
                                                                                          
  
 

 
 

BLOCKPCT SAREARI BURUZKO OHIKO GALDERAK 

 

ZER DA BLOCKPCT? 

 

APTE Espainiako Zientzia eta Teknologia Parkeen Elkarteak (elkarte horretako kide da 

Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea) sustatutako blockchain sare pribatu eta independentea, 

Elkarteko kide diren 52 zientzia eta teknologia parke operatiboetan dauden 8.000 enpresa eta 

erakunde baino gehiagori teknologia hori modu azkarrean eta seguruan eskuratzeko aukera 

eskainiko diena. 

 

 

ZER EZAUGARRI DITU? 

 

Telefónicaren beraren TrustOS izeneko teknologian oinarrituta dago eraikita, eta zientzia eta 

teknologia parkeek kontrolatuko dituzte sarearen nodoak.  

 

Sare horretan jarduteko, enpresek ez dute teknologiari buruzko ezagupen sakonik izan 

beharrik, ezta batere inbertsiorik egin beharrik ere, sareak berak ingurune lagunkoia eta 

fidagarria eskaintzen baitie, enpresek eta erakundeek modu errazean proba dezaten beren 

eguneroko laneko zein jarduera zehatzetan aplika ditzaketen TrustOS teknologiaren 

ondorengo API interfazeak: 

 

• TRACK: aktibo digitalen trazabilitatea blockchainen egiteko aukera ematen du. 

• TOKEN: merkatu berriak eraikitzeko edo gamifikazio-estrategiak garatzeko balio 
eskualdagarria sortzen eta kudeatzen laguntzen du. 

• TRUST: blockchain sare pribatuko informazioa publikoan kopiatzeko aukera ematen 

du, jarduerari gardentasun handiagoa emateko. 

• SETTLE: hainbat eragiketa egiteko bide ematen du, hala nola hainbat erakunderen 

finantza-kontziliazioa. 

 

TrustOS teknologiaren API interfazeek ez dute blockchainen hizkuntza erabiltzen (transakzio 

bat bidaltzea, baliozkotzea edo egiaztatzea, bloke bat kontsultatzea, helbide batean gasa 

hornitzea edo lortzea, kontratuak konpilatzea, hedatzea edo egikaritzea, material 

kriptografikoa kudeatzea eta zaintzea, etab.), batek ulertzen duen hizkuntza baizik (aktibo bat 

sortzea eta haren egoera edo posizioa eguneratzea, kontu bateko jarduera gehitzea, nortasun 

bat egiaztatzea, token bat sortzea edo transferitzea, etab.). 

 



                                                                                          
  
 

 
 

 

 

SARE HORREN BITARTEZ, ZER ESKAINTZEN DIE 
APTE ELKARTEAK ENPRESEI? 

Sare horren bitartez, doako sarbidea emango zaie Espainiako zientzia eta teknologia 

parkeetan dauden 8.000tik gora enpresa eta erakundeei, hiru hilabetez sareak eskaintzen 

dizkieten aplikazioak proba ditzaten; gainera, erakunde berritzaileen ziurtapenarekin eta 

jardueraren tokenizazioarekin lotutako bi erabilera-kasu ere egongo dira sare horretan. 

 

ZERTAN DAUTZA SAREAN HEDATUTAKO ETA 
ENPRESEK ETA ERAKUNDEEK ERABIL DITZATEN 
PREST DAUDEN BI ERABILERA-KASUAK? 

 

Erabilera-kasu horietako lehenengoaren bitartez, ziurtagiri digitala emango die APTEk 

Espainiako zientzia eta teknologia parkeetako enpresa eta erakundeei, eta haien 

inguruneari, horien izaera berritzailea egiaztatuko duena, bere Blockchain sare pribatuan 

(BLOCKPCT) erregistratuta geratuko da, eta publikoki agerian egongo da, eta hala nahi duen 

edozein erakunde edo organismok kontsultatu ahal izango du, BLOCKPCT sarerako sarbide 

publikoaren bitartez. 

 

Sarean jarritako bigarren erabilera-kasua parkeen barruko animazioko eta komunitatea 

sortzeko prozesuekin lotuta dago, parkeetan dauden erakundeetako langileek egiten duten 

jardueraren gamifikazio- eta tokenizazio-sisteman bitartez, Espainiako zientzia eta teknologia 

parkeen ekosistemak hobetzen laguntzeko. Horretarako, tokenak igorri beharko dituzte 

parkeek, parkeen kudeatzaileek eurek zehazten dituzten “ondasun edo zerbitzuekin" trukatu 

ahal izango direnak, eta eskatzen dituzten eta horiek eskuratzeko jarduerak egiten dituzten 

pertsona eta/edo enpresa guztiek eskuratu ahal izango dituzte. 

