
salientamos no seu día dende Código Cero (informando do rápido
espallamento desta tecnoloxía
galega en medio cento de cidades
estatais), TokApp School ten feitura
de plataforma de mensaxería instantánea sen límites.
A raizame da ferramenta está na
constatación de que actualmente
non hai moitos recursos específicos (por non dicir ningún), no panorama
tecnolóxico-educativo, que lles asegure
aos escolares un método fiábel e eficiente
para facer cousas como avisar aos seus pais
de actividades relevantes do centro ou de
entregar unha circular. Ou ben para que os
centros informen aos pais das faltas de asistencia dos seus fillos.
Segundo lembrou TokApp na presenta-

ción do colexio de Ames, esta tecnoloxía
consta de dúas partes diferenciadas: por
unha banda a aplicación web (dende a
que os profesores/as e o persoal do centro
crean e envían as mensaxes); e pola outra a
aplicación móbil (de descarga gratuíta en
smartphones e outros dispositivos electrónicos nas que as familias poderán recibir estas
mensaxes). 

GEOTASK REVOLUCIONA A XESTIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIAIS



Tamén dende o centro de crowdworking de Telefónica na Cidade da Cultura, Galicia Open Future (terceira edición),
chegounos á redacción de Código Cero
unha interesante proposta para favorecer a
xestión empresarial a través dos dispositivos
intelixentes. Trátase de Geotask, unha aplicación web e móbil desenvolvida por Ensilabs,
empresa con sede na Coruña e que foi posta
en marcha por 3 enxeñeiros informáticos
galegos: Adrián Brañas (Sada); Eugenio Novás (Pontevedra) e Yago Modesto González
(Ames).
Indo ao miolo de GeoTask, estamos perante o conxunto dunha aplicación web e
unha aplicación móbil, que permite organizar a xestión de tarefas e ter localizados aos
traballadores a través dun smartphone. Dito
doutro xeito: unha app que pode ser de gran
utilidade para todo tipo de organizacións,
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de xeito especial, para aquelas que
contan cunha frota comercial que
desexen supervisar ou que realicen
desprazamentos, entregas, visitas,
reparticións, viaxes (empresas de
paquetería, transporte de mercadorías...).
Que achega de novidade GeoTask
con respecto a outras solucións? Pois esta
aplicación instálase no móbil do traballador e non precisa da instalación de ningún
dispositivo GPS adicional, xa que non está
encamiñada a vehículos. Asemade, está
optimizada para minimizar o uso de batería
e datos. Así, fai posíbel a localización instantánea dos recursos móbiles (condutores,
comerciais...) nun mapa en tempo real e a
través da aplicación web (orientada á xestión) pódense consultar históricos de rutas
e acceder a datos que permiten optimizar

consumos de combustíbel, distancias ou
tempos, así como Até o de agora, GeoTask
só está dispoñíbel para Android, atópase en
fase de comercialización mais xa está a ser
empregada por empresas da Coruña, Ferrol,
Santiago e Pontevedra.
Engadir que o uso de GeoTaks non require
da instalación de ningún tipo de hardware
nas instalacións dos usuarios, xa que a ferramenta está aloxada nos servidores de
Ensilabs e accédese a ela a través dunha URL
e un contrasinal de acceso. 

Número 159

PROXECTO PARA ATERRAR DRONS EN
SITUACIÓNS DE RISCO


A MODA EN GALEGO FAISE UN OCO NA
REDE COA REVISTA DIXITAL COOLT



Os meses pasados chegou á nosa Rede unha nova
revista de moda, tendencias e estilo de vida. Trátase de
Coolt, revistacoolt.es, unha publicación online mensual e en
galego. Segundo nos fai saber Cecilia Fernández Santomé (a
súa editora) no manifesto que acompaña o nacemento desta
revista en liña, Coolt é unha palabra inventada, un malabarismo lingüístico que nace coa vontade de servir de ponte entre
dous eidos que, estando ben próximos, ás veces sóltanse da
man: o cool e a cult(ura).
Ao abriren as páxinas virtuais de Coolt, atoparanse cun arrecendo a creatividade, frescura, experimentación e orixinalidade. Dende os gustos mainstream ás influencias estranxeiras,
pasando polos círculos indies... á procura do máis salientábel
das pasarelas nacionais e internacionais, mais tamén nos obradoiros artesáns, nas mellores cociñas e nas escolas de deseño.
Tamén haberá espazo para os novos talentos, que contarán
nesta revista cunha plataforma de lanzamento. 

