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اجتماع مكاتب امللكية الفكرية بشأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات 
  إدارة امللكية الفكريةرغرا  ناعي ألطصاال ذكاءواالتصاالت وال

 
 

ىل  23جنيف، من   2018مايو  25اإ

تطبيقات بشأن استخدام ملخص الردود على مذكرة " WIPO/ITAI/GE/18/1إضافة إىل الوثيقة 
 "الفكرية مكاتب امللكيةإدارة الذكاء االصطناعي يف 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل للويبو من اإ

س تخدام تلقى املكتب ادلويل رسالتني من مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب الأورويب للرباءات بشأأن ا .1
دراج الفقرات التالية بني الفقرتني  دارة ماكتب امللكية الفكرية. وعليه، ينبغي اإ  14و 13تطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف اإ

 :WIPO/IP/ITAI/GE/18/1الوثيقة  من

يف معليات البحث يف  DTSearchيس تخدم مكتب الفلبني للملكية الفكرية حاليًا حمرك حبث جتاري امسه  .14"
من  ولعل هذا النظاموالبحوث التشاهبية.  الزتايديةالرباءات. وهذا احملرك، كغريه، حيتوي عىل وظائف مثل  الفهرسة 

. من البحث يف قاعدة البياانت التقليديةيظل أأقوى  ولكنهأأقل التطبيقات كفاءة يف جمال  اذلاكء الاصطناعي، 
للويبو  Patentscopeو أ س يا أأمم جنوب رشيقلرابطة  DesignViewو  TMViewوتس تخدم منصات

 .SOLRملكتب الفلبني للملكية الفكرية أأيضًا حمراكت حبث جمانية مثل  eTMFileو

وهو برانمج جتاري لتحليل املعلومات  - COGNOSويس تخدم مكتب الفلبني للملكية الفكرية أأيضًا برانمج  .15
جراء معلية يف دمع متطلبات الإ  -اخلاصة ابلأعامل  بالغ الإداري للمكتب. ويس تخدم املكتب ذكل النظام يف اإ

ىل مجموعات من قاعدة بياانت لبياانت ل اس تخراج ونقل وحتميل  دارة امللكية الصناعية اإ يف قابةل لالس تخدام نظام اإ
 .COGNOS منظا

وبناء عىل جتربة مكتب الفلبني للملكية الفكرية، تعمتد موثوقية أأي نظام حبث عىل دقة البياانت الأصلية  .16
. ولحظ املكتب أأن نظامًا للبحث ابلصور عن العالمات التجارية من شأأنه أأن يكون حتسينًا مفيدًا املس تخدمة
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دارة امللكية الصناعية، وأأنه ميكن اس تخدام "حلول التن  يف قيب عن البياانت" لوضع نظام لإدارة املعارف يساعد نظام اإ
 .الفكريةيف معاجلة التناقضات يف نتاجئ الفحص املتعلقة ابمللكية 

وما انفك املكتب الأورويب للرباءات يعمل عىل اس تحداث حلول للأعامل تقوم عىل التعّلم ال يل واذلاكء  .17
 اوتة:الاصطناعي يف اجملالت التالية ونفذها بدرجات متف

 الوجهية؛  وحدات البحث والفحصالتصنيف ال يل املس بق لطلبات الرباءات الواردة من أأجل توزيعها عىل 
 التصنيف ال يل لواثئق الرباءات وفقًا للتصنيف التعاوين للرباءات؛ 
 عادة التصنيف ال يل لواثئق الرباءات وفقًا للتغيريات يف التصنيف التعاوين للرباءات؛  اإ
 ن حاةل التقنية الصناعية السابقة املرتبطة بطلبات الرباءات الواردة؛البحث ال يل ع 
 التوليد ال يل لالس تفسارات؛ 
 ؛لواثئق الرباءات ال لية التحش ية 
  ؛واثئق الرباءاتالكشف ال يل عن املشالكت/احللول يف 
 الرتمجة ال لية لواثئق الرباءات؛ 
  قطاعات   صص)اخرتاع ينفذه احلاسوب( فاميحتديد توهجات الهجرة/الاخرتاق لتكنولوجيات حمددة

