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•• UNIUNI--WIFIWIFI: 

– Dotar ás universidades galegas dunha infra-
estructura de COMUNICACIÓNS SEN FÍOSCOMUNICACIÓNS SEN FÍOS, 
complementaria á rede cableada existente, que 
permitirá un acceso universal e flexible ós contidos
e servizos actuais e futuros.

•• UNIUNI--PORTAPORTA:

– Facilitar ós alumnos universitarios de 1º, 2º e 3º 
ciclo a ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PORADQUISICIÓN DE ORDENADORES POR--
TÁTILESTÁTILES de última xeración nunhas condicións moi
favorables.  Complementariamente a PDI/PAS.

PROXECTOS:PROXECTOS:



ApoioApoio ó ó desenvolvementodesenvolvemento da da SociedadeSociedade da da 
Información e do Información e do CoñecementoCoñecemento ......aproveitandoaproveitando
o potencial que brindan as TIC.o potencial que brindan as TIC.

• O obxectivo final e contribuir á mellora do proceso educativo e 
investigador, aproveitando o potencial das TIC, avanzando 
cara a un maior peso dos contidos dixitais.

• Este proxecto tamén contribúe a potenciar as competencias 
relacionadas coas TIC, con independencia da área formativa.

Dotar ás Universidades de Galicia das TIC´s (Tecnoloxías da 
Información e Comunicacións) máis avanzadas, de xeito que 
sirvan de maneira singular a toda a comunidade universitaria 
como ferramenta sobre a que desenvolver procesos orientados á 
excelencia académica.



A A UniversidadeUniversidade é un actor clave é un actor clave nana implantación implantación 
e e despreguedespregue da da SociedadeSociedade da Información e do da Información e do 
CoñecementoCoñecemento

• Ten a responsabilidade da formación das persoas chamadas
a desenvolver postos de responsabilidade das futuras 
xeracións.

• É un elo de máximo interese para concentrar recursos en 
potenciar o seu acceso á Sociedade da Información e do 
Coñecemento.

Deste xeito, débense empregar as tecnoloxías emerxentes e 
crear as políticas de facilitación da demanda, para conseguir 
aumentar a cobertura de acceso ós servizos e contidos a través
das TIC. 



UniUni--wifiwifi. Características das Redes Sen . Características das Redes Sen 
FíosFíos

• Redúcense as necesidades de espacio.
• Pódense incorporar os portátiles ás

actividades da aula, subscribindo o eslogan 
“da aula de informática á informática na 
aula”

• Permite varios modelos de financiamento
de terminais, balanceando parte cara ó 
usuario que pasa a ser propietario.

• Supón un forte investimento en rede.
• É previsible que se incrementen demandas 

en amplo de banda.



Antecedentes no Antecedentes no despreguedespregue destedeste tipo tipo 
de redes en de redes en UniversidadesUniversidades.  .  ExemplosExemplos

• A nivel internacional:
– USA: University of Carnegie Mellon, 

California, Columbia, Texas, Oregon, 
Hofstra …

– KOREA: Seoult Nat. University …
– SUECIA: Kunol Tekniska Högskolan
– ALEMAÑA: Twente University …
– FRANCIA: Université Louis Pasteaur

…Non se encontrou ningún proxecto nacional ou internacional 
que contemple unha solución completa e integrada a nivel 
dunha Universidade (nos seus distintos campus e centros) e a 
nivel dunha Rexión (integrándose o conxunto das súas
universidades) tal como define o proxecto Uni-wifi.

• A nivel nacional:
– Alcalá, Politécnicas 

de Cataluña, Madrid, 
Valencia, Universi-
dade Europea de 
Madrid, San Pablo...)



VantaxesVantaxes da solución previstada solución prevista

• Universalidade e 
mobilidade
– Permite o acceso á rede 

universitaria desde 
calquera punto do campus
onde se prevexa demanda 
efectiva de uso.



VantaxesVantaxes da solución previstada solución prevista

• Interconexión e itinerancia
– Ó ser un proxecto para a 

totalidade do Sistema 
Universitario de Galicia, 
permitirá configurar unha rede 
global con acceso a todos os
campus universitarios de forma 
unificada.

• Complementariedade. 
– Desde a rede sen fíos

accédese ós recursos da rede 
fixa de cada unha das 
universidades.



OutrosOutros factores diferenciadores da factores diferenciadores da 
solución previstasolución prevista

• Uso multiterminal. Maior penetración de 
terminais portátiles
– As redes sen fíos amplían as posibilidades 

de uso dos terminais de acceso (portátiles, 
PDA’S..) .

– O proxecto UNIPORTA, ó facilitar o acceso 
a ordenadores portátiles, nos que a 
instalación de tarxetas sen fíos é simple, 
permite acrecer de forma rápida a 
penetración de usuarios que se beneficien
das vantaxes deste tipo de redes.