Madrid acolleu a entrega de premios do
certame ESNC, da Axencia
Espacial Europea (ESA). O
xurado do certame recoñeceu
como Mellor Proxecto Rexional unha aplicación concibida
por un docente e un investigador da Escola de Telecomunicacións de Vigo. A idea
de negocio que resultou gañadora consiste nun sistema
para axudar a aterrar drons en
circunstancias desfavorábeis. O
proxecto, titulado GNSS assisted
drone landing system, recibirá
agora un ano de incubación
nun dos parques empresariais
do Consorcio da Zona Franca
de Vigo. A idea de negocio do
equipo formado por Manuel
García Sánchez e Daniel Gómez
Pérez consiste nun sistema que
axudará a aterrar un avión non
tripulado “con exactitude e precisión” en condicións extremas.
A intención dos promotores

é desenvolver un produto “totalmente comercial” para que
estea no mercado a finais de
2018. O sistema tirará partido
dos sinais transmitidos desde
os satélites de navegación
GNSS para medir a distancia e
a velocidade relativa desde o
avión non tripulado ao intre de
aterraxe. Este levarase a cabo de
maneira cen por cen autónoma
“sen necesidade de sistemas de
axuda adicionais”, salientaron os
responsábeis da tecnoloxía. 

QUBIOTECH CREA UN SOFTWARE PARA A DETECCIÓN
TEMPERÁ DE DOENZAS NEURODEXENERATIVAS



A iniciativa de crowdworking que Telefónica impulsa na nosa terra, o centro
de emprendemento Galicia Open Future,
segue a ser fonte de achegas innovadoras e
revolucionarias, de gran potencial para loitar
contra problemas sociais, atrancos comunicativos ou doenzas concretas. Un exemplo
disto é o proxecto iQ-Brain, un software de
axuda ao diagnóstico médico, encamiñado á
detección temperá de doenzas neurodexenerativas: demencia, alzhéimer ou párkinson. O
dito software levouse a cabo na empresa da
Coruña Qubiotech, creada como unha spinoff dun grupo de investigadores do Servizo
de Medicamento Nuclear e Imaxe Molecular
do CHUS, apoiado pola Fundación
Ramón Domínguez.
Volvendo a iQ-Brain, cómpre
dicir que foi deseñado para
complementar a análise visual de
imaxes e contribuír á realización
de diagnósticos máis exactos.
Automatiza a cuantificación de
imaxes PET (Tomografía por
Emisión de Positróns, en inglés
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Positron Emission Tomography) e a fusión
de PET con RM (Resonancia Magnética),
“facendo máis doado o labor do médico
nuclear”.
En canto ao seu manexo, os seus creadores fan fincapé “na súa sinxeleza”. De
feito, explican, ao ser unha plataforma web,
o médico só ten que subir a imaxe PET/RM
(coma un Dropbox), a ferramenta analízaa e
localiza as diferenzas entre o doente a valorar
e unha base de datos de pacientes sans, e
en arredor de 6 minutos, emite un informe
cos resultados, no que se amosa información
visual e cuantitativa.

Unha das súas vantaxes é que iQ-Brain só
emite a información que o médico precisa,
podendo así encaixar o seu uso cotián, amais
de dispor dunha validación clínica exhaustiva.
Arestora, IQ-Brain estase a empregar no
Complexo Universitario de Santiago de Compostela. Con máis de 400 pacientes analizados, os resultados indican unha mellora no
diagnóstico no 20% dos casos.
De cara a súa expansión, dicir
que nunhas semanas o software
IQ-Brain será probado noutros
hospitais españois para melloralo e adaptarse á normativa
europea, pensando xa en comezar a súa andaina comercial por
España e nun futuro dar o pulo
internacional. 
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WIZAPET, amiga
dos animais

