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Debullamos con todo luxo
de detalles os trebellos
tecnolóxicos da tempada

Tecnoloxía contra o CO2
Santiago, galardoada co Premio X Aire Limpo polo proxecto TRAFAIR

O

proxecto europeo
TRAFAIR, impulsado polo CESGA, o
CiTIUS da USC e o
Concello compostelán co obxectivo
de controlar e optimizar a calidade do ar das cidades a
través de tecnoloxías avanzadas, vén
de obter un novo e importante recoñecemento á súa traxectoria e ao seu interese científico, tecnolóxico e medioambiental, amais de pola súa capacidade
para ser extrapolado a todo tipo de
contornas urbanas con elevada presenza de tráfico por estrada, como é o caso
de Santiago. O proxecto TRAFAIR (Understanding Traffic Flows to Improve Air
Quality) está na base do II Premio X Aire
Limpo que vén de recibir o Concello de
mans da plataforma do mesmo nome.
Segundo informou o Goberno local,
o premio (que será entregado cando
a situación sanitaria o permita) é unha
distinción ao “carácter innovador e colaborativo da iniciativa”. O galardón, cuxo
prazo de presentación de candidaturas tivo que estenderse por motivo da
pandemia da COVID-19, supón un recoñecemento aos concellos pioneiros na
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Máis datos sobre o proxecto
iniciativa TRAFAIR, que tamén foi
galardoada no Forum Pa de Roma
co Premio Pa Sustentábel, vén da
man dun consorcio integrado por
nove organizacións de España e de Italia. O
seu xermolo está na necesidade de afrontar
con tecnoloxías intelixentes unha problemática moi presente nas grandes cidades.
Trátase de pór en xogo unha plataforma
que permita comprobar a calidade da
atmosfera de maneira rápida e eficiente
e facelo cun sistema que permita tomar
as mellores decisións para mellorar a dita
calidade e beneficiar a cidadáns, negocios e
administracións.
O novo servizo, froito dos resultados de
investigación do proxecto TRAFAIR, estase a
despregar nas cidades de Santiago de Compostela e Zaragoza e as italianas Florencia,
Módena, Livorno, e Pisa. O proxecto está
liderado pola Universidade de Módena e
Reggio Emilia (UNIMORE) e conta con nove
socios, un total de catro institucións públicas por país e unha empresa de servizos. No
que respecta á parte española, participan o
CiTIUS, o CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), o Concello de Santiago de
Compostela e a Universidade de Zaragoza.

A

posta en marcha de accións destinadas
a mellorar a calidade da súa atmosfera,
de maneira que sirvan de inspiración
para outros homólogos locais. O xurado, composto por investigadores de
prestixio e asociacións profesionais da
calidade do aire, puxo de manifesto a
súa grata sorpresa polo número e calidade das candidaturas, dado o contexto sanitario.
Na categoría de cidades menores de
cen mil habitantes, o xurado salientou
o exemplo da cidade de Santiago de
Compostela, en recoñecemento ao rigor científico do proxecto TRAFAIR e a
utilización de novas tecnoloxías e o desenvolvemento de servizos innovadores
e sustentábeis para producir “nova información robusta e fiábel”. Ademais,
destacou “a valiosa e pioneira xeración
de coñecemento” que xorde ao cooperar administracións públicas e universidades de España e Italia, tal e como
recollía a candidatura de Compostela.
Tanto o alcalde de Santiago, Xosé
Sánchez Bugallo, como a concelleira
de Medio Ambiente, Mila Castro, agradeceron a concesión do premio. Lembrou o rexedor que grazas ao programa
TRAFAIR estanse instalando sensores de
calidade do aire nas zonas de meirande
intensidade de circulación, algúns dos
cales están xa en funcionamento. Isto
proporcionará unha imaxe en tempo
real das condicións do aire nos momentos de maior conxestión do tráfico,
para así poder determinar unha mellor
e mais eficiente xestión destes fluxos”,
dixo.
Pola súa parte, José Ramón Ríos Viqueira, investigador adscrito ao CiTIUS
(Centro Singular de Investigación en
Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela) amosábase compracido tras a notificación do
recoñecemento: “Para os investigadores do CiTIUS que participamos neste
proxecto, todos membros do grupo de
investigación en Gráficos por Computador e Enxeñaría de Datos (COGRADE),
este premio é unha proba clara de que
a investigación realizada no CiTIUS,
ademais de ter impacto científico, ten
tamén un impacto social moi importante, que neste caso redundará nun
mellor coñecemento sobre a calidade
do aire que se respira en Santiago de
Compostela”. 
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Referentes en
innovación e docencia

Verónica Bolón, nova
académica de número
da Academia Joven de
España

Investigadores do CITIC da UDC coordinan un proxecto
europeo para desenvolver un plan de estudos de
Intelixencia Artificial en educación secundaria

investigadora do CITIC
Verónica Bolón foi nomeada nova académica
de número da Academia
Joven de España (AJE), seleccionada xunto con outros 12 membros,
entre as 185 candidaturas presentadas. Dende a AJE destacan que “só
un 7 % dos solicitantes foron seleccionados nun proceso realmente
competitivo, especialmente debido
á excelente traxectoria profesional
dos candidatos”.
A Academia Joven de España ten
o obxectivo de promover a ciencia
como opción profesional entre a
xuventude, dando visibilidade a
mozos e mozas excepcionais, e
de fomentar as contribucións da
ciencia á sociedade a través do desenvolvemento de novos enfoques
co fin de resolver problemas de importancia nacional e internacional.
Verónica Bolón é enxeñeira informática, doutora en Informática pola
UDC e profesora no Departamento
de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da UDC.
Como investigadora do CITIC,
actualmente traballa en temas
relacionados con varias áreas da
Intelixencia Artificial, especialmente
en Aprendizaxe Máquina para Big
Data. En 2018 recibiu unha Beca
Leonardo da Fundación BBVA, é
secretaria da Asociación Española
para a Intelixencia Artificial (AEPIA)
e está comprometida co fomento
das vocacións científico-tecnolóxicas entre as nenas, participando
en actividades de divulgación e
coordinando o nodo da Coruña do
proxecto Inspira STEAM.

A

U

n grupo de investigadores do Centro de
Investigación TIC (CITIC) da Universidade
da Coruña coordina o
proxecto europeo de
innovación educativa AI+ Developing an Artificial Intelligence
Curriculum adapted to European High
School, que ten o obxectivo de desenvolver un plan de estudos de Intelixencia Artificial adaptado á educación secundaria
en Europa.
O proxecto, que está liderado polo
investigador da área de Intelixencia Artificial do CITIC, Francisco Javier Bellas
Bouza, terá unha duración de tres anos e
conta cun financiamento de 371.512 euros, o maior de todos os concedidos na
convocatoria K201 (educación escolar)
en 2019.
O consorcio que integra o proxecto
está composto por seis socios de cinco
países: España, Italia, Lituania, Eslovenia
e Finlandia. O equipo do CITIC desenvol-

verá todos os resultados intelectuais en
colaboración co resto dos centros escolares asociados.
Este traballo supón unha oportunidade tanto para a UDC como para o
sistema educativo galego, xa que lle permitirá posicionarse como referente en
innovación tecnolóxica en España e Europa, potenciando unha materia que se
prevé que terá gran demanda nos próximos anos en todo o mundo. 

Este traballo supón unha
oportunidade tanto
para a UDC como para
o sistema educativo
galego, xa que lle
permitirá posicionarse
como referente en
innovación tecnolóxica.

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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Deputación de Lugo
lanzou unha campaña
para reactivar o consumo no comercio local,
a hostalería e o turismo a nivel provincial.
A iniciativa En Lugo, Si
apóiase na aplicación integral dunha fórmula de probada valía para combater todo
tipo de crises económicas: pechar fileiras
arredor dos establecementos de proximidade. A campaña terá (e está a ter xa) unha
especial incidencia nas redes, unha metodoloxía de traballo (a tecnolóxica) na que
a entidade provincial atesoura unha longa
experiencia.
A marca, segundo fixo saber a Deputación, apela aos “valores e fortalezas que
ten a provincia como un lugar seguro, de
confianza, de calidade e de oportunidades
para comprar, consumir, para o lecer, as vacacións e tamén para emprender”.
A campaña inclúe accións para os propios negocios e profesionais (coa finalidade de dotalos de ferramentas para facer
fronte á nova normalidade), e tamén dá
acubillo a actividades para a cidadanía
destinadas a reactivar a demanda e o consumo.
A primeira iniciativa consiste nun programa formativo a través de Internet, pensado
para apoiar aos negocios e profesionais na
implantación de medidas de seguridade,
garantindo a comodidade e o benestar do
cliente. Conta con 300 prazas para os negocios dos concellos de menos de 20.000
habitantes. A Deputación entregará un diploma que acreditará que os negocios participantes realizaron esta formación e son,
polo tanto, “establecementos seguros”. O
curso comezou o día 15 de xuño.
Amais de todo o devandito, ao abeiro da
campaña En Lugo Si estanse a organizar,
tamén, uns encontros online de debate e
análise sobre a situación e o futuro do comercio, a hostalería e o turismo. Podemos
velos en Youtube, a través da canle do Servizo de Audiovisuais da Deputación.
Segundo fai saber José Tomé, a Deputación traballou durante semanas no deseño deste proxecto-campaña, “un exemplo
de coordinación e colaboración co tecido
socioeconómico” que “simboliza e reflicte todos os valores e fortalezas que ten a
provincia como lugar seguro, de confianza, de calidade e de oportunidades para
comprar, para consumir, para o lecer, para
pasar as vacacións, pero tamén para emprender”. 
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Seguridade,
confianza e calidade
A campaña para promover o comercio lucense,
En Lugo, Si, pon o foco nas redes

Rede de Destinos Intelixentes
Deputación de Lugo
anunciou a súa entrada
na Rede de Destinos
Intelixentes, entidade
estatal coordinada pola Secretaría
de Estado de Turismo para visualizar as mellores contribucións
españolas á confluencia útil e
innovadora entre novas tecnoloxías e turismo. A candidatura
da entidade provincial galega foi
aceptada na comisión executiva
da Rede que se celebrou a finais
de maio por vía telemática e que
estivo presidida pola Ministra de
Industria, Reyes Maroto. A deputada de Promoción do Territorio
e Turismo, Pilar García Porto,
amosou a súa satisfacción pola integración da entidade lucense, xa
que “será clave para o proceso de
reactivación do turismo da nosa

A

provincia e repercutirá positivamente na chegada de visitantes
despois da crise da COVID-19”.
García Porto, que fixo fincapé
no feito de que a adhesión non
supoña compromiso económico
algún para a institución lucense,
salientou o “valor enriquecedor”
que implica “traballar en rede
con outros destinos que teñen
a mesma filosofía ca nós, que
apostan polas novas tecnoloxías e
que teñen como fin achegarlle ao
visitante outra maneira de descubrir os destinos”.
García Porto engadiu que dende
a Deputación “reformulouse a
estratexia turística ante o novo
panorama actual, pero sempre
apostando por iniciativas que
estean á vangarda do sector”.
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Ribeira loce
plataforma de
ecommerce
O Concello de Ribeira quere conseguir coa
aplicación entre 13.000 e 15.000 descargas

R

ibeira deu un novo paso na
súa aposta tecnolóxica: unha
aposta por impulsar, no tecido produtivo, novos xeitos de
producir, vender e traballar.
Este venres 12 de xuño foi unha
data relevante nesta liña de traballo, xa que se
presentou a nova plataforma local de comercio electrónico, ultimada estes últimos días
polo Concello e a empresa Tokapp, responsábel da aplicación móbil do mesmo nome (con
vertentes para colexios, concellos, etc). A ferramenta presentada en Ribeira será de balde
e incluirá, entre outros contidos, unha sección
de venda online para os negocios de todo o
termo municipal.

A cita, celebrada no Auditorio, foi unha
xornada implicadora. De feito, o obxectivo
último e principal deste desenvolvemento
tecnolóxico é lograr a máxima participación
do tecido produtivo de Ribeira, que terá ao
seu alcance un instrumento de utilidade,
con presenza nos dispositivos móbiles, para
incrementar as súas vendas online, ampliar
mercado e, en consecuencia, blindar a actividade fronte a adversidades coma ao da
COVID-19.
A plataforma abéirase ás medidas de innovación tecnolóxica incluídas no marco do
Plan Reactiva Ribeira subscrito o pasado 23
de maio coa fin de paliar os efectos da crise
da COVID-19 no termo municipal.

Segundo fixo saber na xuntanza o alcalde,
Manuel Ruíz, trátase dunha ferramenta na
que se leva traballando dende outubro, pero
que tivo que ser formulada polas circunstancias da pandemia que aínda seguen vixentes
e se deixan sentir. Tamén explicou que será
un servizo de balde cuxo mantemento correrá a cargo do Concello, e que a previsión é a
de conseguir que a descarguen entre 13.000
e 15.000 persoas. “Será un pequeno Amazon
local aberto tamén á xente de fóra”, engadiu.
Na cita coas empresas do municipio participaron o rexedor e os concelleiros de Innovación Tecnolóxica e de Turismo e Comercio, Ana
Barreiro e Ramón Doval. A persoa encargada
de explicar nos seus detalles o proxecto tecnolóxico foi Edelmiro Justo, co-fundador de
TokApp, empresa con sede en Vigo e presenza
en dez países, que, como dixemos, é a encargada do desenvolvemento da ferramenta. 

cultura galega

Na Rede fronte a
adversidade
Resólvese o concurso de
microrrelatos da RAG e PuntoGal



O III Concurso de microrrelatos da
Real Academia Galega e PuntoGal
xa ten gañadores, elixidos polo xurado reunido onte pola tarde de xeito telemático,
premiando nove pequenas grandes historias
que en conxunto suman 1.025 palabras.