• Maior eficiencia de uso dos recursos
– De “cando está dispoñiblecando está dispoñible” a “cando teño cando teño 

a necesidade de usoa necesidade de uso”



Impulso tanto ó uso de Impulso tanto ó uso de contidoscontidos e e 
servizosservizos xaxa dispoñiblesdispoñibles como á como á xeraciónxeración
de de novosnovos recursos recursos dixitaisdixitais

• Académicos
– Contidos en líña
– Servizos de autoavaliación
– Titorías en liña, Foros...

• Administrativos
– Consulta de expedientes académicos
– Consulta de estado de becas e estado de matrículas

• Outros servizos
– Acceso a Internet sen custo para o alumno a través da Recetga
– Acceso a recursos en liña de software
– Acceso a recursos de impresión



Cobertura da rede WICobertura da rede WI--FIFI
• A cobertura é definida por cada 

Universidade mediante proxecto de 
enxeñería en función, tanto dos
aspectos técnicos, como da frecuencia 
de paso e idoneidade de uso.

• Dáse prioridade ás zonas onde non 
exista infraestructura de cableado 
estructurado ou esta se prevexa
insuficiente para atender á demanda.

Está previsto despregar 1.025 puntos de 
acceso nun total de 153 edificios, que 
permite cubrir un nivel próximo ao 100% das 
necesidades da demanda prevista.



Nivel de Nivel de interconectividadeinterconectividade

• A rede Wifi permite 
o acceso gratuito a 
internet desde as 
Universidades Ga-
legas ó integrarse 
na RECETGA.

• Permite, ademais, o 
acceso a outras
redes e intranets 
universitarias.



O CESGA aloxa ó nodo de RedIRIS en Galicia, a rede de 
comunicacións da comunidade científica española que da 
soporte ás Universidades galegas. Este nodo está conectado 
mediante 3 liñas de 2’5 Gbps e 1 liña de 622 Mbps. A través 
de RedIRIS, os usuarios de RECETGA acceden á rede 
paneuropea GÈANT e a outras redes internacionais de I+D 
como Internet 2, Abilene, Ca*Net, CLARA, etc 



UniUni--porta: Fomento ó acceso de porta: Fomento ó acceso de terminaisterminais
portátiles con portátiles con conectividadeconectividade WIFIWIFI

• Apoiar a adquisición de portátiles para os
alumnos universitarios mediante dúas
solucións técnicas axeitadas aos seus 
perfís :

– Equipo configuración básica; Toshiba
Satéllite A40-271.

– Equipo configuración avanzada: IBM  
ThinkPad R51.

• Aproveitando a reducción de custos por 
economía de escala dun programa global, 
incentivando á adquisición con 150€ e 
ofrecendo un servizo “chave en man” ao
alumno e, polo tanto, cun prezo moi 
asequible.

• Mantendo a actualización tecnolóxica e de 
prezos mediante revisións períodicas.



OrzamentoOrzamento achegadoachegado polapola XuntaXunta de de 
Galicia para o Galicia para o desenvolvementodesenvolvemento dosdos
programasprogramas UNIUNI--WIFI, UNIWIFI, UNI--PORTAPORTA

ElixibilidadeElixibilidade do do 
investimentoinvestimento e gastoe gasto

UNI-WIFI UNI-PORTA

•50% do investimento
total da rede sen fíos

• 50% dos gastos globais das 
actuacións de soporte

• 150 € por terminal e alumno

OrzamentoOrzamento ConselleríaConsellería
de Innovación, Industriade Innovación, Industria

e Comercioe Comercio

2004 2005 2006 Total

1.056.000 € 766.000 € 701.000 € 2.523.000 €



1.890.000 €15.885.580 €13.600TOTAL

1.480.000 €1.480 €1.480 €1.000TOTAIS PDI/PAS

1.890.000 €14.405.580 €100%12.600TOTAIS ALUMNOS

567.000 €5.594.400 €1.330 €150 €1.480 €30%3.780ALUMNOS EQUIP. AVANZADO

1.323.000 €8.811.180 €849 €150 €999 €70%8.820ALUMNOS EQUIP. BÁSICO

AXUDA XUNTAINVESTIMENTOPVP BENEFIC.XUNTAPVP UNIVERS.

TOTAL PROXECTOPOR UNIDADE
%Nº UDS.UNI-PORTA

IMPORTE ECONÓMICO MOBILIZADO POLO PROXECTO UNI-PORTA

633.000 €1.266.000 €TOTAL

AXUDA XUNTAINVESTIMENTOUNI-WIFI

POLO PROXECTO UNI-WIFI

IMPORTE ECONÓMICO MOBILIZADO

2.523.000 €17.151.580 €TOTAL …

AXUDA XUNTAINVESTIMENTO

DE RECURSOS POLO PROGRAMA

MOBILIZACIÓN GLOBAL



AUDIOVISUAL 