Mascotas e obxectos perdidos atopan acorro
nunha aplicación móbil galega

E

n numerosas ocasións unha necesidade puntual é a que nos fai conscientes dunha demanda existente que non está ben atendida, e iso parece
que lle pasou a Roberto Pérez Álvarez, máis coñecido como O Reberete,
e que pese a desenvolver un oficio moi pouco tecnolóxico (artesán de
instrumentos de música tradicional no concello ourensán de Maside),
está a converterse en todo un emprendedor no mundo das aplicacións móbiles co
lanzamento dun par de ferramentas para atopar mascotas e obxectos perdidos.
Nas últimas semanas estreouse na App Store e en Google Play a aplicación Wizapet,
ferramenta colaborativa de publicación de anuncios de mascotas perdidas ou atopadas, de xeito que se atopamos un animal extraviado, podemos publicar un aviso coa
localización GPS onde o atopamos, un título, una descrición e unha imaxe, facilitando
así que o seu dono saiba que foi da criatura, mentres que se padecemos a desgraza
de non poder localizar á nosa mascota, tamén podemos realizar unha operación
semellante, pero incluíndo tamén a posibilidade de ofrecer unha recompensa a quen
atope ao prezado animal (que poden satisfacerse en liña de xeito seguro a través da
plataforma MangoPay).

Os anuncios publicados na aplicación poden
consultarse a través dunha listaxe ou dun mapa
(onde figuran interrogacións para indicar perdas
e exclamacións para destacar achados), e dentro
da ficha de cada mascota é posible iniciar un
chat coa persoa que publicou o anuncio. Amais,
ao estarmos ante información xeolocalizada a
aplicación tamén avisa aos seus usuarios mediante notificación móbil dos novos anuncios
que se publiquen no seu contorno, conseguindo así unha grande e inmediata difusión dos
anuncios publicados, o que sen dúbida será de
grande utilidade para propietarios de animais
sen chip e de protectoras de animais e particulares que atopen animais perdidos.

Os animais non son obxectos

Ante a grande diferenza que existe entre a
perda de obxectos e de mascotas, Wizapet ten
unha aplicación irmá, Wizaper, que podemos
atopar na App Store e en Google Play, e que
limítase a anuncios de obxectos perdidos,
conservando a mesma mecánica que a aplicación anterior, pero abríndose a usos moito máis
amplos. Tamén permite a publicación de avisos
de obxectos atopados ou perdidos, para poder
contactar logo os seus usuarios a través dun
chat, e podendo tamén satisfacerse o pagamento de recompensas de xeito electrónico (de
xeito que resulta doado mandar cartos dende
unha tarxeta de crédito ou débito a unha conta
bancaria).

Desenvolvemento totalmente
galego

Ambas ferramentas son de Roberto Pérez
Alvarez, quen abordounas sen ningún apoio
financeiro externo, co apoio da consultora
especializada Datalawyers e do equipo de
desenvolvedores de TheQuizProject, de xeito
que a creación de ambas ferramentas quedou
completamente en Galicia. 
26 |
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Garmin presenta unha pulseira de actividade para nenos
As pulseiras monitorizadoras de actividade son un produto bastante demandado
comercialmente, pero Garmin quixo levalas a un terreo inexplorado anteriormente e anuncia a súa vivofit jr., unha solución de monitorización da actividade diaria
para cativos, que promete ser cómoda, resistente, somerxible e cunha autonomía de máis dun ano.
O accesorio non só pretendería comprobar se os nenos permanecen activos
como mínimo 60 minutos ao día (tempo mínimo recomendado) senón que
tamén pode monitorizar os seus pasos e o seu sono, contando tamén cunha
aplicación para móbiles que converte este trebello nun elemento divertido e
educativo, que pode axudar aos pais a motivar aos seus pequenos (ofrecendo
recompensas se superas os desafíos diarios) ou a indicar as tarefas que os nenos
teñen pendentes (como lavar os dentes ou facer a cama).
A vívofit jr. ten acabados rechamantes (en vermello, verde ou con flores) para
gustar aos máis novos; conta cunha pantalla cunha resolución de 64 x 64 píxeles
que pode lerse baixo a luz solar e que pode presentar, aparte da información da
actividade, a hora, a data e o nome do seu propietario; a pulseira mide 136 milímetros; pesa 17,5 gramos; e o seu prezo de venda é de 99,99 euros. 

