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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 51 :أأبريل 1054

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل
الدويل للتصاميم الصناعية
الدورة الرابعة

جنيف ،من  51اإىل  51يونيو 1054
اقرتاح بإدخال تعديالت على اجلزء الرابع من التعليمات اإلدارية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأول مقدمة
 .5من املتوقّع أأن تشهد عضوية وثيقة جنيف ( )5111لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار
اإلهيا فامي ييل بعبارة "وثيقة  )"5111زايدة هائةل يف املس تقبل القريب .و أأثناء سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني مجلعيات
ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،املعقودة يف الفرتة من  12سبمت رب اإىل  1أأكتوبر  ،1052أأفادت عدة وفود بأأن حكوماهتا تنظر جداي
يف اإماكنية الانضامم اإىل وثيقة  .5111ونتيجة العمل اذلي ُ
اضطلع به يف املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق
1
ُصح ل ألطراف املتعاقدة اليت دلهيا " أأنظمة للفحص" ،
لهاي بشأأن الإيداع ادلويل للتصاممي الصناعية يف عام ّ ُ ،5111
وكذكل ل ألطراف اليت دلهيا " أأنظمة ل إليداع" ،ابلس تفادة من اخلدمات املركزية إليداع التسجيلت ادلولية وإادارهتا مضن
نظام لهاي .واكن هذا التطور أأحد ا ألهداف الرئيس ية للمؤمتر ادلبلومايس .ودلى الكثري من ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل نظام
وطين يقيض ابلفحص املوضوعي للتصاممي الصناعية.
 .1ويُعد الكشف املناسب والاكيف عن التصممي الصناعي رشطا أأساس يا لتحديد نطاق حامية ذكل التصممي الصناعي.
وابلتايل ،وكام هو منصوص عليه يف امجلةل الثانية من القاعدة  )4(1من اللحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  5111ووثيقة 5110
لتفاق لهاي (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "اللحئة التنفيذية املشرتكة") ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يرفض أاثر التسجيل
ادلويل عىل أأساس أأن النسخ الواردة يف التسجيل ادلويل غري اكفية للكشف متام ًا عن التصممي الصناعي .وتستند هذه
الفرضية اإىل أأسس معقوةل ،عىل الرمغ من أأنه جيب تقدمي النسخ وفق املقتضيات الرمسية احملدّدة مبوجب الإطار القانوين
 1طبقا للامدة  ،"51" 5يُ ّعرف "املكتب الفاحص" بأأنه "املكتب اذلي يتوىل من تلقاء نفسه حفص الطلبات املودعة دليه بغرض حامية التصاممي الصناعية ليبتّ
عىل ا ألقل فامي اإذا اكن التصممي الصناعي يس تويف رشط اجلدة".
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لنظام لهاي .وجيوز ملاكتب ا ألطراف املتعاقدة الراهنة واحملمتةل تطبيق مقتضيات خمتلفة فامي خيص الكشف املناسب عن
توسع نطاق نظام
تصممي صناعي ،مثل ما يتعلق بتصوير التصممي الصناعي واملناظر اللزمة للكشف الاكيف .وابلتايل ومع ّ
لهاي ليشمل مزيدا من أأنظمة الفحص ،سزيداد خطر اإصدار حالت الرفض بناء عىل القاعدة  )4(1من اللحئة التنفيذية
املشرتكة.
 .2والغرض من هذه الوثيقة هو التخفيف من اخلطر املذكور ابقرتاح اإدخال تعديلت عىل اجلزء الرابع من التعلاميت
الإدارية لتطبيق اتفاق لهاي (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية" ،املعنون "املقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر
عناُص الطلب ادلويل" .وتسع التعديلت املقرتحة اإىل إاضفاء نوع من الليونة عىل بعض املقتضيات الرمسية املتعلقة بن ُسخ
وتصاوير التصممي الصناعي اليت ترافق الطلب ادلويل ،ومنح مزيد من املرونة للمودعني فامي خيص توفري العناُص اليت قد
تكون مفيدة لتحسني الكشف عن التصممي الصناعي.
 .4وابلإضافة اإىل ذكل يعزتم املكتب ادلويل نرش مبادئ توجهيية يف هذا الشأأن عىل موقعه عىل الإنرتنت من أأجل
مساعدة مس تخديم نظام لهاي .وجيري اإعداد تكل املبادئ التوجهيية عىل افرتاض أأن يوافق الفريق العامل عىل التعديلت
املقرتح اإدخالها عىل اجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية.
 .1وجيدر التذكري ،أأخريا ،بأأن القاعدة ()5(24أأ) من اللحئة التنفيذية املشرتكة تقيض بأأنه عىل املدير العام أأن يستشري
ماكتب ا ألطراف املتعاقدة خبصوص التعلاميت الإدارية املقرتحة .وي ُسرتع انتباه الفريق العامل اإىل أأن هذه الوثيقة قد أأعدت،
كام هو ّ
مبني يف الفصل الثالث ،بغرض اإجراء تكل املشاورة اخلاصة ابلتعديلت املقرتح اإدخالها عىل البنود من  405اإىل
 402والبند  401من التعلاميت الإدارية.

