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François Veltz
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Propriedade Intelectual da Investigação e habilidades técnicas

Pesquisa palavras-chave IP: pesquisa semântica, descoberta, o
código não distribuídos, codificação, open source, o licenciamento, a
monetização de patente, direito da concorrência, a interoperabilidade,
padrões, aprendizagem, crowdsourcing, inovação colaborativa, a
contaminação, a segurança do computador, a criptografia de código,
engenharia reversa de software. ..

Elaborados e processados os pedidos de patente (exemplos, sem

ordem): peer-to-peer de busca, pesquisa de diretório, detecção de
padrões, mídia interativa digital, gerenciamento de direitos digitais,
segurança de conteúdo, a evasão de filtros de conteúdo, display e
interface de usuário, dispositivos de entrada, redimensionamento de
imagens, processamento de vídeo, geolocalização, a virtualização do
processador, monitoramento, administração de redes P2P, a
segurança do computador, linguagem de programação Java,
gerenciamento de regras de negócio, a tecnologia de rede, sensores e
atuadores, RFID, ...

habilidades Software: Internet e as tecnologias de busca, mídia digital,
publicidade (bloqueadores de anúncios), screen scrapers, mundos
virtuais e games, computação em nuvem (armazenamento,
virtualização, etc), a semântica, a Web 2.0, mashups. ..

"As patentes de software e Open Source"

A mapa mental   está disponível

(Atualização 2007/01)

Entre em contato comigo para discutir tópicos

acima!

Cenários de EPO para o Futuro

Lost propriedade

Pesquisas visando a publicação ...

Bloqueadores de anúncios ou a morte de Publicidade
As patentes de software e de Código Aberto
Cloud Computing e Patentes
Patente de avaliação (IP bolsa)
Semântica e IP

Publicações

«Imagem de mineração: análise visual acelerada» em Défense
Nationale Review, Junho de 2004, p.101-112. Em Inglês ou Francês

Entrevista em MagSecurs sobre a mineração de vídeo pornô e
filtragem, 07/2005. Em francês online ou aqui

"Des marques brevets aux, une technologie française dans le droit
immergée de la propriété industrielle" em Telecom Review, 12/2004.
Em Francês
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A experiência de trabalho

10 anos de experiência em P & D, indústria e serviços

2011: lançamento ...

2006 - 2010: IBM Europa Direito de Propriedade Intelectual do
Departamento , como a Lei de Propriedade Intelectual Advogado
Associado (Nice, França), departamento de mídia digital. Membro
permanente do "IBM Cloud Computing Patente Task Force".

2003 - 2006: LTU Technologies (uma empresa de software com foco
em tecnologia de mineração de imagem) como Gerente de Marketing.
Aplicações da tecnologia de incluir as investigações com base em
imagens (exploração infantil, arte roubada, forense), a inteligência de
defesa orientadas, as aplicações IP (falsificação de detecção,
proteção de marca, gerenciamento de direitos autorais na internet,
monitoramento de imagem), pornografia filtragem e mineração de
vídeo. LTU está envolvido no "European Quaero "projeto (multimedia
motor de busca)

2000 - 2003: SGI-Silicon Graphics (hardware empresa de informática
com foco em computação de alta, a visualização de desempenho e de
armazenamento), como Gerente de Marketing de Canal. Teve
mercados-alvo, como mídia digital, vídeo, 3D, computação científica e
realidade virtual.

Educação

5 anos em ciência e cinco anos em direito e negócios

(Níveis de mestrado e doutorado)

graus principal: Engenheiro / Mestre em Engenharia (mecânica dos
fluidos principais, computação científica). MBA (Graduate School of
Business Sorbonne). do Mestrado em Direito da Propriedade Industrial
(CEIPI - EPC 2000 - LLM). Mestrado em Direito da Propriedade
Intelectual (Panthéon-Sorbonne University - LLM). Lei Geral da
Educação (LLB em direito civil francês).

estudos complementares: a segurança do computador (ENST), a
informação económica (IHEDN), psicologia, geografia.

Atualmente: 2010 EQE tomadas março 2010 (documentos de A, B, C,
D), parte qualificada.

Um artigo de imprensa em francês: Le Figaro Etudiant ou aqui

Bots, ver um hResume

Livros favoritos [ veja aqui ]

IP: Stallman, Benkler, Boyle, ...
Biologia: Venter, Gould, Dawkins, Ameisen, Prochiantz, Pelt, ...
Cosmologia: Greene, Nottale, Cassé, ...
Economia: Rifkin, Mandelbrot, Bouleau, Maris, Artus Aglietta, ...
IT News: Wired, MIT Technology Review, Slashdot YRO, MiscMag,
PatentlyO, blog IAM, FT, ZeroHedge, FEP, Schneier, O'Reilly, TED,
Talks Tech, ...

Detalhes: http://www.facebook.com/francois.veltz

Os nomes de domínio

Alguns dos meus nomes de domínio: googlevil.com, ratepatents.com,
knowledgeproperty.com, wikimindmaps.com, hackerwarfare.com,
endofprivacy.com, echelonsa.com, ...

Por favor, clique nas miniaturas ...
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