Pixel, o novo teléfono de Google
A marca Pixel xa non será exclusiva de tabletas e portátiles, senón que agora chega aos smarthpones, de xeito que xa non teremos novos dispositivos Nexus. O novo smartphone Pixel sería un
smartphone by Google que conta cun deseño coidado, corpo de aluminio, lector de
pegadas dixitais na súa parte traseira, procesador Qualcomm Snapdragon 821
con 4 GB de RAM, cámara traseira de 12,3 Mpíxeles con apertura f/2.0 e
sensor con píxeles de 1,55 micróns (que presume de ser a mellor cámara nun smartphone) e contaría con dous tamaños distintos: un con
pantalla Full HD de 5 polgadas e batería de 2.770 mAh, e outro con
pantalla Quad HD de 5,5 polgadas e batería de 3.450 mAh. O modelo
de tamaño superior coñeceríase como Pixel XL. Venderanse en 3
cores distintas (negra, azul e prata) e o seu prezo de partida estaría
nos 649 dólares nos EE.UU. (que sería de 759 euros en Europa)
Polo momento non se coñece a data na que os smartphones Pixel chegarán a España, sendo un dos seus grandes atractivos que
funcionan con Android 7.1 e tamén sería o primeiro smartphone
compatible con Daydream, a nova especificación para a realidade virtual creada por Google e para a que tamén crearon un visor, o
Daydream View, que parece unha copia das Gear VR de Samsung. O seu
prezo de venda sería de 69 euros pero tampouco sabemos cando chegará
a España de xeito oficial. 

Xiaomi comercializa un espertador que tamén fai de altofalante sen fíos
O fabricante chinés Xiaomi continúa a comercializar produtos que van máis aló dos smartphones,
entre os que agora temos un reloxo espertador que serve tamén de altofalante Bluetooth 4.1, polo
que é unha solución bastante axeitada ao hábitos actuais, xa que achega a música á mesa do
dormitorio á vez que axúdanos a espertar polas mañás.
O Mi Music Alarm Clock é un espertador con forma circular cun diámetro
de 107 milímetros e un ancho de 57 milímetros que só pesa 300 gramos e
funciona cunha batería recargable por micro USB de 2.600 mAh de capacidade que achega unha autonomía de até 360 horas en espera e 8-10 horas de
reprodución musical.
Sobra dicir que o grande atractivo deste accesorio para o dormitorio é
o seu prezo, xa que custa 199 iuans (26,76 euros), aínda que o seu deseño
tamén é bastante orixinal, xa que os números das horas actuais vense grazas
á retroiluminación, e tanto o volume da música como a hora do espertador e
das alarmas contrólanse xirando o seu grande botón superior. 
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Xiaomi sae á caza dos consumidores que
querían facerse cun Note7
O fabricante chinés Xiaomi parece ter atinado
no momento para lanzar comercialmente o seu
smartphone Mi Note 2, xa que chega cando
se retira do mercado do Galaxy Note7,
deixando a moitos usuarios á espera por
un novo terminal de grande tamaño,
demanda que este novo trebello
quere responder cun dispositivo
de alta gama e deseño moi coidado, que moitos poderían chegar a
confundir co produto de Samsung,
xa que tamén conta con pantalla curvada a
ambos lados, e que comercializarase en cor negra
e prata.
Este novo smartphone presume da súa pantalla
OLED curva de 5,7 polgadas de elevado contraste
e grande rango de cor, pero tamén vén moi cargado tecnicamente, cun procesador Qualcomm
Snapdragon 821, 6 GB de RAM (LPDDR4), 128
GB de almacenamento interno (USF 2.0) e
batería de 4.070 mAh con Quick Charge
3.0, características de auténtico luxo ás
que suman un procesador de audio de
alta definición, un GPS máis preciso
e, moi especialmente, soporte completo de NFC, de xeito que este móbil sería compatible cos sistemas
de pagamento móbil que están a
imporse no mercado e aos que
o mercado chinés parecía
alleo. De feito, a incorpora-