Cristina Fernández Mangana, natural
de Ourense, Nee Barros Fernández, de
Marín, e Christian Cabaleiro Otero, de
Redondela, fixéronse cos primeiros
premios nas modalidades de adulto,
xuvenil e infantil, respectivamente,
nunha nova edición do certame que
sumou máis de 750 contos de até 200
palabras.
O presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes; o presidente de
PuntoGal e académico de número, Manuel González; a académica de número
Ana Romaní; o director xeral de PuntoGal, Darío Janeiro; e a xornalista Cláudia
Morán, membro do comité de redacción de
Luzes, conformaron o xurado que resolveu
a terceira convocatoria dunha iniciativa que
cada ano gaña popularidade entre os amantes da escrita de todas as idades. 

Cen nenos e nenas celebran na Rede
a poesía galega da man do CCG



As redes, nestes tempos de crise sanitaria, están a conseguir o impensábel
e o imposíbel. Por exemplo, que se xuntasen
en liña cen nenas e nosa terra e sorteasen as
restricións ao presencial e ao multitudinario
para celebrar a súa cultura. Isto foi o que
veñen de acadar o Consello da Cultura Galego, a Consellería de Cultura e a Consellería
de Educación, que xuntaron forzas para que
seguise activo o ciclo didáctico e musical No
bico un cantar, que adoita xuntar un gran
coro de crianzas nun concello determinado
para cantar a poesía galega.
Así, malia que as medidas de prevención
ante a pandemia provocada pola COVID-19
suspenderon esta iniciativa no seu formato presencial (cuxa seguinte cita ía
ser o venres 5 de xuño en
Allariz), preparouse unha
edición especial na que
un centenar de alumnos
e alumnas de conservatorios profesionais cantaron
desde as súas casas Maio
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longo, o poema de Rosalía musicado por Baldomir co que cada ano remata este concerto.
Os novos cantores, xunto co grupo de
metais Hércules Brass, que participa nesta iniciativa desde a súa creación, cantaron desde
os seus fogares o poema de Rosalía de Castro
Maio longo, e a súa interpretación pódese
escoitar no vídeo elaborado polo Consello
da Cultura Galega, pendurado en Youtube.
Esta edición especial ten como título Nenas e
nenos cantan na casa e serve para manter o
espírito colaborativo desta iniciativa. O concerto que estaba previsto que se celebrase
este ano trasládase a 2021. 

O Festival
Virtual do
Libro prepara
primeira
edición



A cultura ábrese camiño
na adversidade, argallando novos xeitos de facer promoción, irmandade, comunicación
e fronte común arredor dos
libros. Se algo nos demostrou a
pandemia, foi a nosa importante capacidade para buscar no
ámbito virtual xeitos de revivir
e, tamén, de resistir. Desta premisa xorde o Festival Virtual do
Libro de Galicia, cuxa primeira
edición nace coa intención de
que “o libro e a literatura do país
non fiquen parados polas circunstancias que vive o mundo”.
O FLIV, malia xurdir “como
resultado dun momento moi
concreto”, ten a vocación de
perdurar nos vindeiros anos. A
primeira convocatoria celebrarase de maneira virtual entre os
días 26 e 28 de xuño. Xa abriu
o seu portal web (www.fliv.gal)
que será o punto de encontro
deste novo festival literario.
O FLIV é un “punto de encontro virtual” segundo explica
unha das súas organizadoras,
a escritora Anna R. Figueredo,
engadindo que se trata “dun
tipo de festival no que se encontrará todo tipo de literatura
“desde a BD ata a tradución”.
Nace tamén para ser un enclave
diverso, dando acubillo a todos
os contidos e xéneros posíbeis,
“atendendo tamén ás circunstancias propias do ano 2020”.
Por esta razón, Ricardo Carvalho
Calero e Concepción Arenal
terán especial cabida no evento
online.
Terá apartados para a literatura e as peregrinacións e fará
un repaso por todos os xéneros
literarios: novela, ensaio, poesía,
teatro e literatura infantil e xuvenil, sen descontar o cómic ou
a presenza doutras literaturas
na literatura galega por medio
da tradución. 
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Contra a crise,

apoio á creación

X

uño comezou con importantes apoios para os sectores cultural e turístico,
dous dos ámbitos produtivos máis castigados pola
crise sanitaria e económica na nosa terra, que
os paralizaron case na súa totalidade e que,
a diferenza doutros eidos, non semella que
vaian ter unha volta á normalidade sen complicacións. Entre estes apoios, que buscan
despexar o camiño de regreso á actividade
do maior número de “complicacións”, destaca o novo fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021 (Consellería de Cultura e Turismo),
dotado en inicio con 1,5 millóns de euros.
Preténdese con el reactivar dous sectores
que supoñen, no seu conxunto, o 13 % do
PIB de Galicia e preto do 14 % do emprego,
chegando case aos 160.000 postos de traballo directos en 2019. O fondo forma parte do
Plan de Reactivación Cultural para incentivar
a creación artística da crise sanitaria.
Foi dado a coñecer os días pasados polo
conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, que lembrou que se trata dunha iniciativa que busca preservar a actividade e o
emprego e xerar contidos de calidade a disposición de todas as galegas e galegos. Nun
encontro virtual no que estivo acompañado
polos membros do seu equipo, entre os que
se atopaba o secretario de Política Lingüística, Valentín García, o titular de Cultura e Turismo fixo fincapé na “necesidade de inxectar
liquidez inmediata nas industrias culturais
galegas” a través da creación deste fondo
que “amosará o talento dos profesionais e
creadores nun momento de incerteza” pola
crise sanitaria.
De entre todos os obxectivos do fondo,
o principal é brindar a posibilidade a profesionais e empresas galegos de traballar
e producir os seus proxectos en condicións
especiais sen ter que deixalos aparcados e, á
vez, facilitar o acceso á cultura a toda a cidadanía con fin de que poidan gozar das distintas expresións tanto en liña como de xeito
presencial.

Ata finais de ano
A convocatoria, dotada inicialmente cunha partida de 1,5 millóns de euros, ten aberto
xa o prazo de presentación de proxectos, con
toda a información dispoñíbel a través de
culturaeturismo.xunta.gal. O período de presentación de proxectos remata o 31 de xullo,
aínda que as iniciativas presentadas poderán
desenvolverse ata finais de ano.
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Aberto o prazo para presentar contribucións ao
fondo de proxectos culturais Xacobeo 21, dotado
en inicio con 1,5 millóns

Poderán acceder a esta convocatoria todas
as ramas do sector cultural con proxectos
virtuais ou que se vaian realizar de xeito presencial baixo as condicións que a situación
sanitaria permita. “Ou mesmo combinar ambas opcións”, explica a Consellería de Cultura,
engadindo que se contemplan tamén outros
servizos, como deseño, produción técnica ou
subministro de materiais e expresións artísticas.
As disciplinas do Fondo para Proxectos
Culturais Xacobeo 2021 incluirán a lingua, as
artes escénicas, teatro, danza, música, artes
plásticas, literatura, divulgación, patrimonio
ou o turismo cultural, entre outros. Os profesionais que formen parte contarán con apoio
e visibilidade para que os seus proxectos sigan a ter proxección social.
As iniciativas optarán a un investimento
máximo de 10.000€ no caso de tratarse de
empresas, cooperativas e entidades sen ánimo de lucro que xeren emprego, ou de 4.000
euros se se trata de profesionais autónomos.
En calquera caso, o departamento que dirixe
Román Rodríguez lembra que a devandita
contía pode supoñer o financiamento do
100% do proxecto. As iniciativas poderán ser
compatíbeis coas axudas doutras entidades
ou mesmo da Xunta de Galicia, pero non coas

da Consellería de Cultura e Turismo para o
mesmo proxecto, co fin de poder chegar ao
maior número de beneficiarios posíbeis.
Cada empresa ou profesional poderá presentar un proxecto, no que deberán apostar
pola lingua galega, se ben poderán promover
igualmente o plurilingüismo sempre que se
inclúa unha versión en galego ou habiliten
mecanismos de subtitulado.

Tres modalidades
Na primeira das tres modalidades do Fondo Xacobeo 2021 incluiranse os proxectos
musicais, audiovisuais e de artes escénicas.
Na segunda terán cabida os proxectos para
dinamizar a lingua galega, o patrimonio cultural e os proxectos editoriais, literarios e
expositivos. A última das modalidades está
dirixida ao ámbito xacobeo, turístico, xeográfico, paisaxístico, gastronómico e de usos e
costumes sociais.
A selección dos proxectos que integren
este fondo vencellado ao Ano Santo será realizada por unha comisión técnica integrada
por persoas expertas en cada un dos ámbitos
que avaliará os proxectos segundo o interese
da proposta así como a súa orixinalidade, calidade, alcance e grao de adecuación ao público ao que vai dirixido. 
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Seguimos
na vangarda
Senén Barro, Torusware, Adrián Pérez Diéguez e
Danivel Valcacer, Premios Nacionais de Informática

Universidade da Coruña foi novamente unha das grandes protagonistas da nova edición dos Premios Nacionais de Informática,
logo do éxito logrado en anteriores convocatorias pola institución
educativa galega, que viu como os devanditos galardóns recoñecían o importante labor de Nieves Brisaboa en 2019 e o de
Ramón Doallo e David Vilares en 2018. Este ano 2020, tal e como
nos lembrou a comezos de xuño a propia universidade coruñesa, será a quenda da spin-off Torusware, impulsada por investigadores do CITIC (Ramón Doallo, Juan Touriño e Guillermo
López) e dos alumnos titulados Adrián Pérez Diéguez e Daniel
Valcarce. Todos eles (amais de Senén Barro, director científico
do CiTIUS da USC, de cuxo importante recoñecemento tamén falamos nestas páxinas) veñen de ser recoñecidos nos
Premios de Investigación Sociedade Científica Informática
de España (SCIE)-Fundación BBVA, os máis prestixiosos
galardóns que se entregan no eido estatal en materia de
Enxeñaría Informática.

Torusware

empresa participada pola
UDC Torusware
gañou o
Premio Ramón Llull pola
súa actividade no ámbito
da computación de altas
prestacións e a súa aplicación ao procesamento
de grandes volumes de
datos, o seu dinamismo e
aposta pola I+D+i e polo
seu impacto nacional e

A
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internacional. Torusware
está especializada na
análise, deseño e implantación de plataformas de
alto rendemento para
análise de datos e calidade
de software en ámbitos de
servidores corporativos e
na nube. Para a firma, este
premio “supón o recoñecemento a nosa aposta pola
especialización, posto que
nos dedicamos a proxec-

tos moi específicos de alto
valor engadido”. Tanto o
profesor Guillermo López
como Doallo e Touriño son
investigadores do Grupo
de Arquitectura de Computadores na Facultade de
Informática e desenvolven
a súa investigación no
Centro de Investigación de
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
da UDC.

Adrián Pérez
Diéguez e Daniel
Valcarce Silva
drián Pérez e Daniel
Valcarce foron premiados na modalidade de
Premios Investigadores
Informáticos Novos. Adrián Pérez
Diéguez foi distinguido “polas súas
contribucións á computación de altas prestacións (HPC) que permiten
procesar grandes volumes de datos
(Big Data) mediante a adaptación
de algoritmos para a súa execución
en arquitecturas heteroxéneas”.
Este premio é o resultado da súa investigación no período de doutoramento na UDC entre os anos 2014
e 2018 no eido da Computación de
Altas Prestacións, concretamente
nas tarxetas gráficas. “Na investigación levada a cabo, ofrécese un
xeito eficiente e sinxelo de executar
moitas operacións informáticas
complexas pero moi comúns en
diversas disciplinas, sobre tarxetas
gráficas das que fan uso os supercomputadores modernos pensados
para procesar grandes volumes de
datos. Así, calquera científico ou
programador pode facer uso destas
operacións sen ter coñecemento
específico en tarxetas gráficas,
resultando en que diferentes operacións de información a gran escala,
das comunicacións e da Intelixencia
Artificial poden executarse moito
máis rápido e contribuír así de cara
ao avance tecnolóxico da sociedade”, explica o doutor en Enxeñaría
Informática Pérez Diéguez quen
resalta que “este mérito é compartido cos meus directores de tese e
a xente do Matsuoka Lab do Tokyo
Institute of Technology, centro
onde fixen dúas estancias, pois
todos eles aportaron coñecemento na miña investigación”. Desde
febreiro de 2019 traballa como
Digital-Marketing Data Lead en Zara.
com (Inditex).

