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S

en dúbida a Noite Galega das Telecomunicacións foi un dos grandes eventos
tecnolóxicos da tempada, e así tentamos
de reflectilo neste número, nas páxinas
interiores, facendo fincapé nunha das
súas principais razóns de ser: facer fronte
común fronte aos retos de comunicación
e información que nos son “comúns”, alén de calquera
tipo de diferencia, e trasladando este espírito colaborador da propia Noite ao 364 días restantes do ano. Desta
volta os retos postos enriba da mesa foron os relacionados coa ciberseguridade e coa necesidade de protexer
máis e mellor as nosas infraestruturas e coñecemento
perante ameazas que están aí e que todo indica que actuarán con meirande virulencia no futuro. E de ciberseguridade e ciberameazas tamén tratou outro dos máis
destacados encontros deste outono galego de actividades TIC, falamos da Xornada de Informática Xudicial
que organizou en Santiago o Colexio Profesional de
Enxeñaría Técnica en Informática (CPETIG), que tamén
reflectimos nas páxinas interiores e cuxa celebración
serviu igualmente para lembrarnos a necesidade de
actualizarnos (como internautas, como responsábeis de
entidades, de colectivos ou de empresas) nunha serie
de pautas que non sempre levamos a cabo coa debida
eficacia: as pautas esixidas (por lei e tamén por sentido
común) para protexer a nosa información e a nosa
privacidade ao abeiro das redes e, por suposto, para
protexer a información e a privacidade dos demais. 
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https://twitter.
com/codigocero

cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou
dóaa á biblioteca do teu barrio.
Cantos máis sexamos, máis cambios
conseguiremos

https://www.youtube. https://www.instagram. http://codigocero.com/ Subscríbete na nosa
com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día
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Vodafone estrea tarifa
plana de vídeo móbil por 8
euros/mes



Aínda que no fogar estamos afeitos
a consumir contidos da Internet sen
limitacións, cando empregamos conexións
móbiles, malia ter cada vez un maior límite
de datos dispoñíbeis, temos que medir o
consumo, especialmente para a reprodución
de contidos en streaming, o que no verán
levou a Vodafone a lanzar Vodafone Pass.
Vodafone Pass contaba até o momento
con dúas modalidades: Social Pass, que por

O CPEIG gozará de descontos
ao rexistrar dominios .gal



O Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG) e a
Asociación PuntoGal ampliaron o pasado
3 de outubro un convenio de colaboración
que lles posibilitará obter aos enxeñeiros
colexiados un importante desconto na
adquisición de dominios á vez que se desenvolve o patrocinio que PuntoGal realizou
o pasado xuño da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia que organiza o CPEIG.
O convenio entre PuntoGal e o CPEIG
permitiralles aos enxeñeiros e enxeñeiras
colexiados un desconto importante no
rexistro dos dominios .gal, cunha rebaixa
de máis do 60% sobre o prezo de venta do
dominio. Para iso, PuntoGal habilitoulle
ao Colexio unha serie de
códigos de desconto que
poderán ser validados a
través das dúas empresas
rexistradoras que se uniron á promoción: Dinahosting e CDmon. O propio
CPEIG será o encargado
de xestionar e distribuír os
códigos entre os colexiados e colexiadas.

Número 170

3 euros/mes facilita o uso sen limitacións
de Facebook, Twitter, Instagram e outras
plataformas sociais, e Music Pass, que por
5 euros/mes facía o propio con Apple
Music, Spotify, Napster, SoundCloud e
Deezer. E agora o operador achegará
unha nova modalidade moi esperada, Video Pass, que por 8 euros/mes permitirá
gozar do streaming de vídeo das aplicacións máis populares (con calidade
limitada) sen descontar datos da nosa
tarifa. O servizo conta cun límite de 5 GB
en itinerancia.
Deste xeito, os clientes de Vodafone
que paguen 8 euros/mes poderán gozar
de YouTube, HBO, Netflix, Vimeo, Rakuten
TV, Twitch, Vodafone TV Online, YouTube
Kids, Vevo e Daily Motion sen límite de
tráfico, aínda que bloqueando a resolución
máxima a 720p, mentres que os usuarios
que non se conformen con tal resolución
poderán pagar 17 euros/mes para así
poder gozar de contidos en Full HD. Unha
solución que resultará de grande utilidade especialmente durante os períodos
nos que se estea afastado do fogar (por
exemplo, de viaxe ou vacacións) para así
poder manter os hábitos de consumo
audiovisual sen ter que facer un grande
desembolso económico. 

O presidente do CPEIG sinala que este
convenio “reforza os lazos entre dúas
entidades destacadas pola súa labor de
fomento das TIC en Galicia, promovendo ao mesmo tempo o uso do dominio
propio da sociedade galega”. Pola súa
banda, o director xeral de PuntoGal, Darío
Janeiro, sinalou que a sinatura “pon sobre
o papel unha traxectoria de entendemento e colaboración xa existente entre
ambas entidades que agora se materializa
nuns descontos importantes para que
os colexiados e colexiadas poidan ter un
.gal a un prezo moi competitivo”. Janeiro
agradeceu o apoio que, “dende o primeiro
momento, o CPEIG fixo e segue facendo
ao dominio .gal”. 

Todo listo para
LibreCon 2017



A edición 2017
do congreso
LibreCon, evento de referencia sobre software
libre a nivel internacional, vaise desenvolver
os vindeiros 19 e 20 de
outubro en Santiago, na
Cidade da Cultura, da
man de da Asociación
de Empresas Galegas de
Software Libre (AGASOL)
e de ASOLIF. Ademais,
segundo puidemos
saber, contará novamente co apoio Colexio
Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia
(CPEIG), que estará un
ano máis entre os patrocinadores do evento.
Segundo nos lembra
a entidade profesional
que preside Fernando
Suárez, o LibreCon deste
ano céntrase no uso
das tecnoloxías libres
nos sectores industrial
e primario, e nas novas
oportunidades que
ofrecen estas tecnoloxías nos eidos como a
computación na nube, a
análise da información
a gran escala (Big Data)
e a Internet das Cousas
(IoT). Ademais, haberá
un track especial adicado á economía colaborativa.
O congreso, que volve
a Galicia despois da edición de 2015 (impulsada
por AGASOL, ASOLIF, o
Clúster TIC de Galicia e
o Concello de Santiago,
entre outras entidades),
tamén xirará arredor
das potencialidades do
software libre (achegando compatibilidade, estandarización, apoio das
comunidades, facilidade
de uso, liberdade de
adaptación a diferentes contornas, custes
económicos asumíbeis
polas institucións e as
empresas) para o impulso das cidades intelixentes, os drones, a ciencia
e o desenvolvemento da
Industria 4.0. 
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O CESGA luciu recursos na xornada anual
de usuarios da RES



O Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA) acolleu nas
súas instalacións, o 28 de setembro, a
onceava edición da xornada anual de
usuarios da Rede Española de Supercomputación (RES). No encontro participaron unha manchea de investigadores
de todos os recantos estatais, compartindo ideas e propostas para ampliar o
que xa é de por si amplo: o abano de
posibilidades e aplicacións do cómputo avanzado en múltiples ámbitos do
noso día a día. No evento fixeron acto
de presenza, tamén, o conselleiro de
Economía, Francisco Conde, e a secretaria de Estado de Investigación, Carmen

Vela. Coincidiron en
salientar as importantes contribucións do
CESGA ao impulso dos
avances máis relevantes
que se están producindo en Galicia no ámbito da ciencia e a
innovación.
Conde engadiu que o labor do CESGA, que cumpre 25 anos, é “unha proba
do que a tecnoloxía contribúe á mellora
da competitividade e da calidade de
vida”. Segundo fixo saber o gran desafío
do centro para os vindeiros anos é
“fortalecerse como centro de excelencia
en ciencia computacional aplicada, in-

tensificar o grao de internacionalización
da súa actividade e incrementar a súa
presenza na industria para que o tecido
empresarial galego poida beneficiarse
deste recurso, a supercomputación, que
está detrás das previsións meteorolóxicas, a seguridade do tráfico marítimo,
os estudos sobre cambio climático,
o deseño de novos fármacos ou da
dixitalización da Industria 4.0, entre
outros”. 

do mes de novembro,
durante a cal divulgará na
súa páxina web e redes
sociais as actividades que
realice o Museo, ademais
de repasar os principais
servizos e fitos históricos
do centro museístico.
Os termos desta colaboración están recollidos no
convenio asinado este 5
de outubro entre ambas
entidades en Santiago, no
que se indica que a Asociación PuntoGal realizará
unha promoción especial
para o público en xeral
durante a primeira quincena de novembro co
gallo do corenta aniversario do Museo do Pobo.
Esta iniciativa supón que o prezo dos
dominios baixe até os 25 euros + IVE.
Igualmente, a Asociación PuntoGal
realizará outra oferta para a compra
de dominios para todos os socios do
Museo.

O presidente do padroado do Museo,
Justo Beramendi, salientou que “a
sinatura deste convenio sintoniza á
perfección coa razón de ser do museo
que é fortalecer as raíces sociais da
identidade propia de Galicia”. Manifestou tamén a súa satisfacción porque
este novo paso no camiño común das
dúas entidades veña sumarse ás demais
actividades de celebración do corenta
aniversario.
Pola súa banda, o presidente de
PuntoGal, Manuel González, sinalou
que o Museo do Pobo “é o símbolo de
preservación da nosa cultura espiritual
e material, fundamento da nosa identidade, da nosa maneira de ver o mundo
e mesmo de moitos elementos que
caracterizan a nosa lingua”.
O director xeral da Asociación PuntoGal,
Darío Janeiro, dixo que a colaboración
entre ambas entidades é unha máis das
iniciativas que está realizando PuntoGal
con distintas organizacións e colectivos
para dar a coñecer e aumentar o número de dominios .gal, que xa superan
neste momento os 4.100 rexistros. 