اثنيا التعديلت املقرتح اإدخالها عىل اجلزء الرابع من التعلاميت الإدارية
.1

اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف التعديلت املقرتحة املرفقة هبذه الوثيقة (انظر املرفق) واملرشوحة أأدانه.

البند  :405عرض النسخ
 .1جيدر التذكري بأأن الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية
(املشار اإليه فامي بعد بعبارة "الفريق العامل") قد انقش ،يف دورته الثانية ،التطورات املس تقبلية لنظام لهاي وخلص اإىل
رضورة اإدراج مسأأةل ملفات الصور املتحركة يف العمل املقبل للفريق العامل (انظر الفقرة  15من
الوثيقة  ،H/LD/WG/2/9املعنونة "التقرير") .واكنت قوانني الكثري من ا ألطراف املتعاقدة احلالية واحملمتةل يف وثيقة 5111
تسمح ابلصور املتحركة أأو التصاوير املرئية ا ألخرى قبل تطبيق احللول التقنية (انظر الفقرة  11من
الوثيقة .)H/LD/WG/2/9
 .1ولستباق تكل املناقشات يف الفريق العامل والإدراج احملمتل ألشاكل جديدة أأو مس تقبلية من التصوير املريئ ،يُقرتح
اإضافة فقرة جديدة ( أأ)" "1اإىل البند  .2405وفامي ييل نص الفقرة اجلديدة (405أأ)":"1

"" "1تُنرش مواصفات التصاوير املرئية ا ألخرى اليت قد ترافق الطلب ادلويل طبقا للبند  104عىل موقع
املنظمة عىل الإنرتنت".
2
جتسد الصياغة املقرتحة القاعدة  "2")5(2من مرشوع اللحئة املتعلق مبرشوع قانون التصاممي الصناعية ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة ،SCT/31/3
ّ
واليت تشري أأيضا اإىل "تصوير مريئ أخر" .وطبقا للملحظة ق ،1.2هتدف عبارة " أأي تصوير مريئ أخر" اإىل تغطية أأشاكل أأخرى من التصوير ،مثل التصوير
املصمم بواسطة احلاسوب أأو أأشاكل غري معروفة الن ولكن ميكن أأن تظهر يف املس تقبل ،فضل عن مجيع العينات اليت يقبلها املكتب.
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 .1وميكن أأن تغطي عبارة "التصاوير املرئية ا ألخرى" الواردة يف الفقرة الفرعية أأ" "1العينات أأيضا ،اليت يتناولها
البند  401عىل حدة .ونتيجة لإضافة الفقرة الفرعية  (405أأ)"ّ ،"1
يتغري ترقمي الفقرة الفرعية احلالية ( أأ) لتصبح الفقرة
الفرعية ( أأ)" "5من البند .405