A
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Pola súa banda, Daniel Valcarce
Silva, enxeñeiro de software en
Google foi recoñecido “polas súas
achegas no eido da recuperación
de información e os sistemas de recomendación, que se reflicten nas
súas publicacións de primeiro nivel,
e que o levaron a formar parte dun
equipo internacional que traballa
na mellora de asistentes persoais
utilizando técnicas de linguaxe
natural e aprendizaxe automática”.
Este premio, sinala a UDC, pon en
valor a súa tese de doutoramento
no campo da recuperación de información e os sistemas de recomendación. Segundo explica Valcarce,
“a recuperación de información
estuda como organizar e buscar
en grandes cantidades de datos
como fan, por exemplo, os motores
de procura web. Doutra banda, os
sistemas de recomendación proporcionan suxestións baseadas nos
gustos dos usuarios. As plataformas
de vídeo, de música ou de comercio
electrónico fan un uso extensivo
destes sistemas de recomendación”.
A tese de Daniel Valcarce centrouse en explorar nexos de unión
entre ambas as dúas disciplinas
para desenvolver algoritmos máis
precisos ou máis eficientes dende
o punto de vista computacional. O
doutor en Enxeñaría Informática
engade que esta distinción “non
só é froito do meu esforzo persoal
senón que tamén recoñece o gran
labor investigador do IRLab [Information Retrieval Lab]”, grupo de
investigación da UDC onde realizou
a súa tese.
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Prestixioso galardón para Senén Barro, director
científico do CiTIUS da USC
director científico do Centro
Singular de Investigación en
Tecnoloxías Intelixentes da
Universidade de Santiago,
Senén Barro, vén de obter o Premio José
García Santesmases de mans da Sociedade Informática de España (SCIE) e máis a
Fundación BBVA. Os galardóns, fallados a
través de vídeo-conferencia polo xurado
da cuarta edición dos SCIE, recoñecen a
traxectoria profesional de Barro polas súas
contribucións de gran calidade ao eido da
Intelixencia Artificial e á transferencia de
coñecemento. O galardoado, que foi reitor
da USC, colabora decote con Código Cero
con artigos de divulgación tecnolóxica
no que reflexiona sobre o papel relevante
que xogarán os sistemas intelixentes nun
futuro inmediato.
O Premio José García Santesmases é un
dos tres Premios de Investigación Sociedade Científica Informática de España
(SCIE) – Fundación BBVA 2020. O galardón
recibe o nome dun dos grandes pioneiros
da Informática en España, que foi impulsor,
ademais, dos primeiros computadores
fabricados dende o ámbito estatal.
Senén Barro é catedrático de Ciencias da
Computación e Intelixencia Artificial (IA) na
Universidade de Santiago de Compostela
(USC). O xurado valorou a súa traxectoria,
destacando que “non só posúe un brillante
currículo investigador, senón que tamén
foi fundador dun grupo de investigación
de referencia e de startups tecnolóxicas”.
O fallo conclúe que “as súas contribucións á promoción do emprendemento
innovador e á divulgación científica son recoñecidas internacionalmente”; e que “ten
sido tamén un promotor moi activo dos
estudos da Informática desde os diferentes
cargos relevantes que ostentou”, engade.
Pola súa banda, o director científico
do CiTIUS compartía deste xeito a súa
satisfacción polo recoñecemento recibido:

O

“Agradezo e celebro moito esta distinción,
polo seu prestixio e por tratarse dun premio que se concede pola importancia da
investigación e a transferencia dos seus
resultados, no meu caso no ámbito da
Intelixencia Artificial”. E engadiu, respecto
do feito de compartir o recoñecemento con investigadores e investigadoras
de primeiro nivel: “A importancia dun
premio vén dada tamén por aqueles que
o recibiron antes, e todos os anteriores
premiados son persoas de excepcional
valía, a cuxa altura científica espero
corresponder”. Segundo fixo saber, trátase
dunha distinción “que honra tamén á
Universidade de Santiago de Compostela
e servirá para dar unha maior visibilidade
e protagonismo ao CiTIUS, o centro de
investigación en Tecnoloxías Intelixentes
que dirixo, e isto faime especialmente
feliz”.
A cuarta edición dos Premios de Investigación Sociedade Científica Informática de España (SCIE) – Fundación BBVA
recoñece desde xeito por primeira vez a
un investigador do CiTIUS nunha das súas
dúas modalidades: os Premios Nacionais
de Informática; unha categoría destinada
a recoñecer o labor de investigadores e
entidades públicas e privadas na área da
Informática que adicaron a súa carreira
profesional e o seu esforzo ao estudo,
fortalecemento e divulgación desta
disciplina.
Con todo, o CiTIUS lembra que esta é a
segunda ocasión na que un científico do
centro aparece entre os premiados: no
ano 2017, o investigador Alejandro Ramos (actualmente en etapa postdoutoral
no centro compostelán), foi recoñecido
como un dos seis doutores premiados
en toda España na categoría Investigadores Mozos Informáticos, destinada a
distinguir traballos de tese innovadores e
relevantes.
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Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA) e a
Consellería de Política
Social, coa colaboración
do voluntariado da Cruz
Vermella, están a pilotar
unha aplicación para que as persoas maiores manteñan contacto coa súa rede de coidadores a través dos dispositivos móbiles.
Trátase do proxecto Asiste, un novo servizo
de mobilidade vencellado á Historia Social
Única Electrónica (HSUE), desenvolvida por
AMTEGA e Política Social. No desenvolvemento de Asiste tamén van participar un
grupo de maiores e de coidadores que estará constituído por aproximadamente 30
persoas distribuídas en diferentes recantos
da xeografía galega. Logo deste período inicial de probas, a Xunta facilitará o servizo de
xeito gratuíto a calquera persoa residente na
nosa terra.

Coidados a
través do móbil
Iníciase a pilotaxe de Asiste, unha aplicación para garantir
o contacto das persoas maiores cos coidadores

Sobre Asiste
Asiste é, como dixemos, unha ferramenta
deseñada para facilitar ás persoas maiores
que viven soas un contacto constante a través do móbil coa rede de servizos sociais e
co seu círculo de coidadores. Segundo informan as entidades impulsoras deste servizo,
a crise da COVID-19 está a evidenciar, aínda
máis, “a importancia dos sistemas e recursos
de monitoraxe no fogar para persoas maiores ou con necesidades especiais que viven
soas, de aí a importancia de complementar
estes servizos con iniciativas como Asiste”,
que se enmarca no proceso de extensión da
Historia Social Única Electrónica.

Asistente social no móbil
A ferramenta configúrase como o asistente social no móbil, unha canle telemática de
comunicación coa rede familiar de coidadores, que poderán facer seguimento, en tempo real e dende o seu dispositivo, dos parámetros de actividade, das biomedidas e da
xeolocalizacion da persoa beneficiaria, amais
de establecer recordatorios de medicacións,
visitas médicas etc.
Respecto do seu modo de emprego, unha
vez que o usuario descarga a aplicación, que
pode estar ligada a unha pulseira de actividade, envía un convite a persoa ou persoas
que quere establecer como coidadores. Desde ese momento o coidador pode configurar
os distintos parámetros que quere monitorizar. Así, se o que lle interesa controlar da
persoa coidada é a frecuencia cardíaca, pode
establecer os límites que considera seguros e
recibirá unha alarma en caso en caso de que
se superen. Ademais o coidador tamén pode
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establecer eventos, citas ou recordatorios
como a toma de medicación establecendo
unha data e hora e incorporando unha imaxe
do medicamento. Tamén pode facer un seguimento do lugar no que se atopa a persoa
e recibir un aviso se sae da zona establecida
como segura.
Para facilitar o uso da aplicación por parte
de persoas maiores, Asiste conta cun asistente virtual, que a través de pictogramas e
funcionalidade de recoñecemento de voz
permitirá “unha comunicación intuitiva e
doada”, en palabras de AMTEGA.

Aplicación en proceso de medre
A medida que se vaia evolucionando a
aplicación permitirá tamén recibir avisos
e notificacións de procedementos ou recordatorios de citas dos servizos sociais. A
Xunta facilitará este servizo de xeito gratuíto a calquera persoa residente en Galicia, de
xeito que, no momento que comece a usalo
, abriráselle unha Historia Social Única Electrónica. Toda a información e datos xerados

por Asiste serán custodiados pola Administración autonómica coas debidas garantías
de seguridade e confidencialidade. Nun futuro a plataforma permitirá a integración dos
dispositivos cos que o fornecedor de servizos
de teleasistencia da Xunta dote aos cidadáns
que teñan esa prestación.

Evolución da plataforma
Con esta aplicación a Xunta incorpora
novas solucións innovadoras á plataforma
da Historia Social Única Electrónica, que se
implantou en 2016 como eixo central da estratexia de dixitalización dos servizos sociais.
Actualmente preto de 700 profesionais dos
servizos sociais locais e da Administración autonómica empregan HSUE, que lles permite
un acceso único aos expedientes dixitais de
670.000 galegos. A día de hoxe un total de
310 concellos están adheridos á plataforma,
que integra nun único sistema os datos relativos a historia social do individuo e facilita a
coordinación de todos os axentes implicados
na prestación dos servizos sociais. 
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Plan de despregue
histórico

A fibra óptica de Orange abranguerá a zona vella de Santiago nun
prazo de sete meses, comezando en verán pola rúa do Franco

A

fibra óptica chegará
á rúa do Franco este
verán e á totalidade
do conxunto histórico
compostelán
nun prazo estimado
de sete meses. Este
é o obxectivo do plan de despregue
que o director territorial de Relacións
Institucionais do operador Orange, Óscar Aragón, presentou este 16 de xuño
á directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira; ao alcalde de Santiago
de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo;
e a directora xeral de Patrimonio da
Consellería de Cultura e Turismo, María
del Carmen Martínez.
Esta previsión de fornecemento tecnolóxico, un acontecemento histórico
para a modernización do casco vello
compostelán (e tamén para os barrios
antigos do resto das vilas e cidades da
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cemento tecnolóxico este verán neste
céntrico viario para continuar progresivamente en toda cidade vella nun
prazo aproximado de sete meses. O
alcance desta iniciativa abrangue todo
o ámbito do plan especial, non só a
améndoa do casco histórico. O proxecto contempla, tamén, a compartición
de infraestruturas, o que permitirá a
outros operadores poder dar servizo
no conxunto histórico utilizando as redes de Orange.
Para a extensión da fibra o operador
empregará caixas de baixo impacto
nas fachadas e as canalizacións existentes. Son solucións acordadas durante o proceso de consulta aberta a
operadores lanzado a finais do pasado
ano por parte da AMTEGA, o Concello
e a Consellería de Cultura e Turismo
que se fraguaron tomando como punto de partida o Catálogo de Solucións
Técnicas aprobado o pasado verán
polo Goberno galego.

Catálogo de Solucións
nosa terra, coa extrapolación dos achados santiagueses a outras contornas),
foi posíbel grazas á colaboración entre AMTEGA e o Concello de Santiago,
que veñen traballando para facilitar o
fornecemento de redes de telecomunicacións nesta zona especialmente protexida. Fixérono, máis polo miúdo, coa
elaboración dun catálogo de solucións
técnicas e co posterior lanzamento
dunha consulta pública a operadores.
Este proceso rematou coas propostas
de R, Telefónica e Orange, operador
que solicitou a licenza municipal a semana pasada.
A comisión asesora de patrimonio
do casco histórico informou favorabelmente da proposta de despregamento
para todo o ámbito da cidade histórica
e o proxecto concreto para a rúa do
Franco, de cara a continuar coa tramitación administrativa da licenza, co que o
operador espera poder iniciar o forne-

O Catálogo de Solucións para actuacións de tendido da rede de fibra óptica en contornas urbanas de especial
protección e conxuntos históricos de
Galicia foi elaborado pola AMTEGA, o
operador público RETEGAL e a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para
abordar unha problemática presente
en toda a Unión Europea para a que
ata agora non se ofrecera ningunha
solución.
Para a elaboración desta guía partiuse do caso concreto de Santiago
de Compostela e en colaboración co
Concello, co Consorcio de Santiago e
cun equipo multidisciplinar (integrado
por arquitectos, enxeñeiros de telecomunicación e técnicos proxectistas
especializados en despregamentos de
fibra óptica), elaboráronse unha serie
de propostas viables e extrapolábeis a
outros conxuntos históricos, e que serviu de base técnica a ter en conta na
consulta que se pecha. 
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O CESGA seguirá sendo

líder en cálculo avanzado
O supercomputador Finisterrae III será realidade o ano que vén

O

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) vai investir 7 millóns
de euros no Finisterrae
III, un novo supercomputador que permitirá
multiplicar por seis a
capacidade de cálculo do actual Finisterrae
II, ao tempo que proporcionará servizos de
almacenamento de moi alta capacidade,
reforzando así o servizo de vangarda que o
centro presta aos investigadores e á industria galega segundo aprobou o pasado 4 de
xuño o Consello da Xunta.
A licitación desta infraestrutura será posíbel grazas a un convenio de colaboración do
CESGA co Ministerio de Ciencia e Innovación,
e que contará con 5,6 millóns de euros procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Segundo o convenio autorizado polo Consello da Xunta, o co-financiamento nacional
será asumido pola Administración autonómica, que, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), achegará 1.050.000 euros, e o
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), que dedicará 350.000 euros.
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O novo supercomputador, que se espera
poida entrar en funcionamento en marzo
de 2021, permitirá que os centros de investigación e tecnolóxicos, así como as empresas de Galicia, sigan liderando proxectos de
I+D+i e manterá ao CESGA, que conta con 27
anos de traxectoria, como un dos referentes
da supercomputación nacional e europea.
O Finisterrae III facilitará atraer proxectos que requiran unha grande capacidade
de computación e de almacenamento de
datos. Tamén permitirá fomentar e promover o uso da supercomputación no ámbito
empresarial, especialmente nas pemes, e
contribuír á adopción das novas técnicas
de intelixencia artificial, Machine Learning e
Deep Learning, impulsando a Industria 4.0 e
os Hubs de Innovación Dixital de Galicia, dos
que forma parte o CESGA.
Ademais, o Centro de Supercomputación
de Galicia subminsitra outros servizos de
conectividade á rede de centros de investigación, tecnolóxicos, universitarios e educativos de Galicia, e dispón doutras infraestruturas que permiten que a comunidade
científica e educativa poida realizar traballos
colaborativos.