.gal celebrará con descontos os 40
anos do Museo do Pobo



O Museo do Pobo Galego cumpre o vindeiro 29 de outubro
corenta anos de vida e para celebrar
este aniversario, a Asociación PuntoGal fará unha oferta no prezo dos
dominios durante a primeira quincena
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A prol dunha Rede máis segura
O CITIC participa nun pioneiro estudo de
detección temperá de riscos en Internet

J

avier Parapar, investigador do
Centro de Investigación TIC da
Universidade da Coruña, e os investigadores David E. Losada, da
Universidade de Santiago, e Fabio Crestani, da Universidade de
Lugano, veñen de iniciar unha
pioneira liña de investigación denominada “eRISK” que se centra no desenvolvemento de novos algoritmos de detección
temperá de riscos en Internet.
Até o de agora, o estudos nesa liña estiveron na súa maioría enfocados ao achado de riscos pero en fases máis avanzadas,
e non en alertas de cedo. Cómpre salientar
a este respecto o estudo realizado polo IA
Lab da Universidade de Arizona co obxectivo de detectar o recrutamento de xente
nova para organizacións terroristas, este
equipo desenvolveu unha infraestrutura
de investigación chamada “Dark Web” que
está dispoñíbel para os investigadores das
ciencias sociais, informáticos e analistas
de seguridade.
Os estudos realizados en detección
temperá até este intre careceron de alicerces experimentais sistemáticos, polo que
foi difícil comparar e reproducir experimentos con algoritmos de predición que
se puidesen executar con bos resultados
en situacións diferentes. Esta barreira tentouse superar coas investigacións desenvolvidas en eRISk.
Está demostrado que as palabras que
usan as persoas, tendo en conta un período de tempo ou unha secuencia de
acontecementos, poden revelar aspectos
importantes dos seus mundos sociais e
psicolóxicos. Existen probas substanciais
que vencellan a linguaxe natural con flu-

tuacións de personalidade, sociais e situacionais. Isto é de especial interese para
entender o inicio dunha situación de risco
e como se reflicte na linguaxe empregada
polos individuos.
As investigacións desenvolvidas en
eRISK centráronse no estudo de dous tipos de prognóstico de perigosidade de
cedo, con múltiples actores e cun só actor,
centrando o foco no estilo lingüístico dos
individuos involucrados.
No caso de múltiples actores estudáronse as situacións nas que existe un actor externo que causa o problema. Por exemplo,
os delincuentes sexuais, que adoitan usar
determinadas tácticas para contactar con
nenos vulnerábeis ao abuso sexual.
Na categoría dun só actor analizáronse
casos nos que non hai un causante externo que desencadee o problema, senón
que o risco provén “de maneira exclusiva”
do individuo, como pode ser o padecemento dunha depresión. Para este tipo
de risco dun só actor, a evidencia viría en
forma dunha secuencia cronolóxica de
entradas escritas por un suxeito atormentado.
As conclusións deste interesante
proxecto de investigación veñen de ser
presentadas nun dos eventos de referencia internacional na materia como é
a Conference and Labs of the Evaluation
Forum (CLEF 2017) que se celebrou do 11
ao 14 de setembro no Trinity College de
Dublín.
O equipo investigador de eRISK planea repetir o estudo para o próximo ano
facéndoo extensíbel a outros problemas
psicolóxicos como a anorexia ou o trastorno de tensión postraumática. 

O CITIC, no comité do
gran evento da tempada
en materia de Machine
Learning
O CITIC é unha das entidades impulsoras da segunda edición do Machine Learning Workshop Galicia, organizado polo
centro CiTIUS en Santiago co obxectivo
de tender unha ponte de referencia entre
a industria e a comunidade investigadora
arredor da intelixencia artificial e, dentro
desta, do ámbito de todos aqueles recursos e tecnoloxías que fan posíbel que
as máquinas entendan, aprendan e tiren
conclusións. A cita será o 19 de outubro
e nela, o CITIC participará como membro
do comité organizador.
Segundo nos lembra, durante o evento mostraranse proxectos, resultados e
experiencias das universidades, centros
de investigación, centros tecnolóxicos
e empresas de Galicia asociados ao uso
do Machine Learning (ML). O obxectivo é
“identificar as posibilidades destas tecnoloxías nos sectores referentes de Galicia,
as necesidades de infraestruturas de computación e as posíbeis sinerxías”.
Como dixemos, o desenvolvemento
do encontro virá da man do CiTIUS,
apoiándose nunha equipa organizadora
integrada polo CITIC, o CESGA e o centro
AtlantTIC da UVigo. Tamén se contará coa
colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo, o Clúster TIC
de Galicia e a Rede Galega de Tecnoloxías
Cloud e Big Data para HPC – R2016/045.
Polo que respecta ao comité científico do
evento, estará integrado, entre outros, por
Ricardo Cao, investigador do CITIC da área
de Ciencia de Datos e Información.

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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Internet ultrarrápida
en espallamento

As empresas do polígono de Ordes xa dispoñen
de acceso á Rede de até 350 Mbps

S

egue adiante o despregue
de redes ultrarrápidas nos
nosos polígonos industriais
e este venres 6 de outubro,
sen ir máis lonxe, tivemos
novas ao respecto. Segundo nos contou a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, responsábel (en colaboración co
operador R) de achegar nos polígonos as
infraestruturas que fan posíbeis as altas
capacidades de Rede, veñen de levarse
a cabo en Ordes os traballos que posibilitan que máis de 30 empresas do seu
polígono dispoñan de cobertura de redes de até 350 Mbps. Polo que puidemos
saber, o proceso que vai da dotación ao
uso práctico está a ser rápido, e, de feito,
preto da metade destas firmas xa contrataron os servizos de R.
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Entrada no Polígono de Ordes, vista en Lindeiros.gal

A de Ordes é unha das 81 das superficies empresariais de toda Galicia que
se están a beneficiar do Plan de Banda
Larga 2020, impulsado pola Xunta, a
través da dita axencia e a operadora de
cable galega. Segundo informa AMTEGA,
dende 2016 xa se activou este servizo en
14 parques empresariais da provincia. A
previsión que ao remate de 2017 sexan
abranguidos na iniciativa outros 4 polígonos.
En definitiva, todos estes traballos significan, en termos concretos, que máis de
30 empresas ordenses e as dos polígonos
beneficiados desta actuación do Plan
poden contratar servizos de Internet a
través de fibra óptica cunhas velocidades
de ata 350 Mbps de baixada e 35 de suba,
e cunha garantía de caudal do 80% sen
límite de descargas.

Segundo engaden AMTEGA e R, as
dotacións fornecidas nestes complexos
permitirán ás empresas emprazadas neles “acadar megavelocidades de acceso
á Rede” e “tirar o máximo proveito dos
servizos tecnolóxicos de valor engadido”.
A axencia e máis a empresa galega de telecomunicacións tamén coinciden en sinalar, a respecto destes traballos, que estes
equipamentos “son a día de hoxe necesarios para, entre outras cousas, incrementar
a competitividade das nosas empresas”.
Nun plano máis concreto, os accesos
ultrarrápidos poñen ao alcance das nosas
industrias servizos e solucións na nube
como por exemplo a videoconferencia, o
acceso á Internet das Cousas (IoT) ou os
procedementos do que se coñece como
Industria 4.0, vencellados a cousas como
a eficiencia enerxética, o control de intrusións nas edificacións, os servidores virtuais e a analítica de datos (Big Data), entre
outros eidos. “Todas estas cousas e outras
moitas máis”, explica a compañía de raizame galega, “son posíbeis grazas ás vantaxes das redes FTTH (Fiber To The Home)
que levan a fibra óptica ata a propia empresa nestes polígonos xa conectados ás
redes ultrarrápidas de R”.
Estas solucións, engade a compañía, intégranse en centros de datos profesionais,
“coma se formasen parte da rede local da
empresa”.

Prazos e orzamento
Nestes intres 34 dos 81 recintos empresariais das catro provincias galegas incluídos no Plan contan xa con redes ultrarrápidas e, segundo as previsións de AMTEGA,
outros 13 farano ao longo de 2017 e 34
máis en 2018. Deste xeito, no ano 2018, un
total de 130 polígonos, nos que se concentra case o 93% da superficie empresarial
ocupada, disporán de acceso a redes de
máis de 100 Mpbs. O resto cubriranse nas
seguintes actuacións previstas no Plan.
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), subvenciona estes despregues cunha axuda de 3,4
millóns de euros, que, segundo informa,
“xerarán un investimento total de de 5,2
millóns de euros”. Estas subvencións cofináncianse ao 75% polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR). 
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Programa Primare,
por mar e por terra

En marcha unha plataforma tecnolóxica única para
as lonxas e novos sistemas de xestión para o agro

O

Programa Primare da
Xunta, dirixido a modernizar os nosos sectores tradicionais, vén
de achegar unha serie
de novidades importantes para os ámbitos
da pesca e o agro. No eido mariño, as novidades materialízanse no fornecemento de
procesos dixitais para as lonxas. Segundo
informa a Xunta, até 35 lonxas poderán beneficiarse de melloras tecnolóxicas nas súas
instalacións, “que permitirán unha xestión
máis eficiente da súa actividade, sobre todo
en materia de comercialización, rastrexabilidade e seguridade alimentaria” e tamén
en aspectos relacionados coa xestión económica. É unha das actuacións previstas no
Programa Primare da Xunta, que impulsa a
AMTEGA en colaboración coas Consellerías
do Mar e do Medio Rural.
A modernización das lonxas desenvolverase a través de dúas liñas de actuación.
Por unha banda, melloraranse tanto as infraestruturas como o equipamento tecnolóxico e, pola outra, porase a disposición
das lonxas unha plataforma tecnolóxica
única, que integrará os sistemas de xestión, comercialización, e emisión de notas
de venda, informatizando a xestión duns
procesos que até o de agora se viñan realizando de maneira manual e illada. “Esta

Número 170

medida”, explica a axencia que dirixe Mar
Pereira, “redundará nunha axilización destes
procedementos, posibilitará as poxas en liña,
e mellorará a comercialización”. E engade: “As
lonxas poderán sumarse á renovación, de maneira totalmente voluntaria, a través da Consellería do Mar”.
O proxecto de modernización, que está en
fase de licitación, abrangue a modernización
da infraestrutura tecnolóxica das lonxas, melloras nos sistemas de xestión (con servizos
que faciliten as xestións da actividade da
lonxa: contabilidade, cobros e pagos, relación coa administración, comercialización,
subministración, prestación de servizos, ...) e
de comercialización (de xestión das capturas
descargadas, clasificación, pesada, poxa e a
emisión dos documentos precisos para a súa
venda e comercialización, ...).
Ademais, con estas accións de modernización, mellorarase a xestión das lonxas en
todo o que ten que ver coa comercialización,
a rastrexabilidade e a seguridade alimentaria.
Asemade, contribuirase a aumentar a eficiencia e a seguridade e a mellora das condicións
de traballo.
Para levar a cabo estas actuacións nas
lonxas, a Consellería do Mar investirá máis de
3,8 millóns de euros que se distribuirán nas
anualidades 2016, 2017, 2018 e 2019. Esta
cantidade será co-financiada nun 75% polo
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP).