البند  :401تصوير التصممي الصناعي
 .50هناك حالت حتدث أأحياان ويُقدم فهيا تصوير واحد أأو أأكرث للتصممي الصناعي دلى املكتب ادلويل حبجم خيتلف عن
احلجم املُس تخدم يف تصاوير أأخرى .ففي حاةل تصوير قمل حبجم ما من زاوية جانبية مثل ،فاإن التصوير اذلي ّيبني ر أأس القمل
من الزاوية العلوية (املنظر العلوي) س يكون حبجم أأك رب .وتنشأأ تكل احلالت ،يف غالب ا ألحيان ،بسبب احلاجة اإىل الامتثال
ملقتضيات احلجم املشرتكة الواردة يف البند (401ب) ،واليت تشرتط أأن ل تتجاوز املقاييس يف تصوير لك تصممي صناعي
 51x16س نتميرتا ،و أأن يكون أأحد تكل املقاييس  2س نتميرتات عىل ا ألقل.
 .55غري أأن اخلطر احملمتل هو اعتبار مكتب من ماكتب الفحص أأن التفاوت يف احلجم بني تكل التصاوير مصدر للغموض
وشعوره بأأنه مضطر اإىل اإصدار رفض بناء عىل القاعدة  .)4(1ولتليف ذكل اخلطر ،يُقرتح تعديل الفقرة (ب) من البند 401
يك تنص عىل أأنه يكفي ،فامي خيص تصويرا واحدا عىل ا ألقل للك تصممي ،أأن يكون مقياس واحد  2س نتميرتات عىل ا ألقل.
وخبصوص مثال القمل الوارد يف الفقرة السابقة ،س ميكّن التعديل املقرتح اإدخاهل عىل الفقرة (ب) أأن يكون تصوير ر أأس القمل
(املنظر العلوي) حبجم مماثل للتصاوير ا ألخرى حىت وإان أأسفر ذكل ،مثل ،عن تصوير قطره س نتميرتين .وابلتايل س مينح هذا
التعديل املودعني مرونة تقدمي لك التصاوير ابحلجم نفسه ،دون منعهم من تقدمي تصاوير بأأجحام خمتلفة اإذا ما أأرادوا ذكل.
 .51وابلإضافة اإىل ذكل يُقرتح الإشارة حتديدا يف البند (401ج)" "1أأن النصوص التفسريية والعناوين ل تُقبل يف
التصوير نفسه .وس ُتضاف هذه الإشارة توخيا للوضوح نتيجة لقرتاح اإضافة فقرة جديدة (ج) اإىل البند  401ستسمح ابإدراج
العناوين اليت تقدم وصفا موجزا.
 .52وفامي ييل نص البند  401املعدل:

"( أأ) تقترص الصور الشمس ية أأو غريها من الصور البيانية عىل التصممي الصناعي وحده أأو املنتج اذلي يقرتن به
اس تعامل التصممي الصناعي ،من غري أأي غرض أخر أأو ملحق أأو اإنسان أأو حيوان.
(ب) ل جيوز أأن تتجاوز املقاييس يف تصوير لك تصممي صناعي يف الصورة الشمس ية أأو الصورة البيانية ا ألخرى
 51x16س نت ميرتا  ،عىل أأن يكون أأحد تكل املقاييس ،فامي خيص تصويرا واحدا عىل ا ألقل للك تصممي ،عىل ا ألقل
 2س نت ميرتات .و إاذا أأودع الطلب ابلوسائل الإلكرتونية ،جاز للمكتب ادلويل أأن حيدد نسقا للبياانت تنرش مواصفاته
عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت ضامان للمتثال لتكل املقاييس القصوى وادلنيا.
(ج) ل يقبل ما ييل:
" "5الرسوم التقنية ول س امي الرسوم ذات احملاور واملقاييس؛
" "1العناوين أأو النصوص التفسريية يف التصوير".