ción do NFC non é o único
toque internacional do Mi Note
2, senón que tamén destaca por
incluír todas as bandas internacionais de LTE, de xeito que funcionaría
coas redes 4G de todas as compañías
do mundo, o que é unha magnífica
nova para os usuarios que teñan pensado
facerse con este dispositivo de importación
ou pretendan empregalo de viaxe.
A cámara deste móbil tamén apunta alto, cun
sensor de 22,56 Mpíxeles e gravación de vídeo en
ultra alta definición con estabilización electrónica;
mentres que a cámara frontal queda nuns máis
que xenerosos 8 Mpíxeles aos que suma enfoque
automático e efecto beleza 3.0 para optimizar os
selfies.
Este atractivo smartphone chega en tres
versións distintas, sendo a que vimos de
comentar (considerado o internacional)
a máis elevada, cun prezo de 3.499
iuans (474,34 euros), mentres que a
versión para o mercado interno
chinés custaría 3.299 iuans
(447,23 euros) e a versión
con só 4 GB de RAM e 64
GB de almacenamento interno custaría
uns máis asumibles
2.799 iuans (379,45
euros). 

Microsoft lanza o seu primeiro ordenador todo-en-un
O anuncio da Windows 10 Creators Update que chegará a primeiros de 2017 veu acompañado
pola presentación de novo hardware da serie Surface, entre os que destacou especialmente
o primeiro ordenador de sobremesa de Microsoft, o Surface Studio, que vén a ser un equipo
todo-en-un baseado na tecnoloxía das tabletas Surface, pero adaptada ao uso no escritorio,
converténdose na mellor solución comercial para multitude de creadores que poderán gozar
dun equipo potente, versátil e cun deseño moi coidado que como grande desvantaxe ten un
prezo bastante elevado.
Este novo equipo de Microsoft está equipado cunha impresionante pantalla táctil PixelSense de 28 polgadas cunha resolución de 4.500 x 3.200 píxeles sobre unha peaña abatible
que dá grande liberdade á hora de orientar a pantalla e que incluso permite baixala até unha
inclinación de 20 graos, disposición coa que buscaría converterse nun taboleiro ideal para
debuxar, escribir a man ou deseñar sobre a pantalla.
O Surface Studio estará equipado con procesador Intel Core i5/i7, 8/16/32 GB de RAM,
gráfica nVIDIA GeForce GTX 965M con 2 GB de memoria ou nVIDIA GeForce GTX 980M
con 4 GB de memoria, unidade de disco híbrida de 1 ou 2 TB de capacidade, Wi-Fi AC,
Bluetooth 4.0, webcam de 5 Mpíxeles compatible con Windows Hello, micrófonos duais,
altofalantes estéreo 2.1, 4 portos USB 3.0, lector de tarxetas SD, mini DisplayPort, lapis
dixitalizador, teclado e rato.
O seu prezo sería de 2.999 dólares no seu modelo máis básico e chegaría aos 4.199 dólares no máis avanzado, chegando o primeiro aos EE.UU. a partires do 15 de decembro,
mentres que o resto de modelos terían que agardar a primeiros de 2017, cando tamén se
espera que esta gama de produto inicie a súa distribución internacional. 
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PC | Xbox One

O prato forte da Xbox One de cara á campaña de Nadal
xa está aquí, podendo mercarse xa Gears of War 4, que desta
volta, na liña da nova estratexia de Microsoft, non só chega
con versión para consola, senón que tamén está dispoñible
para PC dentro do programa Xbox Play Anywhere (ou sexa,
que os usuarios que o merquen en dixital para unha plataforma poderán xogalo tamén na outra sen custo adicional,
e podendo incluso compartir progresos entre ambas). Iso si,
par gozar do xogo en ordenadores persoais recoméndase un
equipo bastante potente, con 8 GB de RAM, e unha gráfica
nVIDIA GeForce 970 con 4 GB de memoria ou algo semellante,
aínda que cunha GeForce 750 Ti con 2 GB de memoria xa sería
posible gozar deste título con certa dignidade.
Dado que Gears of War estaba considerado como unha triloxía na que se contaban as aventuras de Marcus Fenix (Gears
of War: Judgement sería unha sorte de spin-off), esta nova
entrega supón o inicio dunha nova saga ambientada 25 anos
no futuro, no que será JD Fenix, fillo do anterior protagonista,
o que colla o relevo para defender á humanidade das novas
ameazas monstruosas, para o que contará coa axuda dos seus
amigos Kait e Del.
Gears of War 4 está considerado como o xogo con mellores gráficos para Xbox One (aínda que en PC tamén destaca,
especialmente se temos un equipo capaz de mover gráficos
en ultra alta definición), e presenta unha sólida campaña para
un xogador, así como modos multixogador tanto cooperativos como competitivos, que presume de manter o xogo a 60
fotogramas por segundo nas partidas multixogador Versus,
deixando clara a aposta pola acción frenética de Microsoft
Studios. 
PS4 | Xbox One | PC