No campo, o Programa Primare investirá
preto de 3,5 millóns de euros no desenvolvemento de tres solucións tecnolóxicas,
que non existían no mercado, para ofrecer
servizos de valor engadido para mellorar a
competitividade deste ámbito. A previsión
é adxudicar a comezos do 2018 os tres
proxectos. A partir dese momento as empresas terán de prazo un ano para crear as
tres soluciones que conformarán un sistema global para a xestión do campo, que se
comezará a probar en xuño de 2019.
A primeira das solucións permitirá a xestión de información xeográfica, territorial e
agroambiental de maneira xeorreferenciada (algo preciso para o control da actividade agraria) que integrará os datos capturados mediante sensores transportados por
UAV (vehículos aéreos non tripulados) ou
outros dispositivos tecnolóxicos. Este sistema permitirá obter imaxes das parcelas
con calidade de abondo para o seu posterior tratamento, así como datos relativos á
xestión dos cultivos como poden ser a altura do terreo, a altura do cultivo ou grao
de humidade.
Para transformar estes datos en información útil, crearase unha plataforma de
procesado de información de parcelas
agrarias, que permitirá obter mapas xeográficos, nos que identificar as parcelas, a
súa morfoloxía topográfica, mesmo os cultivos e outros datos obtidos a través dos
sensores. Toda esta información estará
almacenada nunha plataforma con capacidade para explotala de forma útil, tanto
por parte da Administración como dos
axentes do sector primario.
A terceira solución prevista centrarase
no deseño e posta en funcionamento dun
sistema intelixente para automatizar os
traballos sobre o terreo e a toma de decisións asociadas ás axudas europeas en
Galicia. En base á información obtida coas
solucións anteriores, este sistema permitirá axudar a determinar os tipos de parcelas
e que os técnicos poidan tomar decisións
sen trasladarse sempre fisicamente á parcela. 
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s novas tecnoloxías
están a introducirse
no noso día como
nunca imaxinamos
que se introducirían.
De maneira paralela,
achegan
vantaxes
para os nosos xeitos de comunicarnos
e de traballar e de producir cos que nin
sequera soñabamos hai cousa de quince anos. Todo isto vaise regular só, sen
axuda de ninguén? Nada máis lonxe da
realidade. De feito, está cada vez máis
claro que todos debemos poñer o noso
gran de area para que os avances dixitais
que estamos a vivir (e que viviremos)
sexan seguros, legais, regulados, racionais e respectuosos cos usuarios. Nesta
necesidade de facer fronte común perante os retos que nos agardan é no que
están a coincidir as/os participantes da
sétima Xornada de Informática Xudicial,
que se celebra hoxe na Cidade da Cultura de Santiago da man (novamente) do
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica
en Informática (CPETIG) en colaboración
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Precisamente Marcos Mata (presidente do colexio) e Mar Pereira (directora da axencia)
foron os encargados de inaugurar este
referencial encontro a primeira hora da
mañá, ante a presenza duns 150 asistentes no público.
No seu discurso, Marcos Mata fixo un
breve pero intenso percorrido pola historia do colexio que representa (que vén de
entrar na súa idade de madureza, con dez
anos de andaina acabados de cumprir) e
polas diferentes edicións das Xornadas
de Informática Xudicial, que arrancaron
en 2010 cunha arela principalmente di-
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Fronte común
ante o gran reto
da seguridade
O CPETIG organizou na Cidade da Cultura a sétima
edición da súa Xornada de Informática Xudicial
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Mesa redonda

Pilar Vila

vulgativa e que, de maneira progresiva,
con cada convocatoria, foron converténdose nun ambicioso foro de análise e debate dos principais desafíos aos que nos
aboca a ciberseguridade. Mata, no acto
de inauguración, amais de trazar un itinerario polas cousas (moitas) que mudaron e evolucionaron ao longo destes dez
anos de andaina do CPETIG, tamén tivo
palabras para pararse no que por desgraza non cambiou: a falta de recoñecemento á profesión informática que presenta o
colexio (en relación coas restantes enxeñerías) por parte das administracións e as
entidades. “Aínda despois deste tempo”,
dixo, “segue a haber unha materia pendente que resolver a día de hoxe: a total
ausencia de regulación algunha sobre a
prestación de servizos relacionados coa
informática”. E engadiu: “Oxalá que esta
sétima edición da Xornada de Informática Xudicial sexa a derradeira que se celebra nun entorno sen regulamento”.
O acto de inauguración tamén contou
coa presenza da directora da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, quen tamén
fixo mención dos principais retos dixitais
aos que nos enfrontamos, un dos cales é
o de evitar a toda costa que a Sociedade da Información achegue beneficios
a unha parte da poboación, deixando
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de lado a restante. “Para garantir que a
actual transformación dixital sexa inclusiva é preciso facilitar o acceso a novas
habilidades dixitais e camiñar cara á hibridación entre o mundo humanístico e
tecnolóxico”, sinalou.
Pereira tamén avaliou aspectos relativos á ciberseguridade e á privacidade, salientando “o compromiso” da Administración autonómica para adaptarse ao novo
Regulamento Europeo de Protección
de Datos, que entrará en vigor en maio
de 2018. “Este proceso de adaptación”,
apuntou, “enmárcase no Plan Director
de Ciberseguridade da Xunta, co que nos
últimos anos incrementáronse as capacidades de prevención, detección e reposta ante incidentes de seguridade”. Tamén
recordou que as actuacións do dito Plan
fortaleceranse coa Lei de Administración
Dixital de Galicia (LEDIXGA), arestora en
proceso de elaboración, e coa “que buscamos prestar un servizo personalizado
e proactivo á cidadanía”, explicou.
Volvendo ao miolo da xornada, a edición deste ano da Xornada de Informática Xudicial, convocada baixo o título
Ciberseguridade, privacidade e intelixencia artificial e adoptando o nome propio
de #IURISTICGAL17, reuniu ao longo de
todo o día un salientábel panel de relatoras/es expertas/os do ámbito da avoga-

Ofelia Tejerina

cía, a enxeñaría informática, a maxistratura e as forzas de seguridade do Estado,
que deron unha visión integral da ciberseguridade e da revolución que supón a
intelixencia artificial na aplicación da lei.
Nun plano máis detallado, fíxose fincapé en cuestións innovadoras como
a condución autónoma ou as fábricas
plenamente automatizadas, e en como
estes escenarios están a ser percibidos
pola sociedade dun xeito ambivalente,
á vez como oportunidade e como ameaza, “especialmente pola inevitábel destrución de postos de traballo que serán
copados progresivamente por robots
intelixentes”.
Participaron, como relatoras/es, Alejandro Sánchez del Campo Redonet,
regulatory counsel en Telefónica Digital;
Ofelia Tejerina, avogada da Asociación
de Internautas e membro do Grupo de
Traballo sobre Dereitos Dixitais da Secretaría de Estado para a Sociedade da
Información e a Axenda Dixital; Pilar Vila,
perita informática en Forensic &Security;
Víctor Salgado, avogado TIC e director
técnico da xornada; Juan Antonio Frago,
fiscal do Grupo de Delitos Económicos
na Coruña e Manuel Guerra, analista
forense na Sección Técnica da Unidade
Central de Investigación Tecnolóxica,
UIT, da Policía Nacional. 
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CiTIUS,

ponte tecnolóxica
O Machine Learning Workshop centrarase en levar
tecnoloxías intelixentes á nosa industria

E

sta tempada verán-outono está a ser, sen dúbida, unha tempada sobre
intelixencia artificial. Se
hai no anterior número
de Código Cero falamos
da décima edición do
Congreso Internacional INLG (organizada
polo CiTIUS en Compostela co obxectivo
de mostrar os principais achados actuais
no relativo á capacidade de facer intelixíbel a gran cantidade de datos numéricos e científicos que manexan), agora
é a quenda de irnos preparando para o
que será outro dos grandes eventos tecnolóxicos da tempada, a nova edición do
Machine Learning Workshop Galicia, un
encontro dirixido a avaliar o estado de
saúde (o nivel de desenvolvemento presente e futuro) das máquinas “pensantes”,
co fin de estudar a súa aplicabilidade en
múltiples ámbitos produtivos.
O workshop, previsto para o 19 de outubro, virá novamente da man do CiTIUS.
Segundo nos conta o centro da USC (con
sede no Campus Vida), a comunidade
investigadora ten até o día 25 deste
mes para enviar propostas e traballos. O
MLWG parte dos mellores precedentes: o
ano pasado acolleu dúas ducias de relatorios e máis de 100 participantes.
Os temas a tratar serán moitos e variados (aprendizaxe de máquinas, Deep
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Learning, información a gran escala ou
Big Data) pero xirarán todos eles arredor
do estado de cousas da tecnoloxía intelixente, ou sexa, tecnoloxías con capacidade de avaliar grandes cantidades de información e tomar as mellores decisións
ao respecto en base a algoritmos avanzados. Do que se trata en boa medida, segundo nos conta o CiTIUS, é de visualizar
no mercado o que até agora ficaba en
parte invisíbel, pechado nos espazos de
investigación dos diferentes grupos de
traballo pero cun amplo potencial a nivel
social, científico e empresarial.
Segundo nos conta o CiTIUS nun plano
máis concreto, nesta edición “daráselles
prioridade aos traballos que mostren a
aplicabilidade dos algoritmos Machine
Learning a casos de uso reais co fin de
visualizar perante a industria o potencial destas tecnoloxías”. Tamén se valorarán os traballos que, aínda sen contar
con algún caso de uso de transferencia
real por atoparse nunha fase inicial de
desenvolvemento, conten cun potencial
importante de aplicabilidade no tecido
socioeconómico ou industrial.

Apoios e obxectivos ao
detalle

O evento contará co apoio do CESGA
(Centro de Supercomputación de Galicia), o CITIC (Centro de Investigación

TIC da UDC) e AtlantTIC (Universidade de
Vigo). Diríxese como dixemos a avaliar e
mostrar a ampla gama de recursos e aplicacións que poñen en xogo as tecnoloxías
ML. Recursos e aplicacións xa coñecidos
(e outros por coñecer) como sistemas de
procura, análise de textos, análises de redes sociais, recoñecemento de obxectos e
caras, procesado do ADN, recoñecemento
da fala, analítica de datos médicos, mellora e optimización dos sistemas de produción na industria, aplicacións de analítica
para a intelixencia de negocio, e “un larguísimo etcétera”, en palabras da organización, que quere achegar unha visión
total e certeira das potencialidades de
todos estes recursos e das materias pendentes nos mesmos e nos que están aínda
por vir. Segundo engaden os impulsores
da xornada de traballo, “malia todos os
beneficios achegados polo ML á sociedade e á industria, o seu potencial máximo
está aínda por explotar, polo que existe
un futuro cheo de novos retos e oportunidades”.

Comité científico:
• Ricardo Cao (CITIC-UDC, ITMATI)
• Milagros Fernández Gavilanes (AtlantTIC
- UVIGO)
• David Mera Pérez (CiTIUS-USC)
• Andrés Gómez Tato (CESGA)
• Félix Díaz Hermida (CiTIUS-USC)
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Superaremos os retos
da Industria 4.0?
Diego Ramírez, director de
Produción en SATEC, achéganos
ás vantaxes da produción
intelixente e os seus desafíos

chanceler alemá Angela Merkel
presentou
o concepto no
Foro Económico Mundial de
Davos en 2015
e referiuse a el como “Industrie 4.0”.
Merkel falou con entusiasmo deste
novo modelo como unha maneira
de “tratar axiña a fusión do mundo
en liña e o mundo da produción industrial”, posibilitando que dispositivos e sistemas colaboren entre eles
e entre outros, permitindo modificar
os produtos, os procesos e os modelos de negocio.
O impacto do traballo colaborativo/fusión entre estes dous mundos, o mundo industria e o mundo
das tecnoloxías da información, é e
será moi significativo e deberá poder ser medido en aforro nos custos
de produción, redución dos gastos
de mantemento, redución do timeto-market, redución de paradas,
mellora da produtividade dos profesionais de xestión, redución dos
custos de calidade, minimizado de
inventario ou mellora das previsións
da demanda e planificación da produción.
Os principais eixos de mellora que
se definiu tanto en Europa coa Industria 4.0 como en Estados Unidos
coa Fabricación Avanzada son (1)
desenvolver produtos máis adaptados ás necesidades concretas de
cada cliente de maneira rápida e
eficiente, (2) optimizar os recursos e
custos adicados á produción reducindo o
ciclo de vida do produto interno, (3) realizar
a fabricación e as operacións de forma máis
controlada e eficiente mediante a análise de
toda a información core como de contexto e
(4) mellorar a interface home-máquina
Con todo, que supón este seguinte paso
na automatización dos procesos de negocio? Que valor achegará ás organizacións a
introdución de tecnoloxía IoT, traballar na
nube, ou a integración vertical dos seus datos con clientes e provedores?
En boa medida a industria intelixente permitirá mellorar en catro aspectos clave para
a creación de valor no actual escenario de
perda de competitividade:
Máis eficiencia. As empresas utilizaron a
tecnoloxía para aumentar cousas como a
eficiencia operacional ou para optimizar os
tempos de produción. Pero nun escenario
no que a densidade dixital aproxímase ao
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100%, o proceso de fabricación está a experimentar un cambio de paradigma. A Internet das Cousas permite unha nova forma de
organizar a produción. Mediante a conexión
de maquinas, sistemas de almacenamento e
bens, pódense crear sistemas de produción
intelixentes que basicamente se controlen
entre si sen necesidade dunha intervención
manual.
Anticipar cambios. O aumento da densidade dixital permite ás empresas analizar
enormes cantidades de datos e perfeccionar as súas estratexias anticipando os patróns e tendencias que revela este Big Data.
Con todo, o valor non reside no volume dos
datos senón no coñecemento que achegan
á toma de decisións. É dicir, só resulta útil se
as empresas son capaces de usalo para describir un proceso, predicir patróns baseados
nas condicións actuais ou recomendar un
curso de acción.