 

ERABILERA-KASUAK ERABILTZEAZ GAIN, ZER 
GEHIAGO EGIN DEZAKETE ENPRESEK SAREAN? 

 

Sarearen helburua da enpresak eta erakundeak blockchainen oinarritutako jarduerak 

garatzeko gai izatea.  

Blockchainaren inguruko ezagupen handirik ez duten zein ezagupenak dituzten enpresek gara 

ditzakete jarduerak sarean. Lehendabizikoen kasuan, laguntzaile birtualak edo API interfazeak 

eskaintzen dizkie sareak, haien kontzeptu-probak sortzen lagunduko dietenak; ezagupen 



                                                                                          
  
 

 
 

handiko enpresen kasuan, berriz, zuzenean lan egin dezakete blockchainen, eta egungo API 

eskaintza bera elikatuko duten API berriak gara ditzakete, beste funtzionalitate batzuk izateko. 

 

BLOCKCHAINEKO ZER JARDUERA GARA DITZAKETE 
ENPRESEK SARE HONETAN? 

 

Sarean dauden API interfazeekin, askotariko industria eta egoeretarako deszentralizatutako 

zerbitzu berriak gara ditzakete enpresek; hala nola: 

 

Produktuen trazabilitatea: produktu baten jatorria ezagutzeko, eta haren eraldaketa- eta 

banaketa-katean zeharreko jarraipena egiteko aukera eskaintzen du. 

 

Proof of Everything: edozein informazio mota (kontratuak, postak, mezuak, edukia, 

bitartekoak, etab.) erregistratzen eta gordetzen du sarean, edozeinentzako eta edozein 

unetan, erregistrotik egiaztatu ahal izango dena (hornikuntza-kateak, inbentarioaren 

kudeaketa, prebentziozko auditoretza, etab). 

 

Ziurtagiriak jaulkitzea: Aktibo digital egiaztagarriak eta faltsutu ezin daitezkeenak sortzen ditu: 

Sarreren salmenta, prestakuntza eta hezkuntza, jatorri-, jabetza- eta egiazkotasun-ziurtagiriak, 

etab. 

 

Bigarren mailako merkatuak: mundu errealean edozein aktibo diren tokenak sortzea eta 

kudeatzea: ondasun fisikoak, erabilera-eskubideak, aktibo ukiezinak (pertsona baten denbora, 

esaterako), lankidetza-ekonomiaren baliabideak (apartamentuak, patineteak, kotxea, etab.), 

edo baliabide partekatu eta urrien erabilera arrazionalizatzea (batzar-aretoak, bisita-guneak, 

mediku-kontsultak, etab.). 

 

Adiskidetzeak: erraz erregistratzen du eragiketen jarduera, eta liskarren konponketa 

sinplifikatzen du: fakturak jaulkitzea, revenue share ereduen likidazioa denbora errealean, 

etab. 

 

NOLA EZAGUT DEZAKET SAREAREN 
FUNTZIONAMENDUAREN INGURUKO XEHETASUN 
GEHIAGO? 

 

Espainiako zientzia eta teknologia parkeetako enpresei eta erakundeei sare horretan nola lan 

egin dezaketen azaltzeko eta sarea abian jarri orduko erabiltzen has daitezen animatzeko 



                                                                                          
  
 

 
 

helburuz –urtarril amaieran abian jartzea espero da–, APTEk, Telefonicarekin batera, aurrez 

aurreko hainbat tailer antolatu ditu lasterrerako, Valladoliden, Malagan, Madrilen eta Bilbon.  

 

Halaber, APTEFORMA prestakuntza-ikasgela digitala ere erabiliko du APTE elkarteak, 

parkeetako enpresa eta erakundeei zuzendutako webinarrak antolatzeko; saio horietan, 

blockchain sarean egin ditzaketen jarduera jakinen adibideak azaldu eta TrustOS teknologiaren 

modulu guztiak aurkeztuko zaizkie; laguntzaile birtualen bitartez, blockchaineko beraien 

aplikazio propioen kontzeptu-probak garatzen lagunduko diete. Gaur egun, dagoeneko 

eskuragarri dago, ikusteko, webinar horietako lehenengoa, abenduaren 20an egin zena. 

 

NOLA ESKA DEZAKET SARE HORRETAN PARTE 
HARTZEA? 

 

Parkeko enpresa edo erakunde bat baldin bazara, blockchain sare pribatu honetan parte hartu 

nahi baduzu, eta parte hartzeko moduari buruzko zalantzaren baldin baduzu, jar zaitez gurekin 

harremanetan: cs.bizkaia@parke.eus 

 

https://www.apte.org/apteforma/
mailto:cs.bizkaia@parke.eus