 تكنولوجية أأخرى؛
 .البحث ال يل يف الأشاكل والصور عن رسومات الرباءات 

ويعمل املكتب الأورويب للرباءات، من خالل فريقه املعين بعلوم البياانت، عىل اس تحداث أأنظمته اخلاصة  .18
ىل مكتبات برجميات مفتوحة املصدر تعّلم  القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي )وما يرتبط هبا من مناذج  أ يل( استنادًا اإ

ذ ميكنه امجلع بني خربات فريقه املعين بعلوم البياانت وخمصصة لأغراض املكتب. وعليه، يتبوأأ املكتب ماكنة فريدة  اإ
ةل فلالفريد  عميلفهم الال و  ضاًل عن مجموعة فاحصيه ومجموعته القمية من البياانت اليت تتكون من بياانت البحث املسجَّ

ويس تعني املكتب أأيضًا مبنتجات جتارية يف جمال التحش ية ال لية عن طريق  .الصناعية السابقة املكتب من التقنيات
مزودي برجميات يف مشاريع خمتلفة. ويس تخدم املكتب خدمة ترمجة الرباءات يف جمال الرتمجة ال لية مع معهل عىل 

( " أأساس يةذهبية)معايري " قد وضع املكتب مجموعة بياانت مرجعية خاصةنظامه اخلاص للرتمجة ال لية. و  تطوير
طار  ونظام تقيمي فوائد ل لقياس أأداء أأدوات البحث املؤمتتة. ويقوم ذكل النظام حتديدًا عىل مؤرشات قياس واإ

ة البياانت.  ال يل ومعاجلحتليل واختبار حلول التعّلم  تدمععلوم البياانت من وبيئة  ،ثو حتسينات الأمتتة يف البح
دارة املعارف واملعلومات جمه( أأدPDM) املكتب منوذجًا لواثئق الرباءات وضعو  ثراء معلية  (KIME) يف بيئة اإ بغية اإ

ثراًء مس مترًا. دارة الرباءات وغريها من البياانت اإ  التعّلم ال يل فامي صص اإ

منا يس تخدم معايري  .19 وخالية  منقحة "ذهبية" أأساس يةول يعمتد املكتب الأورويب للرباءات عىل الأدةل الرسدية واإ
ذ. من الأخطاء توىل خرباء رفيعو املس توى مجع بياانت الاستشهاد والتصنيف والتبويب عىل مدى عرشات الس نني  اإ
يه أأمه وأأكرب خطوة يف اس تخدام  -اخلالية من الأخطاء أأي مجع البياانت الأساس ية  –ولعل هذه العملية من العمل. 

الاس تعانة بأأخصائيني لتفادي الأخطاء. واملكتب مس تعد لتبادل خرباته يف جمال تقيمي الأدوات  التعّلم ال يل وتتطلب
ذ يكتيس الفهم السلمي لطريقة التقيمي أأمهية حمورية يف جناح أأي أأداة سواء  اكنت داخلية املطورة داخليًا أأو خارجيًا. اإ

ىل خارجية. ولعل جمال اذلاكء الاصطناعي والتعّلم ال يل جمال زاخر ابلوعود والتوقعات ولكن جيب الانتباه  أأو أأن اإ
ب عىل أأسس غري سلمية متامًا." اً التقيمي أ اثر فأأخطاء صغرية يف التدريب لأي  طالق نظام مدرَّ  اكرثية عند اإ

عادة ترقمي  .2 م، ينبغي اإ  .14فقرات الوثيقة املذكورة اعتبارًا من الفقرة وبناء عىل ما تقدَّ

 ]هناية الوثيقة[