Mellora da coordinación. O acceso remoto aos datos permite que as
limitacións pola localización física
acaben por esluírse. Isto posibilita a
coordinación de recursos, até agora
illados polos altos custos de transacción.
Maior personalización. Tradicionalmente, as empresas debían elixir
as economías de escala que permitían os produtos para o mercado de
masas ou os maiores custos dos produtos de nicho. Con todo, a eficiencia
e rastrexabilidade que proporcionan
as novas tecnoloxías permite ás empresas crear produtos totalmente personalizados sen deixar de atender ao
público de masas.
Neste camiño no que ambos os
mundos xa se lanzaron atoparémonos cunha serie de retos que debemos afrontar (i) Os problemas de seguridade dos datos increméntanse ao
integrar novos sistemas e un maior acceso a eles. Ademais, o coñecemento
de produción propietario convértese
nun problema de seguridade de TI, (ii)
precísase dun alto grao de confianza
e estabilidade para unha comunicación cibernética de éxito, pero pode
ser difícil de lograr, (iii) manter a integridade do proceso de produción con
menos supervisión humana podería
converterse nunha barreira, (iv) evitar
os problemas técnicos que poderían
causar custosos cortes de produción é
sempre unha preocupación.
Mención especial debe ter o talento humano, sen as persoas está revolución non se poderá dar, coma nas
anteriores, é vital unha visión optimista e
transformadora do futuro contando con profesionais cualificados con esta dobre visión:
coñecemento das necesidades de mellora
operativa ou funcional a nivel industrial e
coñecemento das TIC que permitan buscar
a utilidade como fin, identificando e desenvolvendo proxectos de mellora e integrando
ambos os mundos.
Como vemos, as oportunidades que ofrece a Industria 4.0 son moi variadas e de enorme interese para as nosas empresas. O reto
que temos por diante é ser quen de integrar
estas oportunidades nos modelos de negocio. Conseguirémolo? 
Fonte:
• Zamora, J. "É posible programar modelos de negocio?". IESE Insight nº33
• A Transformación dixital da Industria Española.
Industria Conectada 4.0
• Estudo Sectorial - Industria 4.0. Keyland
| 13

especial

Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información

@s telecos

apostan pola
ciberseguridade
Trescentos profesionais e empresarios
participaron na XXII Noite Galega das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información

F

inalmente celebrouse este
venres, no recinto de PALEXCO (A Coruña) e contando coa presenza de 300
profesionais e empresarios
do sector, a XXII Noite Galega das Telecomunicacións
e da Sociedade da Información. A gala,
organizada un ano máis polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, COETG-AETG,
comezou ás 20.00 horas e estivo presidida
polo titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A actriz Silvana Sestelo
presentou o evento, que xirou arredor da
necesidade de adestrarnos e xuntar forzas
para tirar proveito das oportunidades da
información a gran escala e facelo con total seguridade e confianza. Segundo fixo
saber na súa intervención Julio Sánchez
Agrelo, decano do Colexio e presidente da
AETG, “só desde a unión podemos avanzar
e afrontar con éxito os grandes retos que
se nos presentan cada día como son, entre
outros, a ciberseguridade e o Big Data. Ou
facémolo nós ou alguén o fará por nós”.
A cita comezou ás oito da tarde cun
networking, no que participaron uns 300
profesionais e empresarios do sector. Ás
21.30 horas principiou a gala (adicada
como dixemos á ciberseguridade) presentada pola actriz e bailarina Silvana Sestelo.
En palabras da organización, “foi un espectáculo disruptivo e orixinal, no que se
conxugaron, con gran ritmo, a música, a
iluminación, a danza, a proxección de vídeos, os discursos e a entrega de premios”.
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No seu transcurso foron galardoados
profesionais e empresas: Enxeñeiro do
Ano, Paulino González; Socio de Honra, Mar
Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA); Enxeñeiro Gerardo García Campos á
mellor iniciativa empresarial no sector TIC,
Situm Technologies; Gradiant á mellor tese
doutoral aplicada ao sector TIC, Alejandro
Ramos Soto; ao Mellor Proxecto TIC con
Beneficios Sociais, outorgado en colaboración coa AMTEGA e a firma Balidea Consulting & Programming; ao mellor expediente
académico do Máster en Enxeñería de Telecomunicación da Universidade de Vigo,
Víctor Manuel Segura Sieiro; e o premio
Acuntia á empresa galega que aposta polo
desenvolvemento de infraestruturas intelixentes de telecomunicacións, FINSA.
No nome dos premiados interveu Paulino González, quen subliñou que volvendo
a vista atrás, “pódolles dicir que foi unha
satisfacción exercer como teleco. Se volvese nacer, volvería elixir, sen dúbida, esta
marabillosa profesión”. González fixo referencia ao seu paso por Telettra, Airtel e

O novo decano e presidente do
COETG/AETG puxo especial énfase
na “defensa da dignificación


Julio Sánchez Agrelo,
decano/presidente
COETG/AETG

do noso traballo”
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Premiados, Patrocinadores e Xunta
Directiva COETG/AETG

Momento da Gala de entrega de
premios

Vodafone e á súa contribución ó desenvolvemento da rede de telefonía móbil
de Vodafone en Galicia, que, dixo, “posibilitou a dinamización do mercado e
a sempre estimulante competencia”. E
unha consecuencia clara: “Unha maior
calidade dun servizo, que hoxe é de primeira necesidade”.
“A infraestrutura da nosa rede”, engadiu Paulino González, “desenvolveuse en igualdade de condicións que no
resto de España, tanto en tempo como
en calidade. O que, por desgraza”, dixo,
“non podemos afirmar en relación con
outras infraestruturas tamén esenciais”.
O enxeñeiro do ano rematou o seu
breve discurso cunha referencia familiar
e adicando o premio a un “elenco de extraordinarios profesionais que me axuNúmero 170

daron e acompañaron ao longo desta
fantástica carreira profesional. Sen eles
nada sería posible”. Por iso, engadiu,
“nun acto de xustiza, quero compartir
con todos eles o premio que tiveron a
amabilidade de concederme”.
A Noite desenvolveuse logo do proceso electoral celebrado no primeiro
semestre deste ano, co que se abre
“unha nova etapa no Colexio e na Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia”. Segundo salientou
Julio Sánchez Agrelo, “estamos aquí
para recoller a magnífica herdanza dos
equipos directivos que nos precederon
e para, na medida do posible, superala
e mellorala”.
Despois dunhas palabras de recoñecemento para o decano e presidente

saínte, o seu substituto sinalou que
“tomamos o relevo con tanta determinación como ilusión”. A maiores, fixou
como o seu principal obxectivo “vertebrar os profesionais das TIC, comezando pola integración, no colexio e na
asociación, de todos os enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia”.
Por outra banda, o novo decano e
presidente do Colexio e da Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Galicia puxo especial énfase na “defensa
da dignificación do noso traballo”. E engadiu: “Reivindicaremos a nosa función
como profesionais das Tecnoloxías da
Información e da Comunicación. A ninguén debe molestarlle que reclamemos
o que lexitimamente nos corresponde”.
Xusto antes do remate da Noite, Sánchez Agrelo tivo unha lembranza emocionada para Fernando Pardo, falecido
hai un ano, ao que definiu “coma un
dos pais fundadores da TVG, un mestre
e un magnífico divulgador da enxeñería
de Telecomunicación; unha referencia a
seguir, tanto no ámbito persoal como
profesional”.
Segundo fixo saber a organización,
este acto celebrado en PALEXCO (“e 22
anos despois da súa posta en marcha”),
a Noite Galega das Telecomunicacións
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Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información


Patrocinadores Noite Galega das Telecomunicacións 2017

e da Sociedade da Información, pasará a
ser itinerante e, nos vindeiros anos, celebrarase nas cidades máis importantes
da nosa comunidade. Esta edición coincidiu, como lembraremos, co 25 aniversario da Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia.

O presidente da Xunta
salienta o pulo do sector
tecnolóxico galego
A XXII Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información
contou coa presenta do presidente da
Xunta, Alberto Núñez Feijóo. O titular do Goberno galego avogou na súa
intervención por garantir o acceso de

todos os galegos ás novas canles de
comunicacións e, tamén, o impulso de
novos perfís profesionais. Feijóo engadiu que para afrontar estes desafíos
elaborouse a Axenda Dixital 2020 que,
desde 2009 ata 2020, investirá 3.000
millóns de euros entre capital público
e privado na transformación dixital da
comunidade.
Respecto do uso dos datos (referíndose ao gran reto da ciberseguridade,
unha das grandes cuestións temáticas
que vertebrou a Noite), o presidente
salientou que “co obxectivo de garantir todos os dereitos dos cidadáns, a
Administración autonómica puxo en
marcha o Plan director de ciberseguridade para previr, detectar e responder

ante incidentes de seguridade”. E engadiu: “Amais disto, tamén traballamos na
adaptación ao novo regulamento europeo para a protección de datos”. Para
acadar estes retos, Feijóo destacou a necesidade de seguir traballando conxuntamente coas universidades e centros
de investigación e coas empresas.
O titular do Goberno galego concluíu
lembrando que o sector tecnolóxico
experimentou en 2015 “o maior incremento en número de empresas dos
últimos cinco anos na Comunidade e,
en 2016 superou, por primeira vez, os
16.000 empregados”. E dixo: “Estamos a
falar dun sector que cada vez xera máis
riqueza e máis postos de traballo cualificados”. 
Momento do cóctel


Paulino González Pan, Enxeñeiro do
Ano do COETG e Mar Pereira, directora
da AMTEGA, Socia de Honra da AETG

Ambos compartiron galardóns, con Situm Technologies, Alejandro Ramos,
Balidea Consulting & Programming, Víctor Manuel Segura e Finsa


Mar Pereira, Socia de Honra da AETG recolle o
premio do decano/presidente do COETG/AETG

