
  

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA TECNOLÒGICA 

 

EINES BLOCKCHAIN AMB OBJECTES DIGITALS 
AUTO PRESERVANTS (3DIP-SPDO) 

La tecnologia Blockchain o de cadena de blocs, és u n primer cas 
d’èxit de les anomenades Tecnologies de Comptabilit at Distribuïda 
(DLT en anglès), amb característiques orientades al  camp de la 
protecció de drets de propietat intel·lectual, en l a transmissió 
segura i transparent d'objectes digitals; al camp d e nous sistemes 
de pagament, en les vendes multitudinàries o per re duir el frau 
financer; o al camp de les criptomonedes, en les tr ansaccions 
segures amb bitcoins, entre altres usos. 

En el camp de gestió de la propietat intel·lectual (IPR), no existeix 
una solució blockchain que vagi més enllà del simpl e segellat i 
notarització en objectes digitals, ja que es requere ix de grans 
despeses per prohibir l'accés i explotació d'object es digitals per 
tercers, una cop la llicència digital prescriu. 

 

 DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA  

El know-how 3DIP-SPDO apunta a un millor i més segur 
emmagatzematge d'objectes digitals que contenen dissenys en 3D,  
mitjançant una nova gestió amigable dels IPR. L’objecte digital auto-
conservador (3DIP - SPDO) té la missió de preservar-se a si mateix per 
a la preservació digital a llarg termini i administra un pressupost de 
moneda digital per a recolzar les seves decisions. Al final, les eines 
SPDO eviten l’obsolescència i manipulació dels objectes 
tridimensionals. 

APLICACIÓ  I MERCAT OBJECTIU 

Aquesta tecnologia està orientada al sector de les TIC, per la 
preservació d'objectes digitals, la protecció d'objectes tridimensionals, 
la preservació de monedes virtuals i la gestió de drets de propietat 
intel·lectual i alhora evita la manipulació, les infraccions o l’ús indegut. 

   AVANTATGES COMPETITIUS  

• Millora la gestió de drets de propietat intel·lectual. 

• La seva resistència és la més gran del mercat. 

• Soluciona l'accessibilitat segura dels objectes 3D. 

TIME-TO-MARKET 

TRL-3 

 

OFERTA DE NEGOCI 

Acord per llicenciar la tecnologia. 

GRUP DE RECERCA 

Arlab 

CONTACTE 
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