Todas estas infraestruturas fan posíbel que
os centros de investigación e tecnolóxicos
poidan prover servizos innovadores e de
valor, e tamén, que as pequenas e medianas
empresas elaboren e perfeccionen novos
produtos e servizos.
Segundo engadiu a Xunta, a configuración do novo superordenador Finisterrae III
é resultado “dun estudo de necesidades da
comunidade de usuarios do CESGA, centros
de investigación, centros tecnolóxicos, centros universitarios e colexios profesionais
relacionados coas TIC e tamén con empresas
e outros actores relevantes, así como dunha
avaliación das diferentes tecnoloxías dispoñibles no mercado”. A infraestrutura permitirá ao centro “posicionarse cara ao futuro, en
liña coas capacidades de Galicia”.
Beneficiaranse destas novas infraestruturas, entre outros, os investigadores das
universidades galegas, do CSIC e dos centros tecnolóxicos galegos; e proxectos punteiros como os de investigación aplicada ao
descubrimento temperán de fármacos e ao
desenvolvemento de novos materiais, os
proxectos de ultrasecuenciado e xenómica,
os proxectos de astrofísica participados pola
Axencia Espacial Europea (ESA), os de altas
enerxías desenvolvidos por grupos galegos
en colaboración co CERN; así como os desenvolvementos ligados á reconstrución de
imaxe médica de alta resolución, os relacionados coa COVID-19 e tamén os proxectos
de anotación e exploración masiva de datos.
Así mesmo, o Finisterrae III permitirá mellorar os servizos prestados a MeteoGalicia ou a
Portos do Estado para a elaboración das súas
predicións operativas diarias. 
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Grandes achados
en cálculo, comunicacións
e informática (III)

Henrique Neira Pereira achéganos a primeira
entrega dunha serie de reportaxes que teñen
como protagonista a nosa terra
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91. SERVIDOR WWW

— 1993. O día 18 de xuño o profesor Juan
Antonio Garzón, da Facultade de Física da
USC, dentro das 'Xornadas de informática
e comunicacións en apoio da investigación', invitou a Miguel Ángel Marquina e
Ignacio Reguero, do Centro Europeo de
Investigación Nuclear (CERN) de Xenebra,
que fixeron unha demostración da World
Wide Web, poñendo en marcha o primeiro
servidor de Galicia; a primeira web galega
era unha lista ordenada de ligazóns con comentarios sobre estas.

92. NOVOS MEDIOS

— 1993. A Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta desenvolve nos cursos 1993/94 a 1994/95 o
Programa de Novos Medios Audiovisuais e
Informáticos (NMai) para formar o profesorado e dotar os centros de recursos tecnolóxicos.

93. FACULTADE DE INFORMÁTICA

— 1993. A Universidade da Coruña estrea
o edificio da Facultade de Informática, que
garda hoxe unha interesante colección de
ordenadores das últimas décadas.

96. TV POR CABLE

— 1994. Intelsis, Daviña e Editorial Compostela gañaron o 27 de setembro o concurso
para a instalación e xestión da rede de televisión por cable en Santiago. Esta concesión,
a da Coruña e a do resto de Galicia serán
operadas desde o 30 de xuño de 1999 pola
firma R.

97. FIBRA ÓPTICA

— 1994. En novembro anúnciase que a Televisión de Galicia empregou a transmisión
de datos por fibra óptica na emisión de especiais desde o Salón da Enerxía de Silleda.

98. TELEMEDICINA

— 1994. A Consellería de Sanidade da Xunta
e Telefónica inician nos hospitais de Ourense e Verín un proxecto de telemedicina polo
que profesionais de medicina xeral consultarían telematicamente con especialistas
radiografías, electrocardiogramas ou analíticas.

99. WEB DE XORNAIS

— 1995. Estréase o 12 de outubro a web
compartida dos diarios composteláns 'O Correo Galego' e 'El Correo Gallego', primeira
entre os xornais galegos.

100 CORRECTORES

— 1995. Neste ano existen xa incipientes
correctores de lingua galega para procesadores de texto de PC.

101. TV VÍA RADIO

— 1996. A Secretaría Xeral de Comunicación
da Xunta anuncia o 29 de marzo que Galicia
será a primeira comunidade en probar a difusión de sinais de televisión vía radio.

103

102

94. REDE TRUNKING

— 1994. A Xunta de Galicia anuncia o 2
de abril que en só dous anos estableceu
unha das redes de emisores, reemisores e
microemisores máis completa do territorio
español, polo que o seu sistema de buscapersoas tiña máis cobertura que os dos
operadores privados e a súa rede trunking
para transmisión de datos non tiña equivalente no ámbito privado.

95. PESCA CON SATÉLITE

— 1994. A USC anuncia o 22 de abril que
a flota pesqueira galega poderá utilizar datos obtidos vía satélite cun sistema deseñado na propia USC para localizar bancos de
pesca.
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102. MITE

— 1996. Primeira edición do Mercado da Informática e as Telecomunicacións (MITE) en
Silleda.

103. WEB AUDIOVISUAL

— 1996. O 17 de maio a Compañía da Radio/
Televisión de Galicia lanza a súa web www.
crtvg.es.

104. VIDEOXOGO

— 1996. Comercialízanse os primeiros CDROM galegos e con contidos en galego,
coma o do videoxogo 'Bicho' de Dygra Films.
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111. CÁMARAS WEB

— 1999. O 3 de marzo anúnciase que a
cámara web da Compañía de Radio/Televisión de Galicia (CRTVG) instalada na praza
do Obradoiro santiaguesa recibiu 30 millóns de visitas desde a súa estrea, sendo
unha das dez máis visitadas do mundo.

112. XIS

— 1999. O 14 de abril lánzase en Santiago
o navegador de Internet XIS, primeiro en
galego.

113. RIANXO

— 1999. En abril dáse a coñecer o proxecto
de tradutor castelán-galego Rianxo, promovido polo galego-arxentino Roberto Abalde
e desenvolvido por ducias de internautas.

114. CAMIÑO VIRTUAL

107
105. DVD

— 1997. En marzo a firma Panasonic presenta en Compostela a tecnoloxía DVD, que comeza a comercializarse masivamente.

106. RETEGAL

— 1997. A Xunta funda a empresa Redes de
Telecomunicacións Galegas (Retegal) para
xestionar a rede que lles dá servizo a centros
da administración autonómica galega. Desde 1998 ocúpase da Rede Oficial de Comunicacións Móbiles, dos máis de 1.000 quilómetros da rede de banda larga de fibra óptica
da Autoestrada Galega da Información e da
Rede de Difusión de Televisión Dixital Terrestre Institucional. No último caso, a gran maioría do equipamento da rede foi fabricado e
instalado por empresas galegas.

107. DVD EN GALEGO

— 1998. Estréase en Santiago o 17 de setembro o filme 'Un amor por descubrir', primeiro
que sairá con audio en galego en formato
DVD, uns meses despois.

108. ANIMACIÓN DIXITAL

— 1998. En novembro o Centro de Supercomputación de Galicia comeza a renderizar
a longametraxe galega animada por computador 'O bosque animado', dirixida por
Manolo Gómez desde Dygra Films e que se
estreará o 3 de agosto de 2001. Foi a primeira
longametraxe de animación en tres dimensións de Europa.

109.BANCA ELECTRÓNICA PARA
PARTICULARES

— 1998. Caixa Galicia estrea Caixa Activa,
banca electrónica para particulares.

110. SIEGA

— 1998. Comeza o plan SIEGA da Xunta, que
contempla que todos os centros públicos de
ensino primario de Galicia contasen con conexión a Internet no curso 2001/2002.
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— 1999. O 16 de xuño inaugúrase no mosteiro compostelán de San Martiño Pinario
a mostra O Camiño de Santiago Virtual,
cun Pelegrín (mascota do Xacobeo) virtual
e dispositivos coma un Botafumeiro virtual ou o navegador/simulador xeográfico
SANTI, desenvolvido pola Universidade da
Coruña co apoio da Consellería de Cultura
da Xunta, que permitía un voo virtual polo
territorio galego e visitar os monumentos
máis famosos.

115. R

— 1999. O 30 de xuño anúnciase a posta
en marcha do operador de cable galego, R.

116. TRASNO

— 1999. Nace o Proxecto Trasno para traducir (localizar) software libre á lingua galega.

117. BLUSENS

— 2000. O 10 de xaneiro constitúese Blusens Technology, empresa compostelá
fundada por Miguel Silva Constenla e José
Ramón García González. A firma comercializou equipos electrónicos e de telecomunicacións e os seus compoñentes, comezando a operar en 2002 e acadando unha
importante presenza internacional ata
2013.

118. COTOVÍA

— 2000. En abril investigadores de USC e
Uvigo dan a coñecer o proxecto de elaborar
un sintetizador de voz en galego e conversor
de texto a voz, Cotovía, que xa funciona en
xaneiro de 2004. Unha nova versión chegou
en xullo de 2017, da man do Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

119. RATO

— 2000. Desenvólvese na Universidade de
Vigo o robot RATO (Robot Autónomo para
Transporte en Oficina), que foi unha atracción
en encontros tecnolóxicos en Galicia.

120. TELEENSINO

— 2001. En abril, a Aula de Produtos Lácteos
da USC e o Centro de Supercomputación de
Galicia anuncian un proxecto de teleensino
no rural, que se implantará despois en Perú.

121. CÓDIGO CERO

— 2001. Nace o 25 xullo a web de noticias de
ciencia e tecnoloxía de Galicia Codigocero.
com. En xaneiro de 2002 aparece a revista en
papel, con Xosé María Fernández Pazos como
director e Marcus Fernández como subdirector.

122. TRADUTOR ES-GA

— 2001. O 21 de setembro preséntase en
Santiago o tradutor Es-Ga da Xunta, creado
polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades para traducir documentos de español a galego. En xaneiro de
2002 aparecerá o tradutor español-galego da
firma compostelá Dimensiona, Traduza-G.

123. SUPERORDENADOR VIRTUAL

— 2001. O CESGA pon en marcha o Superordenador Virtual Galego (SVG).

124. BVG

— 2002. Aparece en xaneiro a Biblioteca Virtual Galega da Universidade da Coruña.

125. CURSO MULTIMEDIA

— 2002. Estréase en marzo o primeiro curso
multimedia de galego en liña, é-galego, que
tamén sairía en CD-ROM.

124

126
126. BANCO VIRTUAL

— 2002. Caixa Galicia crea unha oficina virtual, On CaixaGalicia, e estrea na Coruña o seu
Centro On, precursor da oficina bancaria do
futuro. Logo abriuse outro en Santiago.

127. ENXEÑERÍA

— 2003. En setembro empeza a impartirse
Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas
na Escola Técnica Superior de Enxeñería da
USC.

128. GALIPEDIA

— 2003. O 8 marzo créase a Galipedia, a versión en galego da Wikipedia.

140
136. ROCINANTE

— 2004. O Instituto de Automática Industrial
do CSIC presenta en Madrid o proxecto Autopía: tres vehículos capaces de conducirse
por si mesmos. Un deles, un furgón Berlingo
chamado ‘Rocinante’ fabricouse na factoría
de Citroën en Vigo.

137. REALIDADE VIRTUAL

— 2004. En xullo anúnciase que o Hospital
Naval de Ferrol emprega técnicas de realidade virtual para facer telemedicina en liña.

138. VOTO ELECTRÓNICO

— 2003. Caixa Galicia estrea en marzo a súa
banca telefónica en galego.

— 2005. Realízase un experimento de voto
electrónico no referendo sobre a Constitución Europea do 2 de febreiro en Santiago,
Vilagarcía de Arousa, Monforte de Lemos e O
Carballiño, aínda que sen valor xurídico.

130. GALNIX

139. RUEIRO VIRTUAL

129. BANCA TELEFÓNICA

— 2003. O 15 de maio estréase na sede do
CESGA en Santiago o galNIX, Punto Neutro de
Intercambio de Tráfico de Internet en Galicia.

131. DEMOBIRD

— 2003. En agosto comeza un experimento
para a detección de lumes en Galicia co satélite 'Demobird' da ESA.

132. ESCANEADO 3D

— 2003. Desenvólvese no Centro Galego de
Arte Contemporánea en Santiago desde o 30
de setembro un proxecto artístico de escaneado de persoas en tres dimensións.

— 2005. Estréase en xuño un rueiro virtual de
Santiago no portal QDQ.com, semellante a
Street View de Google, que bota a andar o 25
de maio de 2007 nos Estados Unidos.

140. NOVELA DIXITAL

— 2005. Publícase en novembro 'O home
inédito' de Carlos G. Meixide, primeira novela
galega en saír directamente en Internet, da
man de 'Ediciós da Rotonda', selo de María
Yáñez Anllo.

141. AXÓUXERE

— 2006. Experiméntase en maio o uso da lingua galega para darlle ordes a un can robot
da fabricación xaponesa que en Galicia leva o
nome de Axóuxere.

142. CPETIG

— 2006. O 1 de decembro aprobouse a Lei
8/2006 do Parlamento de Galicia, de Creación
do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica
en Informática de Galicia (CPETIG).

143. USC VIRTUAL

— 2007. O 14 de maio a USC estrea unha plataforma que permitirá que o profesorado publique apuntamentos e documentos en liña.

144. CPEIG

— 2007. O Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG) foi constituído o 15 de decembro de 2007. Desde o 13
de novembro de 2009 e con carácter anual
celebra a Noite da Informática en Galicia para
premiar logros neste eido.

145. CLÚSTER TIC GALICIA

— 2007. O 31 de decembro constitúese en
Santiago o Clúster TIC Galicia.

146. ROBOT GUÍA
— 2007. A firma galega Elaboro asina
en decembro coa sueca Artificial Solutions

133. EDUCACIÓN

— 2003. O 26 de novembro a Xunta de Galicia estrea o portal web dedicado á educación,
www.edu.xunta.es, destinado a darlle servizo
a máis de 400.000 estudantes e docentes.

134. SUPERDOME

— 2003. O CESGA cumpre dez anos estreando en outubro un supercomputador Superdome de HP, co que volve ser o maior centro
de cálculo científico español, e número 227
entre os supercomputadores máis potentes
do mundo.