O

Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación
de Galicia entregaron
os Premios Galicia das
Telecomunicacións e da
Sociedade da Información 2017 no transcurso da XXII Noite Galega
das Telecomunicacións, que se celebrou o 29
de setembro no PALEXCO da Coruña.
O premio Enxeñeiro do Ano recaeu en
Paulino González Pan pola súa exemplar
traxectoria profesional e o seu fondo compromiso co desenvolvemento do sector das
telecomunicacións no noso país e co Colexio
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia.
O premio Socia de Honra foi para Mar Pereira Álvarez, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola súa
contribución ó desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación na
nosa Comunidade e o seu compromiso co
despregue da banda larga e a vertebración
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Paulino González Pan, Enxeñeiro do Ano recolle o
premio da man do presidente da Xunta de Galicia

dixital do noso país, a implantación da Administración electrónica e a aceleración da
economía dixital.
O premio Enxeñeiro Gerardo García Campos á mellor iniciativa empresarial no sector
TIC foi para Situm Technologies, polo desenvolvemento de produtos tecnolóxicos
relacionados co posicionamento en espazos
interiores, e pola súa aplicación a mercados
amplos. Ademais, tívose en conta a orientación desta empresa á exportación, á I+D+i e
á creación de emprego tecnolóxico.
O premio ó Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais, outorgado en colaboración
coa AMTEGA, recaeu en Balidea Consulting
& Programming, polo seu proxecto UnderstAID, unha plataforma de asistencia a persoas que coidan de pacientes con demencia.
O xurado tivo en conta a sinxeleza coa que a
ferramenta resolve esta necesidade social, e
o seu potencial para chegar a un gran número de usuarios.
O premio Gradiant á mellor tese doutoral
aplicada ó sector TIC recaeu en Alejandro Ra-


Germán Viso representante de Finsa, empresa
galardoada co premio Acuntia

mos Soto, por Aplicación de conxuntos difusos
en sistemas de date-to-text. O xurado salienta
o innovador desta técnica, empregada para
xerar escritos en linguaxe natural a partir de
datos, xunto co seu alto impacto en publicacións de referencia. A sanidade, a meteoroloxía, ou a educación son algúns dos eidos
nos que este traballo xa ten demostrado a
súa utilidade.
O premio Acuntia á empresa galega que
aposta polo desenvolvemento de infraestruturas intelixentes de telecomunicacións,
concedéuselle a FINSA pola súa evolución
cara a produtos de alto valor engadido, na
cadea de transformación da madeira, e pola
súa expansión nacional e internacional, as
que contribuíron a renovación tecnolóxica
das súas infraestruturas TIC, tanto nas súas
oficinas como nos seus centros de produción.
O premio ó Mellor expediente académico
do Máster en Enxeñería de Telecomunicación da Universidade de Vigo foi para Víctor
Manuel Segura Sieiro. 
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Convenio AETG - AMTEGA

Fogares dixitais,
máis e mellores
A AETG dá asistencia profesional sobre infraestruturas
de telecomunicacións aos concellos galegos

A

Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación
de Galicia (AETG) vén de
anunciar que fornecerá
de asistencia profesional
sobre infraestruturas de
telecomunicacións aos
concellos galegos. Ademais, publicará tamén unha guía técnica de Infraestruturas de
fogar dixital, que incluirá un proxecto tipo
para a instalación destas infraestruturas nas
vivendas de nova construción. Son algunhas
das medidas contempladas no convenio de
colaboración asinado este ano entre a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación
de Galicia e a AMTEGA.

Asesoramento a concellos
O servizo de asesoramento ofrecido pola
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) aos concellos galegos
sobre normativa e solucións técnicas para o
despregue de infraestruturas de telecomunicación iniciado hai algúns
anos, pon a disposición
das entidades locais un
equipo integrado por
enxeñeiros de telecomunicación que ofrece soporte centralizado para
resolver dúbidas sobre a
aplicación da normativa
e cuestións técnicas da
implantación dos equipamentos e infraestruturas
que afectan ás actividades das administracións
locais. A medida exponse
como unha canle de comunicación directa cos
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concellos para dar soporte ás súas necesidades no referente á actualización normativa
e ao acceso á información tecnolóxica que
condicionan o funcionamento diario destas
entidades.
Grazas a este servizo, o persoal técnico dos
nosos consistorios ten ó seu dispor un asesoramento directo por parte dos profesionais
da AETG a traveso da denominada Oficina
Concellos AETG, que mediante atención telefónica en horario de luns a venres de 9 a 14
horas no número 981913576 ou por correo
electrónico no enderezo oficinaconcellos@
aetg.gal, ofrece este servizo sen custe para
as entidades.

Guía Técnica de Infraestruturas
de Fogar Dixital
Por outra banda, a elaboración da Guía
Técnica de Infraestruturas de Fogar Dixital,
que incluirá un proxecto tipo para a instalación destas infraestruturas nas vivendas de

nova construción, recollerá as implicacións
e indicacións do Decreto 127/2016, do 15
de setembro, polo que se regulan as infraestruturas necesarias para posibilitar as funcionalidades do fogar dixital nas vivendas.
Este decreto garante que as novas vivendas
dispoñan dos equipamentos e recursos
precisos para ter acceso a servizos dixitais
avanzados tanto sociosanitarios, como de
eficiencia enerxética, domótica, seguridade ou confort. Ademais, a norma establece
que para obter as licenzas oportunas será
requisito obrigatorio proxectar e instalar as
infraestruturas de soporte do fogar dixital
e recolle, tamén, a recomendación de que
estas se inclúan cando se rehabiliten ou remodelen as vivendas xa existentes.
A AETG levará a cabo unha análise e estudo exhaustivo da norma e elaborará documentación de soporte técnico dirixida
aos axentes implicados na instalación das
infraestruturas que posibilitan os servizos
do fogar dixital.

Medicións e controis sobre o terreo
No marco das actuacións
recollidas no devandito
convenio, a Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia desenvolverá tamén un estudo
sobre a calidade das redes
de banda larga naquelas
zonas da nosa Comunidade que, polas súas características específicas, requiran de medidas de control
concretas. 
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Lugo quere
ser dixital
A Fundación TIC da Deputación duplica as
prazas de cursos de InLugo para maiores

A

Fundación TIC, dependente da Deputación de Lugo, enfía
o derradeiro treito
formativo do ano e
faino achegando a
cidadanía á parte
máis decididamente creativa, social e
dinamizadora das novas tecnoloxías da
información. Segundo veñen de facer
saber os responsábeis da fundación,
ao longo do cuarto trimestre de 2017
impartiranse 64 cursos e obradoiros de
balde. Que significa isto en relación ao
fornecido na anterior tempada? Pois a
cifra nada desprezábel de 21 actividades
máis.
A nivel de prazas, estariamos a falar 877, todas
elas esgotadas xa a poucos días de seren convocados os devanditos 64
cursos e obradoiros.
Estas accións, que se
van desenvolver a través
de InLugo, foron dadas a
coñecer o pasado 11 de
setembro polo presidente
da TIC e da Deputación,
Darío Campos. Segundo
explicou, trátase obradoiros e cursos sobre novas
tecnoloxías
destinadas
aos lucenses de máis de
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55 anos, sumando un total de 877 prazas, “o dobre que no trimestre anterior”.
As actividades, por certo, arrancaron
o pasado 13 de setembro, participando
nas mesmas 41 persoas (durante a primeira semana de actividade)Darío Campos, que estivo acompañado na presentación ante os medios pola
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dixo
que “neste trimestre imos reforzar o labor social que está a desenvolver a TIC
cun sensíbel incremento no número de
cursos e prazas”. A intención, engadiu,
é atender a alta demanda formativa da
que é o obxecto a Fundación TIC. Ademais, quérese ampliar na medida do posíbel o radio de acción das vantaxes so-

ciais, comunicativas e informativas que
teñen as novas tecnoloxías.
Os cursos, engadiu Campos, serán
de diversa duración. Deles, 37 serán de
dous ou tres días, mentres que os outros 27 terán unha duración dun día.
Estes últimos, que se impartirán os luns
pola mañá e pola tarde e os venres pola
mañá, estarán especialmente adicados
ao reforzamento de coñecementos.
Con respecto ás materias, Campos
anunciou que aumentarase o número
daqueles cursos con máis demanda, os
do uso do móbil e de Internet. De feito,
pasarase de dúas a tres edicións, tanto
do primeiro nivel como do segundo.
O presidente da Deputación tamén
salientou a importancia dos obradoiros
destinados á mellora da memoria e das
habilidades cognitivas e psicomotrices,
como os de Xbox ou Wii, “que fomentan este tipo de exercicios
mentais”. A demanda e o
interese arredor destas actividades, de feito, motivou
que este trimestre haxa oito
obradoiros de memoria.
Ademais, engadiu, dentro
da programación os maiores da provincia poderán
elixir entre talleres de redes
sociais, correo electrónico
ou uso de Whatsapp, entre
outros.
Como dixemos, ao pouco de seren presentados os
cursos, as 877 prazas xa foron esgotadas. 
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Afondando no
Goberno Electrónico
A entidade que preside Darío Campos
organiza unha xornada sobre transparencia
e acceso aos datos nos concellos

A

Deputación de Lugo
quere fomentar o
coñecemento sobre
innovación aplicada
ao goberno: a gran
listaxe de vantaxes
que poñen en xogo
as novas tecnoloxías para facermos unha
mellor xestión pública e para que esta
sexa compartida e visíbel por parte da
cidadanía. Por estas e outras razóns (por
exemplo que se coñezan detalles importantes sobre as obrigas das entidades
locais con respecto á información), vai
organizar a sétima edición do Encontro
Provincial de Cooperación e Asistencia
aos Concellos. Segundo fixo saber hoxe
o deputado Argelio Fernández Queipo,
o evento xirará arredor da transparencia e o acceso a información no ámbito
local. Este xornada celebrarase o día 19
de outubro no salón de actos do Pazo de
San Marcos.
Fernández Queipo avanzou que o programa está centrado “na importancia da
transparencia e o acceso aos datos públicos nas entidades locais”. O encontro,
dixo, ten a súa orixe na necesidade de
dar resposta ás demandas dos concellos

en materia de novos xeitos de administrar e novos xeitos de manexar e obter
datos (facendo fincapé en cuestións
como privacidade, seguridade, visibilidade). “Dende o Goberno da Deputación entendemos que a transparencia,
o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os piares
de calquera acción política”, explicou.
O Deputado remarcou que nesta
xornada participarán dous expertos de
recoñecido prestixio, como son os catedráticos de Dereito Administrativo,
Emilio Guichot Reina da Universidade
de Sevilla; e Oriol Mir Puigpelat da Universidade Pompeu Fabra, autores de numerosos estudios sobre este asunto.
Segundo engadiu nun plano máis detallado, ao longo do encontro debaterase sobre as normativas de transparencia
e sobre protección de datos, amais de
abordar cuestións complementarias
como o límites do dereito de acceso ao
coñecemento, así como a publicidade
activa nas entidades locais e o dereito de
acceso á información pública. Por último
analizarase a normativa de transparencia e a dispoñibilidade da información
municipal en relación cos concelleiros.
Esta edición está dirixida a
representantes institucionais,
como secretarios, interventores, tesoureiros ou outros traballadores das administracións
locais. Todos os interesados
terán en www.deputacionlugo.
gal, a partir do día 2 outubro un
espazo habilitado co formulario e a información para anotarse. O prazo remata o 13 de
outubro. Todos os participantes
recibirán un diploma acreditativo da súa asistencia. 