Tras o éxito do reboot da saga de Tomb Raider as aventuras de Lara Croft foron retidas temporalmente por Microsoft,
que conseguiu pechar unha exclusiva en consolas da súa
secuela, Rise of the Tomb Raider, que chegou a Xbox One e
Xbox 360 en novembro do ano pasado e a PC o pasado mes de
xaneiro, e por fin esta dispoñible para PlayStation 4, plataforma para a que podes adquirir o xogo por 59,99 euros nunha
edición que alcuman 20º aniversario, pois inclúe contidos
adicionais.
Aparte do xogo en si mesmo, Rise of the Tomb Raider: 20º
aniversario inclúe os contidos descargables que foi recibindo
o xogo orixinal nas súas anteriores versións, de xeito que consegue unha experiencia máis completa na que o usuario pode
gozar de máis de 50 horas de xogo.
Como curiosidade, esta edición de Rise of the Tomb Raider
inclúe algún contido de realidade virtual, que precisa
para o seu goce do casco PlayStation VR e a PlayStation
Camera. 
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Android | IOS

Aproveitando o pulo actual que teñen moitos youtubers
HeYou Games vén de lanzar para Android e para iOS o xogo
YouTurbo, un xogo en 2D de desprazamento horizontal que
semella bastante sinxelo, e no que o protagonista vai nun
coche acompañado por un youtuber, mentres esquivan obstáculos e ataques e disparan aos inimigos que van xurdindo
a través de 30 niveis orixinais de cada un dos youtubers
incluídos (elrubiusOMG, Willyrex, DaniRep, iTownGamePlay,
TheGrefg...) que incluso estarán presentes na aplicación a
través de PlayClips (vídeos nos que os youtubes comentan a
xogada), dando ao xogador a impresión de que está a xogar
en liña co seu ídolo.
Aínda que o xogo non parece ningún alarde técnico, os
youtubers son un reclamo moi claro e, de feito, YouTurbo
véndese a 2,99 euros cun youtuber incluído, sendo preciso
pagar 1,99 euros para desbloquear a outros youtubers,
entendéndose que precisamente os contidos asociados ás
celebridades en liña son o auténtico valor desta aplicación,
e non o xogo en si mesmo, que incluso está bastante por
debaixo en calidade de moitos títulos free-to-play. 

PC | Xbox One

No verán recibiuse con grande entusiasmo na Xbox One
o xogo Maldita Castilla EX, unha versión de mellorada
do xogo para PC Maldita Castilla, desenvolvido de xeito
altruísta por Locomalito, un coñecido desenvolvedor
independente de xogos con aire retro, que desta volta
homenaxeara ao clásico Ghost’n Goblins mudando a
súa ambientación polo Reino de Castela.
Deste xeito, a obra orixinal de Locomalito podía
gozarse en consolas de videoxogos por primeira
vez, aínda que tendo que aboar 11,99 euros polo
xogo, o que agora tamén pasa con Cursed Castilla
(Maldita Castilla EX), que vén a ser unha versión para
PC do título que Abylight desenvolvido para Xbox
One, ou sexa, que ao estarmos ante a versión
mellorada do xogo orixinal hai que pasar por
caixa de querer facerse coa mesma, mentres
que a versión orixinal continúa a estar dispoñible
totalmente de balde.
O feito de que Maldita Castilla teña agora de xeito
simultáneo unha versión de balde e outra comercial para PC
é toda unha sorpresa, entendéndose que os usuarios que
pasen por Steam a facerse co xogo por 11,99 euros máis
que querer facerse co xogo para a seu ordenador buscan
contribuír á creación desta obra e outras do mesmo estilo
que Locomalito e Abylight poidan facer. 
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O teu espazo na Rede

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O LÓ X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en
materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!

Síguenos en:

www.codigocero.com

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.