135. WINDOWS XP EN GALEGO

— 2004. O 10 de xuño aparece a versión en
galego do sistema operativo Windows XP de
Microsoft.
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147

154

un acordo para crear o primeiro asistente
virtual en lingua galega: un robot-guía capaz de recoñecer a linguaxe humana e de
falar, resolvendo dúbidas en webs institucionais ou empresariais.

tímetros cúbicos e 900 gramos de peso, comezou a transmitir datos pasada a unha do
mediodía.

159. DICIONARIO EN LIÑA

— 2012. A Real Academia Galega publica en
liña en maio o seu ‘Dicionario’, con máis de
50.000 entradas.

147. FINISTERRAE

— 2008. En xaneiro xa funciona en probas
o supercomputador ‘FinisTerrae’ do CESGA,
que se inaugurará o 12 de xuño, ocupando
o posto 100 na listaxe dos supercomputadores máis potentes do mundo. O 'FinisTerrae
II' púxose en marcha en 2015 e para 20202021 prevese o 'FinisTerrae III'.

148. WIFI NO BUS

— 2008. En febreiro a firma Arriva incorpora
a tecnoloxía WiFi en dúas das súas liñas de
autobús. Nos seguintes meses súmanse Alsa
e Monbus.

149. TDT

— 2008. O 4 de abril xa funciona en período
de probas na Fonsagrada a Televisión Dixital
Terrestre (TDT), primeiro punto de Galicia
onde se viron as novas canles. O 3 de abril
de 2010 rematan en toda Galicia as transmisións televisivas con tecnoloxía analóxica.

150. MÓBILES EN GALEGO

— 2008. R lanza en maio os móbiles Nokia
2600 Classic, 3120 Classic e 5610 así como
o SonyEricsson w380i, os primeiros de nova
xeración con menú en galego.

151. OPENTRAD

— 2008. O 5 de xuño preséntase en Santiago o tradutor galego-castelán e castelán-galego OpenTrad, da firma compostelá Imaxin
e un consorcio de universidades.

152. EGU EN LIÑA

— 2008. O día 10 de xullo a editorial Ir Indo
estrea a versión dixital da 'Enciclopedia Galega Universal', www.egu.es, primeira enciclopedia galega en ter versión en papel e en
liña, esta última pechou anos despois.

153. GALINUX

— 2008. O 11 de decembro estréase Galinux,
sistema operativo de código aberto baseado
na distribución Ubuntu de GNU/Linux e desenvolvido pola Consellería de Innovación e
Industria da Xunta, Mancomún e deseñado18 |

160. BOSÓN DE HIGGS

159
res de software libre. O sistema, gratuíto e en
galego, levaba as principais aplicacións de
ofimática e multimedia preinstaladas.

154. ENCERADOS DIXITAIS

— 2009. En xaneiro, Galicia convértese na
primeira comunidade en ter encerados dixitais en todos os centros públicos de ensino
obrigatorio de Infantil, Primaria e Secundaria.

155. ABALAR

— 2010. O 3 de novembro estréase a web do
Proxecto Abalar, que comezou en outubro
cun repositorio de recursos e a distribución
de 14.500 ultraportátiles en máis de 300 centros educativos por escolares de 5º e 6º de
Primaria e 1º e 2º de Secundaria de Galicia.

— 2012. O 4 de xullo o CERN de Xenebra
anuncia o descubrimento dunha partícula
coas propiedades do bosón de Higgs, unha
partícula elemental buscada desde décadas
atrás. O Centro de Supercomputación de Galicia colaborou no descubrimento desenvolvendo software para operar a infraestrutura
de computación distribuída (grid) necesaria
para procesar a enorme cantidade de datos
xerada nos experimentos do CERN.

161. MARTE

— 2012. O día 6 de agosto aterra no cráter
Gale en Marte o astromóbil 'Curiosity' da
NASA. Leva un sensor de vento cuxo compoñente clave é un chip deseñado polo equipo
do profesor Luis Castañer na Universitat Politècnica de Catalunya. O chip leva gravado o
nome dos seus cinco deseñadores, entre eles
'M. Domínguez', o enxeñeiro de Telecomunicación Manuel Domínguez Pumar, barcelonés de pai ferrolán e nai coruñesa.

156. ENCICLOPEDIA EN DVD

— 2010. O 26 de novembro o Grupo El Progreso anuncia a edición en DVD da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada, primeira
enciclopedia galega neste formato.

157. PRÉSTAMO DIXITAL

— 2011. En febreiro a Biblioteca Pública
Ánxel Casal de Santiago comeza a facer préstamo de obras dixitais, nun programa piloto
de 15 bibliotecas españolas. No caso galego
colaboran Xunta e Ministerio de Cultura, e tamén prestan lectores de libros electrónicos.

158. XATCOBEO

— 2012. O 13 de febreiro foi colocado en
órbita o picosatélite galego XaTcobeo, desenvolvido pola Universidade de Vigo co Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeroespacial
(INTA). Construído cos estándares CubeSAT
1U da Axencia Espacial Europea, de 10 cen-

161
162. REDE 4G

— 2012. En setembro, Telefónica habilita en
Santiago -tras Madrid e Barcelona- un punto
de acceso ás redes de telefonía móbil con
tecnoloxía 4G. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, avalía
o índice europeo de economía dixital, no
que España figura como o segundo país con
mellores servizos públicos TIC

DESI e a necesidade dun
novo modelo educativo

A

Comisión Europea vén
de publicar o Índice da
Economía e a Sociedade Dixitais (DESI) 2020.
DESI é un índice composto que resume cinco indicadores do rendemento dixital de Europa e que permite
un seguimento da evolución dos Estados
membros da UE na competitividade dixital.
Estes cinco indicadores son conectividade,
capital humano, uso da Internet, integración da tecnoloxía dixital e servizos públicos
dixitais. España mantense no posto número
11 da clasificación global, é o segundo país
da UE con mellores servizos públicos dixitais
e o quinto coa mellor conectividade.
Esta edición do DESI mostra que hai progresos en todos os Estados membros e en
todas as áreas chave medidas no índice. Isto
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Máis aló dos datos
do estudo, a crise da
COVID-19 debería
facernos reflexionar
sobre a fenda dixital en
termos cualitativos e non
cuantitativos.

cobra aínda máis importancia no contexto da
pandemia de coronavirus, que demostrou o
esencial que chegou a ser a informática, ao
permitir que se siga traballando, vixiando a
propagación do virus ou acelerando a procura de curas e vacinas.

Na miña opinión, o importante deste
informe non son as cifras en si, senón as
tendencias. E aí España mostra unha inercia positiva. Con todo, aínda hai marxe de
mellora en campos como a conectividade,
onde a pesar do quinto lugar obtido, existen enormes diferenzas no despregamento
de redes de fibra óptica, con taxas do 80 %
no seu total, pero con apenas un 46 % en
áreas rurais. Sería moi desexable poder ter
as cifras comparativas en Galicia e ver a súa
posición relativa.
Pero máis aló dos datos do estudo, a crise
da COVID-19 debería facernos reflexionar
sobre a fenda dixital en termos cualitativos
e non cuantitativos. Os que temos fillos en
idade escolar fomos sufridores da disparidade de capacidades (e vontades) do profesorado e da falta de formación tecnolóxica
dos nosos mozos para certas tarefas que se
supoñen esenciais, como enviar un e-mail.
Neste sentido, o CCII adheriuse ao manifesto Cara a unha nova educación en matemáticas e informática na Educación Secundaria
de RSME e SCIE. Nel ponse de manifesto
que temos importantes carencias nalgúns
aspectos básicos e que a educación é un
deles. A resposta racional a esta situación
inclúe a redefinición da educación na pedagoxía, nos contidos e no foco, que debería
ser a creatividade, a comunicación, o pensamento crítico e a ética.
Aínda que a informática vai máis aló da
programación, esta constitúe unha parte
esencial onde se utilizan linguaxes formais
que permiten representar procedementos abstractos. Esta capacidade de comunicación da informática compártese coas
matemáticas e coas linguas naturais. Efectivamente, comunicar os razoamentos e os
resultados supón pechar o ciclo do proceso
de modelado e procura e implementación
dunha solución. En definitiva, aplicar o
enxeño para que na unión con matemáticas
e ciencia experimental, a informática dea o
paso definitivo a Enxeñaría.
Dicía Óscar Wilde que “un cínico coñece o
custe de todo e o valor de nada”. Unha conclusión relevante dos indicadores do DESI é
que para garantir a recuperación, os Estados
deberían intensificar os seus esforzos en
mellorar as habilidades dixitais dos cidadáns
e seguir dixitalizando empresas e sector público. Non importa o que nos custe, vale a
pena porque non hai outro camiño.. 
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innovación galega

Innovación en
desescalada

Itelsis ofrece solucións
para teledocencia

As nosas empresas achegan fitos tecnolóxicos
contra a complexa situación económica e sanitaria

Vegalsa-Eroski xestiona con TIC o
aforamento nos seus establecementos



As novas tecnoloxías foron importantes antes de desescalada e son
tamén cruciais para a desescalada. Así,
algunhas empresas da nosa terra están
a converterse en referentes no uso das

novas ferramentas para optimizar a
volta á normalidade e facelo nas mellores condicións de seguridade para
todas as persoas implicadas: traballadores e clientes. É o caso de VegalsaEroski, que aplicou un proxecto tecnolóxico para xestionar o control de
aforamento nos seus supermercados.
Trátase dunha iniciativa piloto habilitada inicialmente no establecemento
Eroski Center de Pérez Cepeda, en
Coruña, consistente nun sistema de
cálculo de persoas a través de sensores 3D que ten a capacidade para
facilitar as compras e garantir, tamén,
a seguridade das persoas que están
dentro do supermercado. A conta pon
en xogo unha pantalla de aviso con
información en tempo real da capacidade dispoñíbel do supermercado así
como aviso automático en local se se
supera o número máximo de clientes
permitido. 

Enxeñaría Sen Fronteiras lanza
servizo de vídeo-conferencia libre



Enxeñaría Sen Fronteiras Galicia
vén de poñernos ao tanto dunha
nova ferramenta coa que incrementar
as nosas opcións de facer vídeo-conferencias e co engadido extra de facelo
con recursos “libres, seguros e responsábeis”. Trátase dun servizo alternativo
aos que achegan as grandes multinacionais (Zoon, Skype, Hangouts),
baseado no software libre Jitsi Meet,
e que, segundo informa a dita organización humanitaria, “preséntase como
unha opción necesaria polo forte auxe
das comunicacións online durante os
últimos meses e as dúbidas xurdidas ao
redor de aplicacións como Zoom”.
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A ferramenta posta a disposición
dos usuarios por Enxeñaría sen
Fronteiras está xa dispoñíbel para o
uso de colectivos sociais ou asociacións, ou tamén de particulares que
necesiten comunicarse a distancia
ou por motivos do actual confinamento.
O acceso á ferramenta realízase a
través dunha ligazón específica de
Meet dende calquera navegador:
meet.isf.es. En dispositivos móbiles,
é posíbel ademais acceder desde a
aplicación móbil tamén podemos
descargar na Rede ou nos acubillos
dispoñibeis para Android ou iOS. 



Entre as compañías galegas que
están a comercializar estes días
solucións interesantes para as novas demandas educativas atópase Itelsis Group,
que ofrece un lote de dispositivos que
facilitan que os alumnos non presenciais
poidan seguir explicacións sen problemas
de comprensión nin visualización.
A solución proposta por Itelsis consiste
nun monitor Traulux TLM de 65 ou 75
polgadas, con pantalla táctil e sistema
operativo Android 8.0 integrado; un
módulo PC-OPS i5 con 8 GB de RAM e 256
GB de SSD que funciona con Windows
10 e garante un streaming de vídeo de
calidade (e ao que tamén pode engadirse
un segundo monitor non interactivo para,
por exemplo, ver aos alumnos que seguen
a clase dende o fogar); unha barra de son
e unha cámara de videoconferencia Poly
Studio USB AutoTrack 4K capaz de facer
un seguimento automático do profesor e
captar a súa voz de xeito nítido e preciso
en contornos acusticamente complicados
grazas a unha liña de micrófonos e tecnoloxía de cancelación de ruído.
Esta solución é compatíbel coas plataformas de videoconferencia na nube máis
populares, como Google Meet, Zoom,
Microsoft Teams, Skype ou Cisco Webex,
así como con toda unha serie de sistemas
de formación en liña (Jamboard, Microsoft
Whiteboard, Google Classroom, Moodle,
ClassDojo, Edmodo, Kahoot, Liveworksheets...). 
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Situm COVID-19 engade seguridade ás
industrias na nova fase da desescalada

Vagalume desenvolve
unha app para aforrar
custes enerxéticos





A firma galega Situm, impulsora
do innovador sistema do mesmo
nome para a localización e navegación en
espazos interiores, vén de pór un importante gran de area para fortalecer a fronte
innovadora de loita contra a COVID-19. E
fíxoo adaptando a súa tecnoloxía para o
retorno á nova normalidade empresarial
e para unha necesidade que vai parella a
esta proceso: a necesidade de garantir a
seguridade dos persoais laborais numerosos e evitar deste xeito novos rebrotes.
Do obxectivo de axudar a industria a automatizar todos os protocolos de actuación
xorde Situm COVID 19.
O alicerce desta novidade radica en
Situm MRM, a solución da empresa para a
xestión de recursos humanos e activos móbiles mediante xeolocalización, concibida
para “ter sempre localizados os efectivos
humanos e as máquinas (carretillas, vehículos industriais...) e así mellorar os tempos
de resposta e aumentar a rendibilidade”.
Ante as novas prioridades que marcou a
pandemia (a urxencia de garantir o cumprimento da distancia social de seguridade
e o aforamento), a firma adaptou o seu sistema de xeoposicionamento en interiores
á nova situación, dando como resultado
Situm COVID 19, unha tecnoloxía que resolve “boa parte da problemática á que se
enfronta o sector industrial na actualidade”.
Entre as súas características salientan as
seguintes:
• Non necesita apenas infraestrutura adicada xa que aproveita as redes Wi-Fi e
Bluetooth xa existentes.
• O sistema pódese implantar en apenas
unha semana.
• Só é necesario dotar aos traballadores
dun smartphone.
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• Detecta e rastrexa por planta.
• Recibe toda a información de maneira
clara e intuitiva por medio de mapas ou
gráficas nunha única pantalla.
• Todos os datos recollidos durante as
distintas quendas rexístranse en analíticas e estatísticas que permite un estudo
pormenorizado a posteriori.
• Polo que se refire ás súas aplicacións,
estas son as principais:
• Control de distancia de seguridade: a
solución alertará ao traballador se está
en risco de incumprir a distancia mínima de seguridade.
• Control de aforamento: notificarase no
caso de que haxa risco de superar o
número recomendábel de persoas nun
espazo, como nas zonas comúns. Para
isto, emprégase a tecnoloxía geofence de Situm, que permite delimitar e
analizar o uso que se fai dun lugar en
concreto.
• Rastrexabilidade de empregados: todos
os usuarios deixan unha pegada no
sistema, de maneira que ante calquera
contaxio pódese identificar de maneira
rápida e efectiva ao persoal que estivese en contacto cos afectados.
• Detección automática de calquera
entrada ou saída das instalacións: o
que proporciona un sistema de control
presencial (fichaxe) sen necesidade
de establecer contacto con ningunha
superficie.
• Alarmas xeolocalizadas nos puntos de
desinfección: ante a obriga de que o
persoal siga unhas pautas de hixiene
estritas, o sistema pode enviar avisos
que lembre os protocolos que deben
realizar ao pasar por un determinado
lugar. 