O deputado Argelio Fernandez
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Programa
da xornada
Mañá

09:15

Recepción dos asistentes e entrega da
documentación.

09:30

Apertura do Encontro. Intervención
de Darío Campos Conde, presidente
da Deputación de Lugo e de Argelio
Fernández Queipo, deputado delegado
da Área de Cooperación e Asistencia
aos Concellos e Medio Ambiente.

10:00

Relatorio: As normativas sobre transparencia e sobre protección de datos. Panorámica e reformas. Emilio Guichot Reina.
Catedrático de Dereito Administrativo
da Universidade de Sevilla.

11:30

Pausa

12:00

Relatorio: Os límites do dereito de acceso.
En especial, a protección de datos persoais. Emilio Guichot Reina. Catedrático de
Dereito Administrativo da Universidade
de Sevilla.

13:30

Relatorio: A publicidade activa nas
entidades locais. Emilio Guichot Reina.
Catedrático de Dereito Administrativo
da Universidade de Sevilla.
Tarde

16:30

Relatorio: O dereito de acceso á información pública: suxeitos, procedemento e
garantías. Oriol Mir Puigpelat. Catedrático acreditado de Dereito Administrativo da Universidade Pompeu Fabra.

17:30

Relatorio: A normativa sobre transparencia e o acceso dos concelleiros á información. Oriol Mir Puigpelat. Catedrático
acreditado de Dereito Administrativo
da Universidade Pompeu Fabra.

18:30

Clausura. Intervención de Darío Campos Conde, presidente da Deputación
de Lugo e de Argelio Fernández
Queipo, deputado delegado da Área de
Cooperación e Asistencia aos Concellos
e Medio Ambiente.
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O

programa itinerante
FalaRedes, impulsado
pola Secretaría Xeral
de Política Lingüística,
segue o seu periplo
polos concellos que
forman parte da Rede
de Dinamización Lingüística (RDL). Rematando o mes de setembro fixo parada (da
man dos Bolechas) en Barro, Caldas de Reis
e Castro Caldelas e, xa entrando o mes de
outubro, chegará a Triacastela (día 7), a Quiroga (día 7), a Rianxo (8), a Pazos de Borbén
(14), á Bola (día 15), a Frades (21), a Padrón
(21), a Negreira (22), a Santa Comba (22), a
Arteixo (28), a Zas (29), a Mos (29) e a Bueu
(29).
Os protagonistas desta actividade de
FalaRedes serán, por unha banda, a familia dos Bolechas, os populares personaxes
creados por Pepe Carreiro e encargados,
nesta ocasión, de promover o uso da nosa
lingua (dun xeito máis que divertido) entre
a rapazada. Na súa arribada aos ditos concellos representarán o espectáculo-actividade De Chispa a Tatá. Imos de Moraña a
Zas. Amais dos Bolechas, os protagonistas
tamén serán os novos recursos dixitais. Por
que motivo? Pois porque tanto este como
os restantes espectáculos itinerantes (coas
súas datas e os seus emprazamentos) veñen con retos a desenvolver nas redes. Ao
fío do devandito, a organización acompaña
cada cita cun concurso no que se convida
ás nenas e aos nenos a coñecer unha palabra máxica que lles permitirá acceder á
páxina web osbolechas.gal/dechispaatata para “seguiren xogando e aprendendo
máis” e, a maiores, conseguir até 20 lotes
dos libros de Os Bolechas.
Na nova proposta dos Bolechas, Tatá, Sonia, Braulio, Loli, Pili e Carlos están facendo o
Camiño de Santiago e paran na pousada de
Eustaquio acompañados do seu can Chispa. Eustaquio acepta darlles aloxamento a
cambio de que xoguen con el a un peculiar
xogo da oca que os obrigará a superar, coa
axuda do público, diferentes probas de habilidade física e de coñecementos culturais
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Divertimento
e lingua
FalaRedes (Política Lingüística) prosegue o seu
itinerario co seu espectáculo dos Bolechas e co
seu concurso en liña
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Outras actividades
CoToVía, o conversor
galego de texto-voz, ao
completo

sobre Galicia adaptados a rapaces de 4
a 10 anos. Segundo explica Política Lingüística afondando no que van atopar
as nenas e nenos nestes espectáculos,
haberá unha manchea de ingredientes:
“Cultura, xeografía, gastronomía, tradicións… todo terá cabida nesta divertida iniciativa para que os nenos e nenas
aprendan e se divirtan en galego, a lingua que sempre falan Os Bolechas”.
Até o 5 de novembro Os Bolechas
percorrerán outros 15 municipios, entre
os que se contan os que dixemos máis
arriba e aos que cómpre engadir, para
novembro, os de Ordes e Xove. Para
quen queira máis datos sobre a actividade, dicirlle que toda a información xa
está dispoñíbel na ligazón www.lingua.
gal/dechispaatata.

Para quen ande despistado sobre as
interesantes novidades que nos deparou a
pasada tempada en materia de tecnoloxías
e lingua galega, dicirlle que este verán o
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades (dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística) presentou
a versión definitiva do sintetizador de voz
CoToVía. Ou sexa, a versión cen por cen
operativa e cen por cen completa dun
sistema que fai posíbel a conversión automática texto-voz para a lingua galega
(é quen de transformar en cadea oral as
palabras escritas).
CoToVía é un proxecto interdisciplinar
do CRPIH no que traballou un equipo
integrado por enxeñeiros superiores de
Telecomunicacións da Universidade de
Vigo (baixo dirección de Eduardo Rodríguez Banga) e de lingüistas da Universidade de Santiago de Compostela (baixo a
dirección de Manuel González González).
O seu obxectivo foi construír un sistema
de conversión automática texto-voz para a
lingua galega. Ao longo dos últimos anos
foron presentándose distintas versións até
chegar á definitiva, a dada a coñecer este
pasado veraán, construída con unidades
pregravadas extraídas da lingua natural.
Para quen non o saiba, os sintetizadores
de voz serven para garantir a accesibili-

dade web a persoas con discapacidades
visuais, pero son tamén fundamentais en
todas as linguas no mundo da automatización das comunicacións, da información
e das relacións sociais: en postos de información automatizados (servizos de banca,
reservas de billetes, lectura de mensaxes
por vía telefónica...), no ensino de idiomas,
no ensino de lectura a nenos con dislexia,
nas alarmas orais, na verificación de texto
etc.
A versión definitiva de CoToVía púxose
ao libre dispor de toda a comunidade
como Creative Commons, cunha licenza
GPL 3.0+, de maneira que pode ser utilizada libremente por calquera empresa ou
usuario, coa única condición do recoñecemento de que os seus autores son o CRPIH
e a Universidade de Vigo. O enderezo para
a descarga é ftp.net-snmp.org.

FalaRedes 2017
A sexta edición do programa de dinamización lingüística FalaRedes mantén, en palabras da entidade que dirixe
Valentín García, “os obxectivos das anteriores de ofrecer propostas de lecer
de calidade en galego para todas as
idades e de promover, con elas, o uso
e mais a valoración positiva da lingua
propia de Galicia”.
Así, desde o mes de marzo e até o
remate de ano, as actividades do FalaRede están a percorrer os concellos da
RDL, unha iniciativa impulsada polo
Goberno galego para incidir na promoción do uso da lingua galega desde
as administracións local e autonómica
que conta con máis de 180 entidades
adscritas. Segundo informa Política
Lingüística, nas cinco edicións anteriores do programa foron preto de 800 as
actividades programadas para públicos
de todas as idades.
O calendario de funcións e espazos
está a disposición da nosa comunidade en liña no Portal da Lingua Galega
(www.lingua.gal/falaredes), nas redes
sociais da RDL e na Axenda de Cultura
de Galicia. 
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Recoñecemento ao
blogueiro Armando
Requeixo
O secretario xeral de Política Lingüística,
Valentín García, participou o pasado 22 de
setembro na entrega do XXII Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela ao xornalista cultural, crítico literario e blogueiro
Armando Requeixo Cuba. O acto celebrouse na Estrada (Pontevedra), no marco da
XXXI Feira do Moble de Galicia.
Valentín García expresou a súa satisfacción por este recoñecemento a quen é
secretario e investigador do Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades da Secretaría Xeral de Política Lingüística e valorou “os fondos coñecementos literarios de Armando, que lle permiten extraer
da historia da literatura galega e universal
tanto datos relevantes como curiosidades
varias que, aderezados de fino humor, provocan o sorriso divertido do lector e espertan o seu interese polos escritores e obras
mencionados nos seus artigos”.

A entrega do premio (na que actuou
como mantedor o director do Museo de
Pontevedra, Xosé Carlos Valle) estivo presidida polo alcalde da Estrada, José López
Campos, e nela interveu tamén o gañador
desta XXII edición. Estivo precedido por
unha ofrenda floral a Manuel Reimóndez
Portela a cargo de María Jesusa Fernández
Bascuas.
Armando Requeixo, como lembraremos, é un dos grandes referentes da
comunidade dixital galega no ámbito da
literatura e a crítica. Mantén un blog de
seu, Criticalia (armandorequeixo.blogaliza.
org) que é cita obrigada para os lectores
e un instrumento de contacto directo coa
actualidade das nosas letras. En xaneiro
deste mesmo ano, o portal galego Fervenzas Literarias premiou o devandito caderno dixital de Armando Requeixo como o
mellor web/blog do ano na nosa Rede.
Máis tarde, foi recoñecido co galardón
Alecrín 2017 que concede a Federación de
Entidades Culturais Galegas de Catalunya
(FEGALCAT).
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Tecnoloxía galega para proporcionar
intelixencia ás redes eléctricas: Smart Grids