البند  :402التخيل عن امحلاية
 .54يف نظر عدد من ماكتب الفحص ،يقتيض حتسني فهم التصممي الصناعي فهم طبيعة املنتج نفسه وفهم الغرض املنشود
منه واحمليط اذلي ُ ّ
ُصم للس تخدام فيه .ولتوصيل تكل املعلومات اإىل أأحد املاكتب قد يرغب املودع ،جتنّبا لحامتل الرفض
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بسبب عدم كفاية الكشف ،يف اإظهار طريقة اس تخدام املنتج أأو وظيفته عن طريق تصاوير التصممي الصناعي اليت تشمل
السامت احمليطة به .غري أأن ذكل ل ي ُسمح به حاليا مضن نظام لهاي.
 .51ومبوجب البند  ،402جيوز ذكر السامت املبيّنة يف تصوير وغري املشموةل بطلب امحلاية (التخيل عن امحلاية) .ولكن
جيب قراءة هذا احلمك ابلتوافق مع البند (401أأ) ،اذلي ينص عىل أأن الصور الشمس ية والصور البيانية ا ألخرى متث ّل التصممي
الصناعي وحده ،أأو املنتج اذلي يقرتن به اس تعامل التصممي الصناعي ،من غري أأي غرض أخر أأو ملحق أأو اإنسان أأو حيوان.
وابلتايل فاإن العنرص الوحيد اذلي ميكن اإدراجه يف تصوير وميكن اإصدار بيان ابلتخيل عن حاميته هو حامت جزء من التصممي
الصناعي نفسه أأو من املنتج اذلي يقرتن به اس تعامل التصممي الصناعي .وبناء عليه ،يُقرتح تعديل البند  402من أأجل السامح
3
ابإدراج السامت احمليطة ،مثل امللحق ،يف التصوير ،رشط تقدمي بيان ابلتخيل عن امحلاية يف هذا الصدد.
 .51ومن املقرتح تعديل عنوان البند  402من أأجل توس يع نطاق التغطية ليشمل السامت احمليطة اليت ل تدخل مضن
التصممي الصناعي املطلوب حاميته .كام يُقرتح اإضافة امجلةل "ابلرمغ من البند  (401أأ)" اإىل امجلةل ا ألوىل .والغرض من تكل
الإضافة هو توضيح أأن البند املعدل  402يعادل الرشط احملدّ د مضن البند  (401أأ) والقايض بلزوم أأن ميث ّل التصوير التصممي
الصناعي وحده ،اإل اإذا مت بيان السامت اليت ل ّ
تشلك جزءا من التصممي الصناعي املطلوب حاميته عىل النحو املنصوص عليه
يف الفقرتني " "5و" "1من البند املعدل  ،402أأي يف الوصف املشار اإليه يف القاعدة  ()1(1أأ) أأو ابخلطوط املنقوطة أأو
املتقطعة.
 .51وعلوة عىل ذكل ،يُقرتح تعديل البند  "1"402ابإدراج اإماكنية تلوين السامت اليت تظهر يف النسخة ولكن ل يراد لها
امحلاية .والسامح بتلوين ا ألجزاء غري املطلوب حاميهتا من املامرسات املتبعة منذ زمن طويل من قبل املكتب ادلويل ،اذلي
يأأخذ يف حس بانه أأن البيان ابلتلوين يس تجيب بطريقة أأفضل لحتياجات املس تخدمني ومصاحلهم .وابلتايل فا ّإن التعديل
املقرتح اإدخاهل عىل البند ّ "1"402يبني بوضوح أأن التخيل عن امحلاية بواسطة التلوين ممارسة مقبوةل .ويُقرتح كذكل تطبيق
التلوين عىل ما يظهر يف النسخة من سامت حميطة ل يراد لها امحلاية.
 .51وفامي ييل نص البند  402املعدل:

"البند  :402حالت التخيل عن امحلاية والسامت اليت ل ّ
تشلك جزءا من التصممي املطلوب حاميته
ابلرمغ من البند  (401أأ) ،جيوز بيان ّلك ما يظهر يف نسخة بعياها ول يراد هل امحلاية
" "5يف الوصف املشار اإليه يف القاعدة  ()1(1أأ)
" "1أأو ابخلطوط املنقوطة أأو املتقطعة أأو التلوين".