O grupo empresarial enerxético Vagalume Energía vén
de presentar a que sería, nas súas
palabras, a primeira aplicación online
galega destinada a determinar o
custo e o aforro dunha instalación
fotovoltaica para fogares e empresas. Trátase dunha ferramenta que a
través dun algoritmo propio, e empregando a tecnoloxía de cartografía
de Google Maps, permite coñecer en
“tan só dous minutos” o custo dunha
instalación fotovoltaica, o aforro
enerxético xerado nun ano e o tempo de amortización da instalación.
Esta ferramenta foi presentada por
Vagalume Enerxía coincidindo co Día
Mundial do Medio Ambiente. Ofrece
operatividade tanto dentro da nosa
Comunidade como fóra dela. 

Artai lanza unha
plataforma online de
ciberseguridade



Artai, compañía de seguros
con sede principal en Vigo,
vén de lanzar unha plataforma
online de balde para a avaliación
de riscos en materia de seguridade. A ferramenta, que ofrece
asesoramentos sen custos e máis
a posibilidade de pechar contratacións de seguros contra ameazas
tecnolóxicas, está dispoñíbel en
ciber-seguro.es e é froito dun acordo entre a compañía galega e máis
a consultora tecnolóxica DooingIT.
Está dirixida a pemes, microempresas e autónomos, co fin de achegar
solucións que lles sirvan para protexerse ante as diferentes ameazas
que poidan chegar a través das
novas canles de información e
comunicación. 
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innovación galega
Chega unha ferramenta anti-COVID
para abrir portas co móbil: AppToIn

A ferramenta TokApp
School bate récords
no confinamento




Nestes tempos de crise sanitaria e
confinamento boa parte das nosas
empresas innovadoras puxéronse mans
á obra para botar unha man nunha situación tan complexa como a que vivimos as
semanas pasadas e como a que estamos
aínda a vivir. É o caso da startup galega
AppToIn (http://www.apptoin.com/), unha
nova empresa impulsada dende Santiago
que desenvolve un produto-servizo moi
acaído para estes días de emerxencia, de
requirimentos sanitarios e hixiénicos e de
limitacións á actividade presencial: unha
aplicación que nos permite abrir portas
coa axuda do noso móbil.
Co inicio da crise, a empresa deu un
novo impulso á ferramenta (inicialmente
orientada a apartamentos turísticos), con
vistas a satisfacer o incremento da demanda e ampliar o ámbito de actividade
a fechaduras de uso comunitario, para
liberar aos usuarios da necesidade de
tocar as portas e dotalos da posibilidade
de xestionar entradas e introducir calendarios e horarios.
AppToIn, impulsada polos empresarios
composteláns Alberto Varela e Cástor
Agra, permite acceder a vivendas e inmóbeis de maneira segura e rápida, dende o
dispositivo móbil, pois engade tecnoloxía
no porteiro automático de cada comunidade (sen necesidade de eliminar a chave
do usuario) e permite unha xestión individualizada e segura dos accesos, podendo
limitalos por horas ou usuarios ben sexan
veciños, repartidores, carteiros, persoal de
emerxencias ou asistencia médica e social.
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Perfectamente ao tanto da complexa
situación derivada da crise sanitaria, os
dous empresarios decidiron aproveitar
o tempo de confinamento para poder
facer I+D e achegar “unha solución que
beneficiase aos usuarios e minimizase
os riscos de transmisión por contacto
que poden producirse en elementos
comúns, facilitando ademais os servizos
de reparto ou asistencia”.
Cástor Agra desde a súa empresa de
software Obradoiro Multimedia e Alberto Varela desde Ferrva Herrajes xa
estaban a desenvolver a tecnoloxía con
éxito para apartamentos turísticos, “un
sector no que achegamos unha solución
para permitir unha mellor xestión das
chaves, aforrando aos propietarios os
custos derivados de tempos de espera
e no caso dos xestores, dándolles a capacidade de facer o check-in múltiple,
cousas que supoñen unha redución de
custos, unha mellora na conciliación do
persoal encargado e un aumento da súa
produtividade”.
Agra e Varela tamén están a desenvolver solucións semellantes no sector
hostaleiro tradicional, no que puxeron
en marcha unha integración tecnolóxica
que permite aos usuarios abrir co móbil
utilizando as fechaduras existentes,
unha funcionalidade que minimiza o
contacto ao que se expón o persoal e
máis os hóspedes e que achega “confianza”, destacan, “nestes momentos en
que hai que extremar o coidado nestes
aspectos”. 

A compañía galega TokApp
vén de facer reconto da actividade comunicativa xerada a través
da súa aplicación escolar (TokApp
School) durante os meses de confinamento. Segundo informan os responsábeis da empresa, os colexios da
nosa terra enviaron máis de 3 millóns
de mensaxes durante as semanas
de Estado de Alarma e restricións ao
presencial por mor da COVID-19 (ou
sexa, dende o 16 de marzo). “A nosa
app”, explican, “foi a ferramenta de
comunicación clave para o sistema
educativo galego durante esta crise
sanitaria”. No seu balance tamén figura o seguinte dato destacado: os centros educativos enviaron unha media
de 3.500 mensaxes ao día a familias e
alumnado a través da plataforma.
Durante o confinamento, o uso da
plataforma chegou a ser até seis veces superior á súa actividade normal,
o que demostra novamente, en palabras da compañía galega, “a utilidade
da tecnoloxía á hora de comunicarse
na contorna educativa”.
Entre as contribucións máis
comúns estiveron o envío e resposta
de deberes e información sobre o
confinamento e o coronavirus.
TokApp, consciente “da necesidade dun sistema de envío de mensaxes seguro e fiábel nas entidades
educativas”, puxo a disposición de
todo o que quixese a plataforma de
maneira gratuíta durante 3 meses
sen compromiso. En palabras de
Javier Romero, director executivo da
empresa, “sabemos que estamos a
vivir unha situación extraordinaria,
por iso quixemos achegar o noso
gran de area e ofrecer a plataforma
de balde a todo colexio e entidade
que a necesite”. 
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SIVSA dará mantemento aos nosos
proxectos de xestión pesqueira



A empresa galega SIVSA,
referente no ámbito TIC,
vén de resultar novamente
adxudicataria do servizo de
mantemento dos proxectos de
xestión pesqueira de Galicia.
En concreto, a través deste
contrato realizará para a axencia AMTEGA (Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia) labores de desenvolvemento evolutivo e de soporte
de sistemas de información
para as iniciativas de xestión
ligadas á promoción e á mellora
da comercialización e rastrexa-

bilidade dos nosos produtos do mar.
Con esta adxudicación darase continuidade ao soporte e ao
mantemento realizado
durante os últimos anos
nos proxectos AVEMAR,
centrado en autorizacións de primeira venda
de produtos pesqueiros e
acuícolas; FEIMAR, destinado
á xestión de eventos feirais;
REXBUQ, dirixido ao rexistro de
buques de Galicia; OPPGA, para
a xestión de organizacións de

produtores; así como o sistema
de rastrexabilidade da marca de
calidade PescadeRías, de onde se
non?, actualmente xestionados
xa pola compañía TIC con sede
en Vigo.

Coremain e Babcock dan forma a un
servizo de cardio-protección por medio
de UAV



A empresa galega Coremain está a participar nun
proxecto de atención sanitaria de
resposta urxente para o Camiño de
Santiago: un servizo de cardioprotección que pon en xogo, para
acadar a máxima eficacia e as
mellores garantías de resolución,
tecnoloxías aéreas non tripuladas
de seguimento e control (UAV).
Coremain concorre no proxecto
achegando a parte de desenvolvemento software, logo que de
resultase elixida pola compañía
aeronáutica Babckock España, para
tal fin.
Segundo informa Coremain,
o servizo de atención médica
resultante, en coordinación coa
Central de Coordinación de
Urxencias Sanitarias (CCUS-061),
“permitirá diagnosticar e tratar nun
curto período de tempo a aqueles
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pacientes que sufran unha parada
cardiorrespiratoria nalgún punto
do Camiño”.
O funcionamento do sistema
baséase na necesidade de achegar
un extra de eficacia, resolución e
resposta inmediata na localización. O servizo ponse en marcha
unha vez que se recibe unha
chamada no CCUSG-061 e, tras un
diagnóstico inicial por parte dos
sanitarios, estes disporán dunha
ferramenta que lles permitirá
enviar diverso equipamento de
urxencia (un kit de emerxencia que
inclúe un electrocardiógrafo, un
desfibrilador, lentes para visualizar
a escena e un dispositivo móbil
con información sanitaria de apoio
á asistencia), mediante un UAV, a
aqueles lugares nos que o acceso é
complexo en termos de tempos de
resposta. 

O novo contrato de SIVSA, con
duración até o 30 de novembro de
2021, conta cun importe de máis
de 785.000 euros, e poderase prorrogar por un prazo igual ou inferior ao fixado orixinariamente. 

O ITG contribúe a transformar
a industria alimentaria



O Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) participa xunto con 18 clústeres agroalimentarios e
organismos de investigación de 14 rexións europeas na
rede europea Smart Sensors 4 Agri-food (SS4AF) que ten
como obxectivo “impulsar a transformación dixital do
sector agroalimentario e facilitar o acceso a solucións
TIC aplicábeis á industria”. A rede, liderada por Flanders’
Food (clúster flamenco de alimentación), conta tamén
coa participación do Cluster Alimentario de Galicia
(CLUSAGA).
Segundo informa o ITG, o gran obxectivo de SS4AF é
pór en marcha “unha folla de ruta para a transformación
dixital, creando comunidades de innovación alén das
fronteiras e brindando oportunidades de financiamento”.
Ao seu abeiro, avanzarase na integración de tecnoloxías
nas liñas de produción e adoptaranse programas de
capacitación para as empresas e os seus traballadores.
Dentro desta rede, o ITG participa en dous proxectos concretos, CONNSENSYS (Connecting smart sensor
systems for the food industry) e S3FOOD (Smart Sensor
Systems for Food Safety, Quality Control and Resource
Efficiency in the Food Processing Industry). 

| 23

NOVAS TIC

Telefónica achega aos concellos un
sistema de cámaras IP para controlaren
as súas praias



Nun contexto como
o actual, no que se
xuntan a volta á normalidade co inicio da tempada
estival, a tecnoloxía tenta
dar respostas de seguridade
para tal relevante confluen-

cia de factores. Neste ámbito
sitúase tamén a operadora
Telefónica, que presentou o
que sería, nas súas palabras,
“o sistema máis avanzado
do mercado para controlar
o aforamento nas praias”. O

obxectivo é poñer ao alcance dos concellos costeiros
a tecnoloxía e a conectividade precisas para realizar
o control dos areais e evitar
aglomeracións.
A través dun sistema de
vídeo-vixilancia mediante
cámaras IP con conectividade 4G e dotadas dun
“potente software”, estas
cámaras son quen detectar
as zonas ocupadas e as que
fican libres, e calcular a porcentaxe de ocupación en
tempo real. O sistema basea
boa parte da súa fiabilidade no cómputo avanzado
que realiza ao combinar
os datos da porcentaxe
de ocupación do espazo
controlado con datos de
aforamento de persoas no
devandito espazo. 

Chega Localsafe, unha app galega para
axudarnos a coñecer os negocios máis seguros



Prosegue, incansábel,
a actividade innovadora galega para plantar
cara á COVID e ás súas
consecuencias. Entre as máis
importantes contribucións á
esta fronte tecnolóxica antivirus atópase a da empresa
galega Amodo Soluciones,
firma galega de software
radicada no Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole).
Amodo desenvolveu unha

aplicación móbil que permite aos usuarios coñecer os
establecementos máis seguros en relación á pandemia.
Segundo lembra a Tecnópole, trátase da primeira
app destas características en
España.
Chámase Localsafe e unha
das súas máis relevantes
contribucións é que axuda
á cidadanía a localizar de
maneira áxil e cómoda os

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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negocios adheridos na súa
contorna, amais de coñecer
as medidas habilitadas polos
negocios en materia de medidas sanitarias e de control.
A aplicación xa está dispoñíbel en App Store e en Play
Store de Android. 