O

Smart Green Labs (Itelsis Group) implanta con éxito o
sistema de telexestion de redes electricas:

nuír intervención correctivas e preventivas, efectuar control a distancia de
sobrecargas en diferentes
puntos, controlar a enerxía
consumida coa que locanoso sector da enerxía ferlizar perdas ou fraudes na
ve de espírito innovador, e
instalación, supervisar en
HISTÓRICOS
Smart Green Labs, empretempo real os centros de
sa do grupo compostelán
transformación ou inforItelsis, é bo exemplo disto.
mar de continuo da calidaALARMAS
Dende Smart Green Labs
de do servizo.
desenvólvense solucións
Ademais,
Sismored
tipo Scada para o sector
ofrece un amplo rango de
eléctrico en xeral (smart
medidas, permitindo así
grids), para o sector indusobter unha visión clara e
trial (solucións M2M) e para
comprensiva da instalaINFORMES
DISPOSITIVOS MÓBILES
o sector terciario (control e
ción eléctrica mediante
xestión telemática de equigráficos (en tempo real ou
pos e infraestruturas globais).
históricos), listaxes de evenA iniciativa ten a súa orixe na constatación dun
tos acontecidos nun rango de tempo configuCasos de éxito
feito: a evolución do sector enerxético cara un
rábel, informes, etc, que permiten ao operador
Entre as empresas nas que foi implantando con
ecosistema máis distribuído, descentralizado e
levar a cabo un mantemento preventivo das
éxito este servizo atópase UDESA, compañía de
competitivo, onde os consumidores xogan un
súas instalacións, habilitando á súa vez un exdistribución de enerxía eléctrica con máis de 8.500
papel cada día máis activo. Segundo nos conhaustivo control na calidade de subministraclientes distribuídos en 350 CT de transformación,
tan dende Itelsis, isto ten como consecuencia
ción eléctrica. Toda esta supervisión poderá
na que se instalou unha plataforma Sismored
unha demanda clara: aumentar a eficiencia do
ser realizada desde as propias instalacións da
con equipamento de telemando e telemedida
sector enerxético en termos de custes e calidacompañía, centro de traballo, oficina, ou ben
nos CT da rede. Para o sistema de visualización
de de servizo. Para acadalo, engade a empresa
desde calquera punto con conexión a Interhabilitouse un vídeo-wall no centro de control,
galega, “é precisa a modernización das redes
net accedendo directamente ao sistema de
cunha resolución de 3.240 x 1.920 pixeles e no
eléctricas introducindo novas Tecnoloxías da
telexestión.
que se representa a información de toda a rede de
Información e Comunicación (TIC) con vistas ao
Características xerais
distribución.
seu control e xestión, seguindo a liña marcada
Sismored é unha plataforma de telemedida
Outra das firmas que gozan xa desta tecnoloxía
polas smartgrids”.
e telecontrol de centros de transformación e
é Electra de Santa Comba, unha empresa de
Un exemplo desta introdución eficaz das TIC
distribución de enerxía. Permite a visualizadistribución de enerxía eléctrica con máis de 4.600
no ámbito das redes eléctricas é o sistema de
ción en tempo real de infraestruturas remotas
clientes e que dispón dunha subestación propia e
xestión de rede Sismored, achegado por Smart
e facilita o seu seguimento desde calquera
máis de 100 CT. Arestora dispón do sistema SismoGreen Labs. A través del, os clientes do sector
dispositivo (tableta, teléfono intelixente, porred con equipamento de telemando e telemedida
da distribución eléctrica poden dispor e ofretátil). Ademais, garante funcións básicas de
nos centros de distribución máis importantes da
cer un servizo máis automatizado, eficiente e
protección asegurando unha rápida resolueléctrica, nos cales se integraron entre outros
fiábel. Segundo puidemos saber, a progresiva
ción do problema, grazas ao telecontrol e aurecursos, cabinas de seccionamento, analizadores
implantación deste sistema nas empresas está
tomatización no seccionamento e no peche.
e relés. Ademais, neste proxecto integrouse unha
a facer que as súas redes de distribución (grids)
Dispón ademais de envío de avisos (vía SMS,
subestación de MT completa. A maiores e aprodeixen de ser pasivas e se convertan en redes
email, whatsapp, twiter, etc) ante calquera
veitando as sinerxías do Grupo Itelsis, deseñouse
intelixentes (smart grids). A súa función princialarma na Rede.
e instalouse unha rede de fibra óptica con máis de
pal é proporcionar intelixencia ás redes eléctriPor outra banda e , dispón de medida de pa10 quilómetros de lonxitude para comunicar os
cas, posibilitando a monitoraxe e o intercambio
rámetros de calidade da rede (supervisión de
diferentes CT e a subestación co centro de control.
de información entre os centros de transformaharmónicos de tensión e corrente, factor de
Aos devanditos casos de éxito engádense
ción e o centro de control das empresas eléctripotencia) e ferramentas para a elaboración de
(entre outros) os de Eléctrica Los Molinos (empresa
cas. “É unha plataforma orientada a dispor en
informes (grazas ao almacenamento de todos
distribución de enerxía eléctrica con máis de 3.500
tempo real de información sobre a calidade da
os parámetros medidos). A maiores, é unha feclientes, unha subestación propia e máis de 100
subministración, e á posibilidade de actuación
rramenta adaptábel a todo tipo de contornas
CT e varios puntos fronteira) , Electra del Gayoso
en remoto sobre a rede”, explican dende Smart
diferentes e con capacidade de evolucionar e
(firma de distribución de enerxía eléctrica con
Green Labs, engadindo que esta posibilidade
desenvolverse, achegando a máxima compamáis de 50 CT de transformación e dous puntos
de dispor de información de calidade en temtibilidade con equipos dunha chea de fabride fronteira), Electricas Melon, Niebla, Cabanas, F.
po real permite cousas como reducir custes de
cantes. 
Rivas, etc.
explotación, facer diagnósticos previos e dimi-
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ALFONSO CHENLO,
xerente de MediaMarkt Santiago

"A nosa tenda é a máis
omnicanle, dixital e experiencial
que temos hoxe en Galicia"

A

cadea de tendas MediaMarkt iniciou a súa actividade en Galicia en febreiro de 2008, cun avance paseniño que comezou polas grandes cidades de
Vigo e A Coruña, para chegar logo a Lugo, Ferrol e, finalmente, a Santiago
de Compostela, polo que quixemos achegarnos ao xerente do novo establecemento, Alfonso Chenlo, para comentar o que ofrece esta nova tenda
sita no Polígono Costa Vella.

– Santiago de Compostela é a quinta tenda de MediaMarkt na nosa comunidade.
Podemos entender que é a que pecha o
espallamento de MediaMarkt en Galicia?
– Non, para nada. Viños con moita ilusión
a Santiago, lugar no que queriamos estar
dende hai tempo, pero MediaMarkt segue
nun proceso de expansión grande, combinando tendas en liña e fóra de liña, e facendo que as tendas sexan o máis experienciais
posible.
– Aparte da presenza en tenda, contar
cun novo establecemento tamén mellora
o servizo en proximidade, con facilidades
como o envío a domicilio.
– Sen dúbida. Temos distintas opcións
adaptadas ás necesidades que poida ter o
cliente, que pode mercar pola Internet na
nosa páxina web e recoller o produto na
tenda, pode recollelo na tenda no seu propio coche a través do servizo de Stop&Go,
pode mercalo en liña e que llo envíen á súa
casa, pode mercalo na tenda e tamén que
llo envíen a casa con distintos radios de 5
e 15 quilómetros de forma inmediata, e
tamén pode elixir o día e franxa horaria na
que recibir o seu produto. O que queremos
é satisfacer ao cliente ao máximo.
– No establecemento físico, aparte dun
bo inventario de produtos, que servizos
ofrecedes de xeito adicional?
– A nosa tenda é a máis omnicanle, dixital
e experiencial que temos hoxe en Galicia,
precisamente porque queremos que o
protagonista sexa o cliente e todas as experiencias que poida ter ao redor dos produtos. Neste senso temos espazos como o
da realidade virtual ou o gaming onde o
cliente pode interactuar; o mundo do son,
onde tamén o cliente, de xeito táctil pode
interactuar cos seus dispositivos coas distintas opcións que temos; tamén a zona de
robótica educacional; a zona de coidado
persoal; unha zona de Customer Experien-
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ce onde hai un calendario de formacións
grupais de balde para os clientes e tamén
formacións one-to-one (adaptadas ás necesidades de cada cliente individual); é dicir, que do que se trata é de que o cliente
poida vivir experiencias en cada recuncho
da nosa tenda.
– O servizo técnico tamén é unha grande preocupación dos consumidores. Que
achegades vós como valor engadido?
– Temos un Media Service (que todos os
clientes que veñan á tenda poderán ver na
zona das caixas) onde hai técnicos especializados que o que fan é reparar a pantalla
dun teléfono cando está rota, se tes un
problema co ordenador tentamos solucionarcho... toda esta parte pecha un círculo:
dende a compra do produto até cando,
por desgraza, pode fallar. Contar con profesionais formados tecnicamente para isto
segue profundando no tipo de servizo que
queremos dar: todo o que necesite o cliente.
– Xa que comenta o do servizo técnico,
podemos dicir que cos móbiles, ao igual
que coas enfermidades, é mellor previr
que curar.
– Sen dúbida. O que temos é distintas opcións de protección de pantalla, de fundas
para os móbiles... son aspectos que hoxe
en día, cando mercamos un teléfono, realmente valoramos.
Aproveito para dicir que coas fundas temos
un servizo de personalización. Podemos
personalizar as fundas dos teléfonos e calquera outro produto electrodoméstico ou
outro tipo de soporte (por exemplo, para
as túas fotografías, poñéndoas en distintos
cadros). Se queremos dar un aire novo á
neveira e pórlle unha fotografía nosa, tamén podemos. Facemos isto coa cafeteira,
cun disco duro... temos distintas opcións
para que teñas o produto o máis customizado posible ao teu xeito.

– Aínda que os establecementos de electrónica de consumo estaban ao comezo
restrinxidos á liña branca, cada vez teñen
máis presenza de produtos de informática, telefonía móbil... Cal é o segmento
que está a medrar máis entre os produtos
que tedes actualmente?
– Temos todo o abano de electrónica de
consumo, pero tamén robótica educacional, drons, gaming... son segmentos que
hoxe están crecendo de forma exponencial.
– No mundo da telefonía non notades
como a xente cada vez se anima máis á
compra en liña, ou percibides que o público quere tocar o produto antes de mercalo?
– A venda pola Internet para nós é unha
forma máis de contactar co cliente. Se é a
opción que escolle, para nós non é un problema. E na tenda damos a opción de probar os produtos.
– E agora que xa son 5 as tendas de MediaMarkt en Galicia, dende Compostela
tedes como obxectivo superar a algún
outro dos vosos establecementos galegos?
– Non máis aló do pique san que teñen
os propios vendedores. É simplemente
a paixón polos clientes e o servizo. Orgullécenos que os clientes que veñen hoxe
vaian volver mañá porque quedan satisfeitos co servizo que lles damos. 
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6 razóns para soñar en

RIVEIRA
CASTRO DA CIDADE

MIRADOIRO DE PEDRA DA RA

FARO DE CORRUBEDO

DOLMEN DE AXEITOS

COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO

FESTA DA DORNA

…descobre moitas máis en www.riveira.gal

Epson presenta un proxector láser
de tiro curto capaz de xerar unha
pantalla de até 120 polgadas

O

s que queiran gozar dun televisor de moita grande tamaño no fogar
sen realizar un elevadísimo investimento económico continúan a
poder optar por unha tecnoloxía que cada vez ten menos peso, pero
que non deixa de mellorar, a dos proxectores de vídeo, dándose
agora a coñecer un novo produto de Epson, o proxector láser de tiro curto
Home Cinema LS100 Full HD 3LCD. Falamos dun proxector que pode funcionar a pouca distancia da parede, evitando así a incomodidade de instalar
longos cables ou as sombras que poden estragar a experiencia audiovisual,
e que ofrece unha grande luminosidade (4.000 lumenes) e unha boa relación de contraste (2.500.000:1), de xeito que pode empregarse coas luces
prendidas e as cortinas sen correr, ofrecendo unha pantalla Full HD de até
120 polgadas de diagonal a un prezo de menos de 3.000 dólares.
Este proxector pode empregarse comodamente con numerosos dispositivos (receptores de televisión por cable ou satélite, consolas de videoxogos ou incluso trebellos como un Chromecast ou un Apple TV), ao estar
baseado en tecnoloxía láser non padece os tempos de espera no acendido
e no apagado como os proxectores con lámpadas tradicionais (consegue o
brillo máximo en só 5 segundos) e ao carecer da lámpada tradicional tamén
consegue unha vida elevada (uns 10 anos cun uso moderado, o que serían
unhas 20.000 horas).
O novo proxecto porase á venda este outono a un prezo que nos EE.UU.
será de 2.999 dólares, e poderase conseguir tanto no mercado de consumo
como a través de instaladores autorizados. 

