
MICOKEY, OU COMOTER A CLAVE DE CAMPO NO MÓBIL

POR

X. BELLÓN

De un tempo a esta parte, os novos móbiles chamados“intelixentes”
forman parte da nosa vida cotiá, amosando a súa utilidade en cada vez
máis campos. Dende o Grupo Micolóxico Galego pensamos que a mi-
coloxía non podía ser unha excepción, polo que intentamos facer unha
fusión entre dous mundos aparentemente tan separados como son a
micoloxía e a informática.

Como parte do proxecto micogal, que pretende informatizar a bio-
diversidade micolóxica galega e poñela a disposición de calquera persoa
que teña o interese de coñecer esta disciplina, naceu MicoKey, unha apli-
cación que permite a calquer usuario dun móbil con sistema Android
sair ó campo cunha clave dicotómica fiable e cun uso moi intuitivo.

A aplicación consiste nun explorador de claves que, na súa versión
básica, permite identificar doadamente as 255 especies máis comúns de
Galicia e, por extensión, da Península Ibérica. Para iso, contouse coa co-
laboración do Laboratorio de Micoloxía da Universidade de Vigo, que
cedeu a súa clave utilizada (e probada) dende hai máis de dez anos polos
alumnos de dita universidade.

Esta aplicación reproduce o sistema de claves dicotómicas como o
que estamos afeitos a ver en calquera guía de campo, pero dunha ma-
neira máis visual, pretendendo achegar o coñecemento micolóxico a
todo aquel que o desexe, dunha forma segura e fiable.

O usuario navegará entre dúas opcións, tendo a posibilidade de, en
caso de dúbida, ter un apoio visual e inmediato dos caracteres que se
requiren para avanzar ó seguinte paso. Seguirá escollendo entre duas
opcións ata chegar a un punto final, unha das especies incluidas na clave
e, se o desexa, obter unha ficha na que se inclúen datos como unha fo-
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tografía o máis representativa posible, unha breve descripción,os nomes
común e cientifíco e a comestibilidade do taxon.

As vantaxes deste tipo de soporte para unha clave dicotómica son
varios, o principal deles a posibilidade de actualizarse automáticamente,
ben incluíndo novas fotografías, actualizar a descripción ou incluír novas
especies xa que, a diferencia de outras aplicacións parecidas, esta se-
para o que é o funcionamento do contido en sí.

Para dar unha idea máis concreta deste punto, pensemos nun nave-
gador web e os milleiros de páxinas web que podemos atopar en in-
ternet. O usuario ten o seu navegador e con el visualiza diferentes
páxinas, que non son máis que arquivos de texto cons instruccións para
que o explorador web poida mostralos dunha maneira gráfica.

MicoKey persegue esta organización, por un lado a aplicación e por
outro os datos, que permiten non só a actualización e modificación en
vivo, senón tamén a súa adaptación a outros grupos biolóxicos como
plantas ou insectos.

Outra das grandes vantaxes é que permite o que en informática se
denomina feedback, que non é máis que a posibilidade de comunicación
directa co usuario, para que este aporte as súas ideas e apuntando po-
sibles erros, facendo medrar á aplicación e permitindo chegar e ser útil
a máis persoas.

Por agora só está dispoñibe para móviles Android, inda que se está
traballando na posibilidade de facer a versión para Iphone. Pódese ins-
talar de varias maneiras:

- Dentro do Google Play introducir a palabra Micokey e seguir as
instruccións que se mostren

-Visitar a páxina web:

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mykes.micokey&hl=es_419

-Ou ben aplicando un lector de códigos BIDI sobre a imaxe seguinte

114

Mykes 15:113-114. 2012


