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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020 أكتوبر 23 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 الثامنة الدورة
 2020 ديسمرب 4إىل  نومفرب 30جنيف، من 

 األبعاد تقرير فرقة العمل املعنية بالنماذج والصور ثالثية
 وثيقة من إعداد الهيئة املرشفة عن فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية األبعاد

 معلومات أساس ية

لتقدم اذلي اب 2019يف دورهتا السابعة اليت عقدت يف يوليو  علام (جلنة املعايرياللجنة املعنية مبعايري الويبو ) أحاطت 

اقرتاح توصيات بشأن الامنذج والصور الثالثية " 61يف املهمة رمق  لصور ثالثية األبعاداملعنية ابلامنذج واأحرزته فرقة العمل 

لامنذج ماكتب امللكية الفكرية لاس تبيان حول اس تخدام  إجراء عىل وجه اخلصوص، وافقت جلنة املعايري عىلو  ."األبعاد

 .الامنذج والصور الثالثية األبعاداليت تس تخدم  المنوذيج اخلاص ابلصناعات س تبيانابال وأحاطت علاموالصور ثالثية األبعاد، 

اخلاص طلبت جلنة املعايري إىل املكتب ادلويل أن يُصدر تعماميً يدعو فيه ماكتب امللكية الفكرية إىل الرد عىل الاس تبيان و 

اكتب عىل مجع البياانت املوجشعت جلنة املعايري  ملاكتب، وإرفاق الاس تبيان المنوذيج مكرفق للتعممي يك تنظر فيه املاكتب.اب

ويعترب . الواردة يف الاس تبيان المنوذيج من مودعي الطلبات يك تنظر فهيا فرقة العمل املعنية ابلامنذج والصور ثالثية األبعاد

 .(CWS/7/29من الوثيقة  101إىل  91. )انظر الفقرات من الهيئة املرشفة عن فرقة العملالاحتاد الرويس 

 التقرير املرحيل

لتوصيات وخطة العمل ل جدول حمتوايت  مرشوع صفحة الوييك اخلاصة هباالعمل عىل  فرقة ت الهيئة املرشفة عننرش  

العمل يف اجامتع عرب  فرقةأعضاء  اليت أبداهاالبنود عقب التعليقات واملالحظات  تكل. ووافقت فرقة العمل عىل 2020لعام 

 .2019اإلنرتنت يف أكتوبر 
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اذلي  الاس تبياناملاكتب إىل املشاركة يف فيه يدعو  C.CWS.129التعممي  2019يف نومفرب وأصدر املكتب ادلويل  

حبلول ديسمرب  اردوده وإىل تقدمي، الامنذج والصور ثالثية األبعاداس تخدام  بشأنالسابعة  دورهتايف وافقت عليه جلنة املعايري 

 خبصوص اموجه أيًضا إلهي اثن   منوذيج اس تبيان ُأدرجماكتب امللكية الفكرية، إىل  املوجهالاس تبيان ابإلضافة إىل و. 2019

امللكية الفكرية، قدم املكتب  اكتبمل املوجه الاس تبيانيف أعقاب و. يالصناعاجملال ع املعلومات من أحصاب املصلحة يف مج

 ناقشة والتحليل.مزيد من امل  عىل ذكل الاس تبيان من أجل إجراءردود الادلويل لفرقة العمل 

بعض املاكتب  وقامت. CWS/8/11يف الوثيقة  مدرجةردا،  30 املوجه ملاكتب امللكية الفكرية الاس تبيانتلقى و  

يف ادلورة السابعة  اذلي أطلق اخلاص ابلصناعاتابس تخدام الاس تبيان المنوذيج  صناعاهتا احملليةأيًضا جبمع معلومات من 

التالية: أملانيا والياابن  ماكتب امللكية الفكريةمن  الصناعات مُجعت منالعمل املعلومات اليت  فرقة تتلقو للجنة املعايري. 

من أملانيا،  15من الاحتاد الرويس، و 74مشارًًك:  94 ورد عىل الاس تبيان من اجملال الصناعي ما مجموعهوالاحتاد الرويس. 