Xiaomi compite co MacBook Pro co seu novo portátil

X

iaomi quixo aproveitar a expectación creada pola
presentación do seu Mi MIX 2 para dar conta doutros
novos produtos, incluso afastados do sector móbil,
como o novo ordenador portátil, o Mi Notebook Pro,
que a simple vista semella a versión chinesa do MacBook
Pro de Apple, de xeito que podemos atopar un ordenador
cunha aparencia semellante ao da compañía da mazá,
unhas prestacións máis que satisfactorias par un usuario
medio, pero un prezo de venda que sería unha fracción do
que custan os equipos de Apple (aínda que cómpre salientar que son moito máis avanzados se imos ao detalle).
O Mi Notebook Pro é un portátil con Windows 10 que
ten unha pantalla Full HD de 15,6 polgadas con Corning
Gorilla Glass 3, procesador Intel Core i5/i7 de 8ª xeración,
8/16 GB de RAM, 256 GB de SSD, gráfica discreta nVIDIA
GeForce MX150, touchpad con lector de pegadas dixitais
integrado (compatible con Windows Hello), teclado (en inglés) retroiluminado cunha área un
19% maior que a do MacBook Pro, Wi-Fi AC,

lector de tarxetas 3-en-1, USB-C con carga rápida (pode
completar a metade da batería en só 35 minutos), corpo
de metal, un grosor de 15,9 milímetros e un peso de 1,95
quilogramos.
Os prezos de venda destes equipos están moi contidos,
e así temos que a versión con procesador Core i5 e 8 GB
custará 5.599 iuans (718), con procesador Core i7 e 8 GB de
RAM terá un prezo de 6.399 iuans (820 euros) e na máxima
configuración, con procesador Core i7 e 16 GB de RAM, o
prezo queda en 6.999 iuans (897 euros), o que está moi
lonxe do MacBook Pro de 15 polgadas máis básico que
actualmente está á venda (por 2.255,59 euros sen Touch
Bar e 2.805,59 euros con Touch Bar e Touch ID). 
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M

entres que os smartwatches non conseguen callar no mercado do xeito no que se confiaba hai uns anos, as pulseiras de
actividade son capaces de cubrir moitas das súas funcionalidades a un prezo moi inferior, e como exemplo desta evolución temos a nova Huawei Band 2 Pro, que mantendo un deseño moi
compacto consegue integrar GPS, resistencia á auga, monitorización
cardíaca e, como non, rexistro da actividade física (tanto da actividade diaria como para correr, camiñar ou nadar). Pese a estamos ante
un produto bastante avanzado, o seu prezo non é nada esaxerado, e
pode adquirirse xa nos EE.UU. a 69,99 dólares (58 euros).
A Huawei Band 2 Pro pode enlazarse ao smartphone para recibir
notificacións de chamadas entrantes, avisos de correo electrónico e alarmas e
recordatorios, aínda que non precisa do móbil para gozar de posicionamento GPS para rexistrar os nosos desprazamentos. O seu rexistro de actividade
pode empregarse para coñecer o noso nivel de actividade física diario,
controlar adestramentos deportivos ou incluso para monitorizar o descanso
nocturno, e pese a todas estas prestacións a súa batería de 105 mAh consegue alimentar o produto durante 7 días continuos cunha única carga ou até
21 días en espera.
A pulseira de actividade mide 44 x 19,7 x 10,3 milímetros, a súa correa
114,67 x 101,35 milímetros, pesa uns 21 gramos, é compatible tanto con iOS
como con Android, comunícase cos smartphones a través de Bluetooth 4.2 e,
grazas á súa pantalla PMOLED de 0,91 polgadas con botóns táctiles, permite
que o usuario poida empregalo como reloxo de pulso e poida comprobar o
seu funcionamento en calquera momento. 

O

feito de que os Airpods de Apple optasen por eliminar totalmente os cables, de xeito que ambos auriculares se comunican sen fíos co smartphone, e transpórtanse nunha caixa que fai á vez de cargador (no que parecía
claramente inspirado nos Moto Hint) fai que outros fabricantes avancen
na mesma dirección, e ao igual que xa podemos adquirir os Motorola Stream
a través de distintos distribuidores, agora chega un fabricante reputado como
Jaybird para presentar un produto moi semellante aos anteriores pero cunha
clara diferenza: está orientado ao seu uso por runners, xa que inclúen un sistema
de suxeición que impide que se escapen das orellas ao correr.
Os novos Jaybird RUN son uns auriculares sen fíos cómodos e seguros, con
protección contra a suor, resistencia á auga e unha autonomía de máis de 4
horas con carga sobre a marcha (engadindo a funda de carga 8 horas de autonomía adicionais). Os auriculares tamén poden empregarse cunha aplicación móbil que facilita a súa configuración para así poder axustar os graves, medios e
agudos para unha reprodución musical acorde aos nosos gustos, e que
tamén inclúe a función de localizar os auriculares se os perdemos.
Un detalle que tamén fai que estes auriculares sexan máis
atractivos para moitos que os de compañías como Apple é
que véndense con varias gomas para axustar no interior
do ouvido e no pavillón auditivo de distintos talles
e formas, de xeito que se adaptan a case calquera
persoa, mentres que outros modelos non resultan
confortables para moitos usuarios.
Os Jaybird RUN tamén permiten activar Siri ou o
asistente de Google con realizar unha pulsación
co auricular esquerdo, mentres que as pulsacións
no auricular dereito controla a reprodución
musical e a aceptación e finalización de chamadas. 
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En 2006 veu a luz o xogo Ōkami de Clover Studio para PlayStation 2, adaptándose acto seguido a Wii, e conseguindo facerse
todo un referente no que a tratamento artístico se refire, de aí que
gozase logo dunha versión HD para PlayStation 3, Ōkami HD, que o
vindeiro 12 de decembro vai volver ao mercado nunha versión remasterizada para PlayStation 4, Xbox One e PC, tanto en formato
físico como dixital, confirmando Capcom que o xogo aproveitará
a potencia da Xbox One X, a PS4 Pro e os ordenadores de alta
gama.
Parece incrible ver como un xogo nacido da definición estándar poida escalar pouco a pouco para adaptarse ao nivel gráfico
actual, conservando a fermosura do estilo de arte baseado na tinta,
que gaña segundo temos unha maior resolución de pantalla, de
xeito que Ōkami cada vez loce mellor.
En Ōkami HD os xogadores controlan a Amaterasu, unha deidade
xaponesa que pode tomar a forma do lobo branco Shiranui na loita
contra o demo de oito cabezas Orochi e de todos os inimigos que
van xurdindo no camiño. Os xogadores terán a opción de gozar
do xogo en formato panorámico ou nos 4:3 orixinal, e o prezo de
venda en formato dixital será de 19,99 euros en todas as versións. 

Xbox One | PS4 | Nintendo Switch

O xogo L.A. Noire conseguiu deixar unha profunda
pegada cando saíu á venda para Xbox 360 e PlayStation en 2011, non só pola súa historia propia do cine
negro, senón tamén pola tecnoloxía de expresión
facial dos personaxes, clave para saber se menten as
persoas ás que o policía protagonista interroga, polo
que chegou a considerarse nun referente durante
bastante tempo, e agora quere rexurdir con forza,
e Rockstar Games anuncia que o 14 de novembro
estreará versións para PlayStation 4, Xbox One e
Nintendo Switch.
As versións de PS4 e Xbox One serán unha actualización das versións para as súas consolas predecesoras
(sen deixar de lado a PS4 Pro e Xbox One X, de xeito
que poderán correr en 4K), mentres que en Nintendo
Switch poderase tirar proveito do novo modo Joy-Con.
Amais destas novas 3 versións para consola,
Rockstar adianta que aproveitarán para dar
os seus primeiros pasos na realidade
virtual con L.A. Noire: The VR Case Files, unha selección de sete casos do
xogo orixinal reconstruídos especificamente para ofrecer unha experiencia
de realidade virtual para HTC Vive. 
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Entre os días 21 e 24 desenvólvese unha nova edición do
Tokyo Game Show, feira de videoxogos para a que compañías
como Capcom reservan algúns anuncios, como a data de lanzamento de Monster Hunter: World, xogo que finalmente veremos
en PlayStation 4 e Xbox One o 26 de xaneiro, cunha versión
para PC que chegará máis adiante. Amais, tamén se detalla que,
aparte da edición estándar, tamén haberá unha edición dixital
de luxo (con máis contidos descargables) e unha edición física
para coleccionistas.
Os xogadores que reserven Monster Hunter: World en Europa
para consola recibirán contidos adicionais (unha armadura, un
talismán e un par de temas con ilustracións do xogo no caso da
PS4); a edición dixital de luxo do xogo inclúe de xeito adicional o
conxunto do samurai (3 xestos extra, 2 conxuntos de adhesivos
extra, 1 pintura facial extra e 1 peiteado extra); e para os máis
entusiastas, existe unha edición para coleccionistas que inclúe
todo o anterior e tamén unha figura de Nergigante (cunhas
dimensións aproximadas de 170 x 140 x 125 milímetros), a banda
sonora especial do xogo e un libro de ilustracións.
A maiores, Capcom tamén preparou un novo tráiler do xogo
para amosar durante o Tokyo Game Show. 

TRÁILER DO
XOGO

PS4 | Xbox One | PC

Un dos xogos de loita máis esperados do ano xa está
aquí, Marvel vs. Capcom: Infinite, título que supón a
colisión do Universo Marvel co dos personaxes
dos videoxogos de Capcom, permitindo así
gozar de enfrontamentos imposibles e sumamente espectaculares, nos que os xogadores poderán gozar tanto dun desafiante xogo indivisual como de
modos multixogador. Máis de 30 loitadores forman o cadro de
personaxes inicial, e o xogo pode adquirirse por 59,99 euros nas
súas versión para PlayStation 4 e Xbox One, e por 49,99 euros na
súa versión para PC.
Quen queira gozar do modo historia de Marvel vs. Capcom:
Infinite poderá vivir unha aventura na que os loitadores que
elixamos terán que enfrontarse á combinación dos malvados robóticos Sigma e Ultrón, que como Ultrón Sigma
pretenden infectar a toda a vida biolóxica dos universos
dos que proceden. Os combates non só terán a participantes moi coñecidos, senón que tamén serán recoñecibles os
escenarios onde terán lugar as contendas de 2 contra 2.
Aparte dos loitadores iniciais, os usuarios que se fagan
coa edición de luxo recibirán tamén un pase de tempada
para desbloquear no futuro a 6 personaxes adicionais:
Sigma, Pantera Negra, Monster Hunter, Venom, Soldado de Inverno e Viúva Negra. 
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