3
انظر القاعدة ()5(2ج) و( "5")1من مرشوع اللحئة التنفيذية املتعلق مبرشوع قانون التصاممي الصناعية ،كام جاء يف الوثيقة  ،SCT/31/3اليت يرد
نصها كام ييل:
القاعدة ]...[ )5(2
يصور التصممي الصناعي مبفرده من دون أأي عنرص أخر.
(ج)
َّ
([ "5")1مواصفات التصوير] ] ابلرمغ من الفقرة (()5ج) ،جيوز أأن يشمل تصوير التصممي الصناعي ما ييل:
" "5السامت اليت ل تشلك جزءا من التصممي املطالب به اإذا اكنت حمدّدة كذكل يف الوصف و /أأو مبيّنة ابخلطوط املنقّطة أأو ّ
املتقطعة؛
[]...
أ
أ
ّ
وتشري امللحظة ق 4.2بشأأن الفقرة ( "5")1اإىل أنه جيوز أن يبني املودع السامت يف تصوير التصممي الصناعي اليت ل تطلب حاميهتا ،اكلسامت احمليطة به مثل.
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البند  :401العناوين املتعلقة ابلنسخ
صورا من زوااي خمتلفة ،يُمنح رمق للك نسخة
 .51وفقا للبند  401من التعلاميت الإدارية ،عندما يكون التصممي الصناعي ُم ّ
عىل النحو التايل "5.5" :و" "1.5و" "2.5للتصممي ا ألول ،و" "5.1و" "1.1و""2.1اإىل أخره للتصممي الثاين وه ّمل جرا .كام
أأن البند (401ج)" "1ينص عىل أأنه ل ميكن اإدراج العناوين يف تصوير التصممي الصناعي .غري أأن ّه قد يتع ّذر ،يف غياب أأي
بيان للمناظر ( أأي املنظر العلوي و املنظر ا أليرس وغري ذكل) ،تشكيل صورة واحضة للتصممي الصناعي املطلوب حاميته.
 .10ويف هذا الصدد جيوز ،وفقا للامدة ()1(1ب)" "1من وثيقة  ،5111أأن يش متل الطلب ادلويل عىل "وصف خمترص
للنسخة" .وبناء عليه ،يُقرتح تعديل البند  401ابإضافة فقرة جديدة (ج) للسامح بأأن ترد العناوين اليت تشري اإىل نوع املنظر
املرتبط برتقمي لك نسخة يف الوصف اخملترص ،مثل " :5.5منظر علوي :1.5 ،منظر أأمايم."...
 .15وفامي ييل نص البند  401املعدل:

"البند  :401ترقمي النسخ والعناوين
( أأ) ّيبني الرتقمي املقرر للطلبات ادلولية املتعددة يف هامش لك صورة مشس ية أأو غريها من الصور البيانية .و إاذا
اكن التصممي الصناعي مصورا من زوااي خمتلفة ،يكون الرتقمي عبارة عن رمقني منفصلني بنقطة (مثل  5.5و 1.5و2.5
للتصممي ا ألول مث  1.5و 1.1و 1.2للتصممي الثاين وه ّمل جرا.).
(ب) تكون النسخ مرتبة وفقا لرتق ميها التصاعدي.
(ج) جيوز بيان العناوين اليت تشري اإىل منظر ّ
معني للمنتج (مثل "منظر أأمايم" و"منظر علوي" وغري ذكل) اإىل
جانب ترقمي النسخة".
 .11وس متكّن التعديلت املقرتح اإدخالها عىل البند  401لك من يودع طلبا دوليا يف شلك وريق من بيان املناظر املقابةل
للك نسخة يف خانة جديدة تُدرج يف الاس امترة  .DM/1وفامي خيص الطلبات ادلولية املودعة عن طريق واهجة الإيداع
الإلكرتونية (الإيداع الإلكرتوين) ميكن للمودع ،عند حتميل النسخ ،أأن خيتار بيان املنظر املقابل للك نسخة من قامئة منسدةل
حتتوي عىل لك البياانت املمكنة .ويعكف املكتب ادلويل ،حاليا ،عىل اس تكشاف اإماكنية جتميع قامئة اكمةل بتكل البياانت
املمكنة (العناوين) وذكل ابلتشاور مع بعض ماكتب ا ألطراف املتعاقدة احلالية واحملمتةل اليت قد حتتاج اإىل تكل البياانت.