 من الياابن. 5و

توصيات بشأن  فضال عن، األنساقمجموعة من املعايري الختيار  قة العملفر وضعت ، الاس تبياننيبناًء عىل حتليل و  

 .امللكية الفكريةثالثية األبعاد يف مراحل خمتلفة من دورة حياة  والصور معاجلة الامنذج

 .2020ثالثية األبعاد يف أبريل املعنية ابلامنذج والصور لفرقة العمل  حضوريالاحتاد الرويس اس تضافة اجامتع  وقرر 

 21 الفرتة من املاكتب حلضور الاجامتع يف موسكو يف فيه يدعو C.CWS.132يف فرباير التعممي  أصدر املكتب ادلويلو 

بني املاكتب  الاس تبياننيالعمل اجامتعاً عرب اإلنرتنت ملناقشة نتاجئ  فرقة تالعام، عقد يالصح للوضعنظًرا و أبريل.  23إىل 

قدم و . الامنذج والصور ثالثية األبعادالتوصيات بشأن اس تخدام  ومرشوع، األنساقختيار العايري امل، ومجموعة اتوالصناع

أن القضااي وما تزال املناقشات جارية عىل اعتبار الوييك.  صفحة العمل تعليقاهتم عىل الواثئق يف الاجامتع وعرب فرقةأعضاء 

 معقدة.

 مرشوعمبزيد من التفصيل حمتوى  ونشاركامل ها ؤ ، حيث انقش أعضا2020العمل مناقشات يف يوليو  فرقة وأجرت 

النرش وتبادل البياانت. ويتاح املرشوع  وأنساقوالقيود األخرى،  اتالتوصيات، ابإلضافة إىل القضااي املتعلقة حبجم امللف

 للعمل يف هذه ادلورة. 1اإللكرتويناملناقشات عىل موقع الويبو  تكلاألويل للتوصيات الناجتة عن 

جوةل اثنية من املناقشات يف سبمترب وأكتوبر  حيث أجرتالتوصيات،  مرشوععىل  معلهاتواصل فرقة العمل و  

التوصيات، مبا يف  مرشوععىل  ماكتب امللكية الفكريةاليت أبدهتا  مرة أخرى التعليقات وناملشاركها ؤ انقش أعضاو. 2020

والقيود األخرى، ابإلضافة إىل إضافة قسم  اتجحم امللفو تلفة، امل ألبعاد ثالثية ا للامنذج والصوراملوىص هبا  األنساقذكل قامئة 

وفقاً خلطة  اومناقشاهت االعمل معله فرقةواصل وت. الوثيقتني مرشوعبعض اإليضاحات بشأن  وا تقدميمقرتح جديد، وطلب

 العمل املقرتحة.

 : 2021وترد فامي ييل خطة العمل املقرتحة لعام  

 

                                         
   .https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_8/cws_8_item_17.pdfيُتاح عىل  1

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_8/cws_8_item_17.pdf
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 اجلدول الزمين املؤقت العمل بنود نشاطال 

مرشوع  اتمن مناقش األوىل اجلوةل

 التوصيات

مع أعضاء  ثةالتوصيات احملد   مرشوع مناقشة

الواردة من  مراعاة التعليقات العمل، مع فرقة

 املاكتب

 2020يوليو  16

مرشوع  اتمن مناقش الثانية وةلاجل

 التوصيات

 2020سبمترب  18 اتتعديل مرشوع التوصي

فرقة  نشاطعن تقدمي تقرير مرحيل  - للجنة املعايري الثامنة ادلورة

للجنة  ادلورة الثامنةيف  العمل

       املعايري

يف نتاجئ الاس تبيان  نظر جلنة املعايري  -

 واعامتدها إايها

هممة إضافية  إلس ناداقرتاح تقدمي  -

يف دراسة قدرات البحث بشأن 

 لتنظر الامنذج والصور ثالثية األبعاد

       ه جلنة املعايريفي

 4نومفرب إىل  30من 

 2020ديسمرب 

أفضل املامرسات والتطورات عن إعداد دراسة  البحث عندراسة  إعداد

البحث واملقارنة بني الامنذج ثالثية األبعاد  بشأن

 اعمتدت جلنة املعايريوالصور ثالثية األبعاد )إذا 

 يف هذا الشأن( الاقرتاح

للجنة ادلورة الثامنة بعد 

 املعايري

البحث واملقارنة بني الامنذج  عن دراسة

 ثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد

 2021 ادلراسة وحتليل النتاجئ إجراء

مناقشات مرشوع  منالثالثة وةل اجل

إذا  جوالت أخرى)إجراء  التوصيات

 (لزم األمر

 اتمن مناقشاثلثة جوةل  إجراء إذا لزم األمر،

التوصيات من أجل وضع اللمسات مرشوع 

يف  تعمتدها جلنة املعايري/علهيا لتنظر فهيااألخرية 

  التاسعة  دورهتا

2021 

لدلورة التاسعة للجنة  الوثيقتنيإعداد 

 املعايري

 تنيل ال  الوثيقتنيوضع اللمسات األخرية عىل 

جلنة املعايري يف  امتعمتده /املتنظر فهي انس تقدم

 دورهتا التاسعة  

 2021 منتصف عام
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ادلورة يف  اللتني أعدات الوثيقتنيعرض 

