
METAVERSMETAVERS  

La nova internetLa nova internet

Píndoles digitals

i la web3i la web3





La Web3La Web3



Web 1.0Web 1.0



Web 2.0Web 2.0

Contingut generat pels usuaris, però en poder de grans plataformes. 



Web3Web3

Descentralitzada, més democràtica, basada en el blockchain.



Què és elQuè és el
blockchain?blockchain?



Sistema descentralitzat vs. arxius guardats
en un únic servidor.
El propi sistema s'encarrega de verificar la
integritat de l'arxiu i validar els seus canvis
(no es pot hackejar).
És un sistema que aporta transparència,
seguretat, integritat i traçabilitat de les
transaccions/canvis.



És una cadena de blocs entrellaçats. 
 Les cadenes es guarden a milions
d'ordinadors per tot el món. 

Tres parts: informació, hash
(identificador únic, rastrejador de
moviments), hash bloc previ a la
cadena. 

Com funciona el blockchain?Com funciona el blockchain?



La web 2.0 va prometre als creadors
guanyar diners amb les seves
creacions, però...

La Web3 retorna el paper central a
l'usuari, sense intermediaris.

Metavers com a terreny de "joc". 

Què tenen a veure la Web3 i blockchain?Què tenen a veure la Web3 i blockchain?



Què és elQuè és el
metavers?metavers?



Realitat augmentada oRealitat augmentada o
realitat virtual?realitat virtual?



Realitat augmentadaRealitat augmentada



https://www.microsoft.com/es-es/hololens 

https://www.microsoft.com/es-es/hololens


Realitat virtualRealitat virtual



GamingGaming



Reunions virtualsReunions virtuals

https://www.oculus.com/workrooms/

https://www.oculus.com/workrooms/


TurismeTurisme

TurismeTurisme



LogísticaLogística



Microsoft MeshMicrosoft Mesh

https://learn.microsoft.com/es-es/mesh/overview

https://www.oculus.com/workrooms/


Què és elQuè és el
metavers?metavers?







https://secondlife.com/

https://secondlife.com/


https://decentraland.org/

https://decentraland.org/


Segons Bloomgberg, el metavers
podria crear un negoci global de
800.000 milions de dòlars el 2024.

Una economia basada en el
BLOCKCHAIN.

Metaversos i la nova economia digitalMetaversos i la nova economia digital



Quin valor téQuin valor té  
aquesta pintura?aquesta pintura?



Els NFT són arxius únics, originals o
en edició limitada, que queden
registrats al blockchain. Es poden
copiar, sí, però ja no seran originals.

Luxe, elitisme, especulació...





Quin valor té aquest gif?Quin valor té aquest gif?



400.000 euros400.000 euros

https://foundation.app/NyanCat/foundation/219

https://foundation.app/NyanCat/foundation/219


https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub

https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub?search[sortBy]=UNIT_PRICE&search[sortAscending]=true


https://snowcrash.com/

https://snowcrash.com/