R pon a
disposición das
empresas unha
plataforma dixital
de formación



A operadora
galega R presentou unha plataforma dixital de formación onde as empresas
da nosa terra poderán
compartir cos seus
empregados recursos
de capacitación e
adestramento tanto
de tipo motivacional
como tecnolóxico. Segundo explica a compañía de cable, trátase
dun xeito de impulsar
os plans de formación
do tecido produtivo e de achegar
unha ferramenta de
utilidade na situación
actual, “na que a maior
parte das compañías
galegas adoptaron
o teletraballo como
forma de manter os
seus servizos durante
a crise”. A plataforma é
unha realidade grazas
ao acordo de R coa
firma Fit Learning.
Grazas a esta alianza,
construíron unha solución “moi práctica” na
que, mediante vídeos
breves, impártense
contidos de utilidade,
“non soamente para
esta época de crise,
senón para calquera
momento do ano”, explican, engadindo que
con esta plataforma
“as empresas e os seus
equipos poden elixir
os contidos que mellor
se adapten ás súas
necesidades, acordes
ás das compañías nestes momentos e que
abranguen temáticas
moi variadas”. 
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O CPETIG abre o prazo de inscrición do seu
curso para profesionais da protección de datos



O pasado 3 de xuño abriu o prazo
de inscrición para un curso do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia (CPETIG) que fará
avanzar en coñecemento, operatividade
e eficacia aos profesionais que se centren
na protección de datos ou que se preparen para facelo. O curso O día a día do
DPD conta coa colaboración da Axencia

para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). O comezo está previsto
para o 19 de xuño. Será impartido na modalidade online pola Asociación Española
para a Calidade, AEC, está estruturado en
catro sesións que se celebrarán as dúas
últimas fins de semana de xuño, os días
19, 20, 26 e 27, en horario de venres pola
tarde e sábados pola mañá. 

Aerial Surveillance ponse a disposición dos
concellos para garantir areais seguros



O Centro Tecnolóxico Gradiant, con
sede na Universidade de Vigo, e
máis a empresa Aeromedia, con centro
de operacións en Oleiros (A Coruña),
xuntaron forzas para conseguir, con
tecnoloxías de Intelixencia Artificial e
dispositivos aéreos non tripulados, que as
nosas praias sexan lugares o máis seguros
posíbeis este verán. Ou sexa, que sexan
espazos que garantan as medidas de
control anti-COVID e que non cheguen
nunca a estar masificados (asegurando a
distancia mínima entre bañistas, que é de
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dous metros, e que non haxa grupos
de máis de 15 persoas). O resultado da
colaboración chámase Aerial Surveillance e xa está disposición dos nosos
concellos.
Co “obxectivo de facilitar o equilibrio
que garante a saúde de todos á vez
que o goce das praias e outras contornas naturais”, Aeromedia e Gradiant
deseñaron un sistema que, baseado
en IA e mediante un software de análise intelixente de vídeo en drons, permite a detección e o reconto preciso
do número de persoas e embarcacións
nas praias de forma automática e en
tempo real.
Esta solución tecnolóxica parte do emprego de vehículos aéreos non tripulados, que realizan as súas rutas de voo nos
horarios previamente fixados para tomar
as imaxes da praia que logo son sometidas a análises e son procesadas en tempo
real a través da Rede. Finalizado o proceso, o sistema devolve as imaxes á web
indicada polo cliente. Aerial Surveillance
xa foi contratado por 25 areais en España,
e atópase dispoñíbel para a súa implantación nos concellos que o desexen. 

Vedra presenta a
súa candidatura ao
proxecto europeo
Smart Rural Village



A Deputación de O
concello coruñés
de Vedra está a dar pasos
de xigante para poñerse
á cabeza de Europa en
materia de tecnoloxías e
innovación. De feito, segundo fixo saber o Goberno
local este primeiro de xuño,
vén de ser presentada a
candidatura de Vedra para
converterse por dereito
propio en Smart Rural Village. O Concello informou
que este recoñecemento
non só poría de manifesto
a vontade de avanzar en
tecnoloxías, senón tamén a
arela de combater a perda
de poboación e o envellecemento da mesma, ao
tempo que se contribúe a
fixar poboación (os grandes
desafíos actuais das contornas non urbanas).
Para poder artellar estratexias neste sentido, Vedra
presentou a súa candidatura ao proxecto europeo
Smart Rural 21: estratexias
para pobos de Europa e
da España baleira. Trátase
dun proxecto no que se
seleccionarán 17 municipios rurais de toda Europa
para recibir asesoramento e
apoio técnico para o desenvolvemento de estratexias
intelixentes que solucionen,
na medida do posíbel, os
retos do rural no século
XXI. 
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Falamos cos integrantes do Centro Tecnolóxico do Barbanza S. Coop Galega

“A dixitalización axudará ás
empresas no caso de que se dea
unha nova crise sanitaria”
—— Moitas cousas van cambiar logo da crise da COVID-19, e tamén a nosa forma de traballar, de comunicarnos e de formarnos. Boa parte destas transformacións xa as levan adoptando dende hai
anos os profesionais da informática, é o caso das e dos integrantes do Centro Tecnolóxico do Barbanza S. Coop. Galega (ctBarbanza), a comunidade de traballo colaborativo con sede principal en
Ribeira, que nos conta como están a afrontar a crise e a desescalada e transmítenos a súa opinión
sobre as consecuencias da pandemia para o sector económico. Segundo fan saber, teñen claro que
a dixitalización das empresas, e do noso día a día en xeral, será unha arma eficaz de loita contra
as consecuencias de que se dea, oxalá que non, unha nova crise sanitaria. O equipo de ctBarbanza
está formado por Jorge Parada, Daniel de la Concepción, Fernando Ferro e Tania Rodríguez Cadillo.
- Como afectou a crise e a obriga de teletraballar
a xente coma vós, os profesionais da informática?
- Dende que decidimos formar Centro Tecnolóxico
do Barbanza tiñamos claro que o teletraballo ía ser
parte do noso funcionamento, xa que, parte dos
nosos empregados e colaboradores non se atopan
vivindo preto da nosa contorna. E o mesmo sucede
cos nosos clientes, os cales proceden de diferentes
partes da xeografía nacional e internacional. O teletraballo facilítanos manter o contacto coas persoas cas que estamos traballando, podendo deste
xeito levar a bo porto os proxectos.
Nós entre todos os sectores se cadra sexamos
dos que menos teñamos que mudar de hábitos.
Iso si, no que notamos o cambio foi na forma de
planificar os proxectos novos, xa que entre os que
estabamos na oficina viña sendo costume reunirnos e escribir sobre un encerado como o íamos
resolver.
- Considerades dende ctBarbanza que o Estado
de Alarma non fixo máis que acelerar o proceso
de adopción xeral do teletraballo?
- Este proceso de dixitalización era inevitábel e
ademais un proceso positivo para todos. Cremos
que o confinamento veu ben para que as empresas comezasen a facer o cambio cara ao dixital e
poñerse ao día no teletraballo. Ademais, isto favorece e da pé a que nun futuro, no caso doutro
imprevisto destas características, non nos colla
desprovistos e tanto ás empresas coma aos traballadores lles resulte máis fácil continuar coa súa
actividade normal. De feito as empresas que están
sufrindo menos danos coa COVID-19 son as que viron a dixitalización como un investimento no lugar
dun gasto ou dun inimigo.
- Cales son as vantaxes de desenvolver o noso
día a día laboral, sempre que sexa posíbel, dende calquera punto onde teñamos conexión a Internet?
- Existen moitas vantaxes, tanto para as empresas
coma para os traballadores.
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Por unha banda, as empresas poden encontrar novos traballadores que non se atopen na súa redonda
e aumentar o perfil que se esixe para os postos. Ademais, poden levar máis lonxe a súa marca, chegando
a clientes de lugares máis afastados do seu epicentro.
Pola outra, os traballadores poden ter máis facilidades para a conciliación familiar e a xestión e o aproveitamento do tempo, que implican a redución do
estrés e a fatiga laboral.
En términos xerais, o teletraballo tamén é beneficioso para a sociedade, xa que a pegada medioambiental vese reducida ao diminuír os desprazamentos
ao centro de traballo, facendo que o tráfico sexa menor e se reduza tanto a polución coma a posibilidade
de accidentes de tráfico.
- Non credes que a obriga de teletraballar e teleformarse creou un gran problema para quen non tiña
Internet na casa, nin dispositivos nin o coñecemento axeitado?
- É certo, hai xente que non o vía necesario ou non
tiña posibilidade de acceder aos coñecementos ou
medios para o mundo dixital. Moita xente só vía en
Internet unha ferramenta de ocio, un pasatempo,
máis que un aliado de utilidade para resolver o día a
día, xa sexa laboral, administrativo ou educativo.
Para poder dar solución a isto é necesario comezar
cunha formación da poboación, para que comprendan que as ferramentas dixitais poden facilitar e axilizar os seus quefaceres, tendo en conta que cada vez é
máis necesario. Outra solución é facilitar medios por
parte das administracións e dos centros, tanto de traballo como educativos.
Así mesmo, hai que ter en conta que as ferramentas
teñen que ser intuitivas para todos os públicos, cousa
que non sempre pasa.
Por outra banda, cremos que o acceso a unha conexión á Rede nos lugares rurais debe ser mellorada,
xa que moitas veces a única solución é empregar sistemas moi rudimentarios e insuficientes, e se cadra
nalgúns dos casos só nos queda esperar a que as novas tecnoloxías, como pode ser o 5G, avancen e cheguen a todos. 
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Xa está dispoñíbel na web da Catedral de
Santiago o catálogo dixital dos seus tesouros

O

Museo da Catedral de
Santiago
presentou
estes días o seu catálogo dixital, dispoñíbel
dende xa na súa páxina
web, www.museocatedraldesantiago.es. O
proxecto, enmarcado no programa O Teu
Xacobeo da Xunta de Galicia é o froito de
intensos meses de traballo adaptando aos
novos formatos de consulta, acubillo e divulgación o rico patrimonio cultural e as
coleccións artísticas da entidade compostelá. Trátase da primeira fase dun proxecto
máis amplo que ten un dobre obxectivo: en
primeiro lugar, contar con recursos dixitais
para a documentación e conservación das
pezas e, en segundo, mellorar a difusión e
o acceso do público a estas obras de arte,
algunhas delas, sinala a Fundación da Catedral, “claves na historia e arte de Galicia”.
Deste xeito, dixitalizáronse 75 recursos
patrimoniais da catedral de Santiago, entre
eles algúns tan senlleiros como o parteluz
do Pórtico da Gloria, o conxunto de sepul-
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cros do Panteón Real, o fondo de escultura
románica, os restos arquitectónicos e escultóricos da fachada exterior do Pórtico da
Gloria ou do Coro pétreo do Mestre Mateo,
ou as pezas máis destacadas do tesouro.
Para o devandito, segundo a tipoloxía de
cada peza a tratar empregáronse distintas
técnicas como a fotogrametría ou o escáner,
uns traballos que desenvolveu a empresa
galega Margen Fotografía. Segundo informaron os responsábeis do museo, o fondo dixital ficará almacenado nun acubillo
instalado na propia institución e que será,
nas súas palabras, “unha verdadeira cápsula
dixital da memoria cultural da Catedral de
Santiago”.
Por outra banda, os datos gráficos obtidos serviron para procesar as imaxes e pór
este fondo dixital ao servizo do público, a
través de modelos 3D interactivos, vídeos,
fotografías e outros recursos que, xunto con
textos explicativos, estarán dispoñíbeis gratuitamente en dispositivos instalados nas
propias salas do museo e, tamén, nunha
nova web accesíbel desde a propia páxina

da catedral de Santiago (www.catedraldesantiago.es). Todos estes contidos poderán
consultarse en galego, castelán e inglés.
En palabras da institución, grazas a estes
traballos “o público poderá mergullarse,
desde perspectivas e materiais diversos, nas
fachadas da catedral románica, no altar do
arcebispo Xelmírez, nos últimos tempos da
escultura románica compostelá, no proxecto
do Mestre Mateo co Pórtico da Gloria, na súa
desaparecida fachada exterior e no perdido
coro pétreo”. Tamén poderá coñecer a importancia que tivo a catedral como templo
nacional dos reis de Galicia; e, por fin, saber
da importancia que, desde época medieval,
tiveron as peregrinacións a Santiago e o culto ás reliquias, que “deron lugar a importantes ofrendas e doazóns”.
Trátase dun “proxecto multidisciplinar”,
de aplicación das novas tecnoloxías ao patrimonio cultural, no que participaron historiadores da arte, informáticos, fotógrafos,
deseñadores dixitais, etc. impulsado pola
Fundación Catedral de Santiago e que contou coa colaboración da Xunta de Galicia. 
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videoxogos
Xbox One | PS4 | PC

Tony Hawk

Os xogos volven en edicións remasterizadas
vindeiro 4 de setembro
volverá unha saga de
xogos que marcou os
anos 90 e 2000 protagonizada
polo skate Tony Hawk a través
dunha versión remasterizada
dos seus dous primeiros xogos,
que poderán así xogarse en Xbox
One, PlayStation 4 e PC grazas
ao traballo de Vicarious Visions,
estudio detrás de Crash Bandicoot
N. Sane Trilogy.
Tony Hawk’s Pro Skater 1 +
2 combinará todos os niveis
orixinais, os skaters profesionais,
os trucos da vella escola e todos
os detalles dos xogos clásicos,
incluíndo parte dos seus éxitos
musicais. O xogo tamén contará
cos modos multixogador orixinais
(tanto en liña como fóra de liña)

O

Nintendo Switch

Paper Mario:
The Origami King

Un novo xogo que chegará a Switch en xullo
intendo anunciou
que o vindeiro 17 de
xullo sairá á venda Paper
Mario: The Origami King, unha
nova entrega da saga de Mario na
que os personaxes móvense por
escenarios tridimensionais pese
a seren bidimensionais, conseguindo unha aparencia única e
moi atractiva que namora aos
xogadores dende os tempos da
Nintendo 64.
Resulta curioso que Nintendo
abrise xa a reserva deste xogo,
destacando o feito de que pode
mercarse na súa edición dixital
para poder así descargalo por anticipado e así poder xogar dende
o primeiro minuto do 17 de xullo,
ou sexa, pondo en valor a entrega
inmediata das copias dixitais dos
xogos, algo que cobrou moito
pese durante o confinamento.