 التاسعة للجنة املعايري

الامنذج توصيات بشأن عرض الوثيقة بشأن 

لتنظر فهيا/ تعمتدها جلنة األبعاد والصور ثالثية 

 املعايري 

عرض الوثيقة بشأن دراسة عن البحث واملقارنة 

 بعادبني الامنذج ثالثية األبعاد والصور ثالثية األ

 لتنظر فهيا/ تعمتدها جلنة املعايري

ادلورة التاسعة للجنة 

 )س تؤكد الحقا( املعايري

  

 اقرتاح هممة جديدة لقدرات البحث

 عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تقبل فإناكتب امللكية الفكرية، مل الاس تبيان املوجهوفقاً للمعلومات الواردة يف  

الامنذج اليت حتتوي عىل  الطلباتيف الوقت احلايل مكية وتظل . آخذ يف الزتايدثالثية األبعاد والصور امنذج ال اس تخدام

من صور ثنائية األبعاد، حىت يف لامنذج والصور ثالثية األبعاد ل التصاوير املرئيةتتكون غالبية و . حمدودةثالثية األبعاد  والصور

 .الطلب يف حمتوايتثالثية األبعاد  اوير مرئيةتضمني تصاليت تقبل ابلفعل  ماكتب امللكية الفكرية

ثالثية األبعاد عىل البحث عن  الامنذج والصور، تركز معظم حمرًكت البحث املس تخدمة لفحص ويف الوقت احلايل 

يف هذه احلاةل، يمت البحث عن طريق البياانت الوصفية )أوصاف الصورة( والصور ابس تخدام والصور ثنائية األبعاد. 

العوامل  تكلتثري و حنو أمتتة البحث حيامث أمكن ذكل.  ماكتب امللكية الفكريةيف الوقت نفسه، تتجه ولعصبية. الش باكت ا

العمل أن دراسة جتربة  فرقة وترىثالثية األبعاد. والصور لامنذج ابالتساؤل حول كيفية التعامل مع معليات البحث عند العمل 

املعلومات  اسرتداديف تطوير أنظمة  من شأنه أن يسامهثالثية األبعاد والصور امنذج عن البحث ل ل انحجة يف إجياد حلول 

 امللكية الفكرية وتسهيل معلية الفحص.اكتب اخلاصة مب

أبلغ الاحتاد الرويس عن خربته املكتس بة من مرشوع جترييب حميل يف البحث عن الامنذج والصور ثالثية األبعاد و  

 ييب اخلوارزميتني األساس يتني التاليتني:اس تخدم املرشوع التجر و ومقارنهتا. 

بعدد معني من النقاط املرجعية، وحساب املسافات بني مجيع النقاط،  2منوذج ثاليث األبعادال "تغطية" سطح  (أ)

ثالثية  بعد ذكل عن الامنذج والصورمع البحث  معروض طوال، مدرج تكراريوحتويل البياانت املس تلمة إىل 

 بواسطة هذا النظام. ُأنشئتاليت  املدرجات التكراريةم ابس تخدا ومقارنهتا األبعاد

تطبيق الش باكت العصبية وإماكنيات اذلًكء الاصطناعي لتدريب منصة الاختبار عىل أفضل ممارسات خرباء  (ب)

 امللكية الفكرية.

رسات احلالية، إماكنيات البحث عن الامنذج ثالثية األبعاد، وأفضل املامعن العمل إجراء دراسة تفصيلية  وتقرتح فرقة 

 وتقرتح الهيئة املرشفة عن فرقة العملواملعايري الواعدة للمقارنة بني الامنذج ثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد.  والتكنولوجيات

                                         
 يف املرشوع التجرييب.  STLأو  STEPاس تخدام نسقي  2



CWS/8/17 
5 
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

مبا يف ذكل طرق ، اقرتاح توصيات بشأن الامنذج والصور الثالثية األبعادعىل النحو التايل: " 61حتديث وصف املهمة رمق 

 ."عن الامنذج ثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد البحث

 

 إن جلنة املعايري مدعوة إىل ما ييل: 

 اإلحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ (أ)

واإلحاطة علام خبطة معل فرقة العمل  (ب)

 أعاله؛ 9املنصوص عليه يف الفقرة  2021-2020للفرتة 

النظر واملوافقة عىل التعديل املقرتح و  (ج)

 أعاله. 13املنصوص عليه يف الفقرة  61للمهمة رمق 

 

 [الوثيقةهناية ]