N
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En Paper Mario: The Origami King
viviremos unha aventura na que
Mario explorará un mundo feito de
papel acompañado pola súa nova
compañeira, Olivia, para enfrontarse
ao Rei do Origami e ao seu exército
de invasores de papel. Mario terá que
percorrer numerosos escenarios e
recrutar a un equipo de compañeiros
para poder así rescatar aos seus
amigos do malvado rei Olly.
Como ben indica o título do
xogo, desta volta Paper Mario conta
cunha importante innovación: o
papel pode encartarse facendo
origamis, o que supón importantes cambios estéticos e novas
mecánicas. Tampouco faltan
os quebracabezas e os
combates por quendas. Un
xogo bastante completo
que animará a moitos o
verán.

e incluso contará coa opción
Create-A-Park, que inclúe un completo editor con novas formas
de personalización que poderán
compartirse cos amigos a través
da Rede. O xogo presentarase
en resolución 4K con gráficos
actualizados e mellorados e
con animacións a 60 imaxes por
segundo.
As versións para PC e Xbox One
deste xogo xa están dispoñible
en reserva a un prezo de 44,99
euros para a edición normal e a
54,99 euros a edición deluxe, que
inclúe adicionalmente o personaxe The Ripper de Powell-Peralta;
aspectos retro únicos dos 80 para
Tony Hawk, Steve Caballero e
Rodney Mullen; e contido retro
único para o modo Crear skater.

videoxogos
Android | IOS | PC | PS4 | Xbox One

Metal Slug

Teremos novos xogos este ano
nha das franquías
máis representativas da Neo-Geo é
a serie de beat’em up titulada
Metal Slug, que conta con
toda unha chea de entregas
que non cesan de adaptarse
ás xeracións de consolas
que van saíndo ante a alta
demanda por parte dos
nostálxicos destes clásicos
que este ano volverán á
actualidade grazas ao lanzamento de novas entregas.
Por unha banda temos que
Timi Studio (Tencent) está
a desenvolver un xogo da
franquía para Android e iOS
que afastaríase do xénero
orixinal, xa que introduciría
naipes como elementos de

U

Xbox One | PC

Halo 2: Anniversary

Estrea versión para PC

A

recompilación de
xogos The Halo:
The Master Chief
Collection continúa coa súa
renovación paulatina para
incorporar a nova edición
para PC do xogo Halo 2: Anniversary, de xeito que este
grande clásico está por fin
dispoñible para subscritores
do Xbox Game Pass para
PC ou para os que quixesen
mercar este lote de xogos a
través da tenda de Microsoft
ou de Steam.
Halo 2: Anniversary é unha
remasterización do Halo 2
que en 2004 veu a luz para
a Xbox orixinal e que tras a
súa estrea conseguiu manterse un par de anos como o
xogo máis popular de Xbox
LIVE, e que actualizouse

para poder gozar de gráficos
en ultra alta definición e
velocidades de refresco
de máis de 60 imaxes por
segundo.
Ao estarmos ante un xogo
que agora tamén funciona
en ordenadores persoais,
polo que permite empregar
rato e teclado como sistema
de control, así como configuracións de pantalla ultrapanorámicas, adaptándose
así aos gustos de numerosos
xogadores.
Neste momento a The
Master Chief Collection ten
versións para PC as dúas
primeiras entregas de Halo
e de Halo: Reach, de xeito
que no que resta de ano irán
chegan as adaptación de
Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4.

xogo (mantendo o desprazamento lateral en 2D). Este
título estaría xa ao 80%, polo
que en poucos meses verá
a luz.
Pero a sorpresa que chega
agora é que SNK estaría a traballar nun xogo de acción de
desprazamento lateral coas
mesmas mecánicas que os
xogos orixinais da saga Metal
Slug que vería a luz este mesmo ano. Segundo comentan
dende SNK Interactive o xogo
de naipes busca chegar a un
público mozo, mentres que o
xogo con mecánicas clásicas
perseguiría a un público máis
maduro, ou sexa, a quen
xogou no seu día aos títulos
de recreativa.

TREBELLOS

Sony presenta unha cámara compacta
orientada á gravación de vídeo
Sony anunciou a agardada cámara
ZV-1 para videoblogs, ou sexa, unha
versión das célebres cámaras compactas
de Sony optimizada especialmente para
a gravación de vídeo. Esta cámara conta
cun sensor de imaxe Exmor RS CMOS de
1 polgada e un obxectivo 27.70 mm f/1.8
ZEISS Vario-Sonnar T, que grazas á súa
grande apertura consegue bos efectos
de desenfoque de fondo.
A cámara cun sensor de 20,1 Mpíxeles
é capaz de bloquear o enfoque e seguir
aos suxeitos con moita precisión e velocidade; inclúe un procesador de imaxe
de última xeración BIONZ X con LSI
frontal para ofrecer unha alta resolución
e baixo ruído; a súa pantalla táctil LCD
é de ángulo variable e apertura lateral,
para facilitar o seu uso en modo selfie;
e incluso pode gravar vídeo en 4K con
estabilización de imaxe interna.
A Sony ZV-1 inclúe moita tecnoloxía
desenvolvida para as cámaras da serie α
e RX, de xeito que conta cun sistema de
enfoque automático avanzado, que permite seguir obxectos con precisión, para
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o que pode aplicar tecnoloxías como
Real-time Eye AF e Real-time Tracking.
Tamén conta cun modo de exposición
automático que prioriza a cara do suxeito e axusta a exposición para garantir
que os cambios extremos na iluminación
non estragen as gravación.
Para unha maior flexibilidade, a Sony
ZV-1 conta cunha entrada minijack de 35
milímetros e unha zapata MI (que facilita
a conexión de micrófonos externos).
Esta cámara compacta mide 105,5 x
60 x 43,5 milímetros, pesa 294 gramos e
para facilitar o seu uso conta tamén cunha empuñadura. Na gravación de vídeo
emprega estabilización óptica que en
4K melloraría a estabilización até 8 veces
fronte a tecnoloxía SteadyShot estándar
ou até 11 veces no caso da gravación de
vídeo en HD (mesturando estabilización
óptica e electrónica).
Estamos ante unha cámara realmente
completa e compacta, que resulta ideal
para creadores de vídeo, e que teremos
nas tendas europeas a partir de xullo a
un prezo aproximado de 800 euros.
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Xiaomi estrea un router económico con WiFi 6
Aínda que en España non é moi coñecida
esta liña de produtos de Xiaomi, o fabricante
chinés ten no mercado bastantes routers,
entre os que destaca un novo modelo, o Mi
Router AX1800, que resulta especialmente
atractivo por funcionar baixo WiFi 6 e custar só
329 iuans (43 euros), aínda que de lanzamento
o seu prezo será de só 299 iuans (39 euros).
Este novo router, ten un elegante e discreto
deseño de torre cunha altura de 222 milímetros, e promete ser quen de dar conectividade
até a 128 dispositivos á vez. Ofrece cobertura
de sinal de 360 graos nas bandas dos 2,4 e
dos 5 GHz (xestionando un tráfico de até
574 e 1.201 Mbps respectivamente), inclúe
amplificadores de sinal de alto rendemento

para gozar dunha boa cobertura, é
compatible con redes tipo malla (ou
sexa, que podemos mercar varios destes
routers para repartilos polo fogar e ter unha
boa resposta da nosa rede Wi-Fi en todos os
recantos da casa), ten 1 porto WAN Gigabit e
tres portos LAN Gigabit, e pode controlarse a
través da aplicación Mi App, aínda que cómpre
salientar que o seu software está baseado en
Open WRT, polo que conta con moitas opcións
de personalización. En definitiva, un produto
moi atractivo para os que veñan de adquirir algún smartphone ou ordenador cunha versión
moderna de Wi-Fi e queiran poder aproveitar
as súas posibilidades sen ter que facer un
grande desembolso económico.

O Redmi 9 estrearase a un prezo de partida de 139 euros
O smartphone económico de referencia de
Xiaomi estrea nova xeración, e xa é oficial o
Redmi 9, que supón un grande salto para un
terminal do seu prezo, xa que estamos ante un
dispositivo con pantalla Full HD+ de 6,53 polgadas, cámara cuádrupla e grande batería que
ten un prezo oficial de 149 euros con 3 GB de
RAM e 32 GB de almacenamento e 179 euros
con 4 GB de RAM e 64 GB de almacenamento,
aínda que cómpre salientar que durante 3 días
(a partir do seu lanzamento o día 15) contará
cun desconto de 10 euros.
O Redmi 9 funciona cun procesador Helio
G80 (o que supón unha mellora de rendemento do 82% no procesador e dun 309% na
gráfica), a súa cámara traseira conta cun sensor
principal de 13 Mpíxeles, un ultra grande
angular de 8 Mpíxeles, un sensor de profun-

didade de 2 Mpíxeles e unha lente macro de
5 Mpíxeles, mentres que a cámara frontal é
de 8 Mpíxeles, ten unha rañura para 2 tarxetas nano-SIM (podendo aproveitarse un dos
espazos para unha tarxeta microSD), conta con
conectividade Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC (compatible con Google Pay), emisor de infravermellos, conector para auriculares e radio FM, lector
de impresións dixitais traseiro e unha xenerosa
batería de 5.020 mAh con carga rápida de 18
watts que permitiría até 19 horas de reprodución de vídeo ou navegación web continua.
En vista desta configuración non resulta
arriscado supor que vai ser un dos móbiles
máis vendidos en España durante o presente
ano, xa que cubre a demanda da meirande
parte de consumidores e ofrece unha magnífica autonomía.

Realme presenta un smartphone con SuperZoom
Continúan os novos lanzamentos de Realme,
fabricante chinés que chegou a España con moita
forza, e que o 2 de xuño porá á venda o Realme
X3 SuperZoom, un smartphone bastante completo, que ben podería ser un alta gama de 2019,
pero que grazas a certos compromisos consegue
situarse nun rango de prezos máis asumible. Temos así que este móbil con 12 GB de RAM e 256
GB de almacenamento ten un prezo de 499 euros.
O Realme X3 SuperZoom está equipado cun
procesador Qualcomm Snapdragon 855+ (procesador con bastantes meses de vida, que sería
a principal concesión deste teléfono), pantalla
cunha velocidade de refresco de 120 Hz (que é
o elemento que denota que estamos ante un
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smartphone de 2020), cámara cuádrupla cun
sensor principal de 64 Mpíxeles con Super Zoom
60x (aínda que realmente ten un obxectivo de
8 Mpíxeles con zoom de 5x) e modo nocturno
avanzado, cámara frontal dual de 32 Mpíxeles
e batería de 4.200 mAh con carga rápida de 30
watts.
Pódese destacar que estamos un móbil sen 5G,
que ten pantalla LCD (de aí que careza de lector
de impresións dixitais en pantalla, opte por un
lector integrado no botón de acendido) e certa
resistencia á auga (sen certificación IP); e conte
cun sistema de refrixeración de vapor (o que
podería facer recomendable este terminal para
xogos).

Honor presenta
un smartphone
con medidor de
temperatura corporal
A marca Honor ten un par de
novos smartphones 5G no seu catálogo que, o Honor Play 4 e o Honor
Play 4 Pro, que poderían resultar
atractivos se non fose polo detalle
de carecer dos servizos de Google
por mor do bloqueo estadounidense a Huawei.
O modelo máis básico sería o
Honor Play 4 5G, con pantalla IPS
Full HD+ de 6,81 polgadas, cámara
traseira cuádrupla cun sensor principal de 64 Mpíxeles, cámara frontal
de 16 Mpíxeles, 6/8 GB de RAM, 128
GB de almacenamento interno e batería de 4.300 mAh con carga rápida
de 22,5 watts, que sae á venda a un
prezo de 1.799 iuans (225 euros)
con 6 GB de RAM e 1.999 iuans (250
euros) con 8 GB de RAM.
Pero este smartphone está a
verse claramente eclipsado polo
Honor Play 4 Pro, que chega con
pantalla Full HD+ de 6,57 polgadas,
8 GB de RAM , 128 GB de almacenamento interno, cámara traseira dual
cun sensor principal de 40 Mpíxeles,
cámara frontal dual cun sensor principal de 30 Mpíxeles, NFC, batería
de 4.200 mAh con carga rápida de
40 watts e unha característica que
nestes momentos chama poderosamente a atención: un sensor de
temperatura corporal por infravermellos. O seu prezo de venda é de
2.899 iuans (363 euros).
Será curioso ver se outros fabricantes anímanse a seguir os pasos
de Honor e presentan dispositivos
con medidor de temperatura corporal aproveitando a demanda desta
funcionalidade de cara a detectar
a persoas que puidesen padecer
enfermidades como a COVID-19.
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O teu espazo na Rede
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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! É de balde.
Síguenos en:

www.codigocero.com