اثلثا بدء نفاذ التعديلت املقرتح اإدخالها عىل التعلاميت الإدارية
 .12طبقا للقاعدة  )5(24من اللحئة التنفيذية املشرتكة ،جيوز للمدير العام تعديل التعلاميت الإدارية بعد التشاور مع
ماكتب ا ألطراف املتعاقدة .وطبقا للقاعدة  ()2(24أأ) ،تُنرش أأية تعديلت تُدخل عىل التعلاميت الإدارية عىل موقع املنظمة
عىل الإنرتنت .ويمت النرش من خلل اإخطار اإعليم ينرشه املكتب ادلويل.
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 .14وابلإضافة اإىل ذكل ،وطبقا للقاعدة ()2(24ب) ،يرد يف لك نرشة التارخي اذلي تصبح فيه ا ألحاكم املنشورة انفذة.
وإاذا وافق الفريق العامل عىل الاقرتاح الراهن بتعديل البنود من  405اإىل  402والبند  401من التعلاميت الإدارية ،ف إان ّه
جيوز هل أأيضا التوصية بتارخي لبدء نفاذ تكل التعديلت .ومن املقرتح أأن تدخل التعديلت املذكورة ّ
حزي النفاذ يف
 5يوليو ّ ،1054مما يوافق اترخي بدء نفاذ وثيقة  5111ابلنس بة اإىل مجهورية كوراي بعد انضامهما اإلهيا .ويُعت رب مكتب مجهورية
كوراي "مكتبا فاحصا" مبوجب املادة  "51"5من وثيقة  5111وبعض التعديلت املقرتحة تراعي املقتضيات احملدّدة من قبل
ذكل املكتب.

 .11اإن الفريق العامل مدعو اإىل تقدمي
تعليقات حول اقرتاح تعديل البنود  405و401
و 402و 401من التعلاميت الإدارية ،عىل النحو
ا ّ
ملبني يف مرفق هذه الوثيقة ،عىل أأن يكون اترخي
بدء النفاذ  5يوليو .1054
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
التعلاميت الإدارية
لتطبيق اتفاق لهاي
(النص النافذ يف [ 5يوليو )]1054
اجلزء الرابع
املقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر عناُص الطلب ادلويل

البند  :405عرض النسخ
( أأ)
وا ألسود أأو اب أللوان.

جيوز أأن حيتوي الطلب ادلويل الواحد عىل صور مشس ية وغريها من الصور البيانية ،تكون اب ألبيض

[]...

البند  :401تصوير التصممي الصناعي
( أأ) تقترص الصور الشمس ية أأو غريها من الصور البيانية عىل التصممي الصناعي وحده أأو املنتج اذلي يقرتن به
اس تعامل التصممي الصناعي ،من غري أأي غرض أخر أأو ملحق أأو اإنسان أأو حيوان.
(ب) ل جيوز أأن تتجاوز املقاييس يف تصوير لك تصممي صناعي يف الصورة الشمس ية أأو الصورة البيانية ا ألخرى
 ،عىل ا ألقل
 51x16س نتميرتا ،عىل أأن يكون أأحد تكل املقاييس،
 2س نتميرتات .وإاذا أأودع الطلب ابلوسائل الإلكرتونية ،جاز للمكتب ادلويل أأن حيدد نسقا للبياانت تنرش مواصفاته عىل
موقع املنظمة عىل الإنرتنت ضامان للمتثال لتكل املقاييس القصوى وادلنيا.
(ج) ل يقبل ما ييل:
" "5الرسوم التقنية ول س امي الرسوم ذات احملاور واملقاييس؛
" "1العناوين أأو النصوص التفسريية

البند :402

.

التخيل عن امحلاية
 ،جيوز بيان ّ
لك ما يظهر يف نسخة بعياها ول يراد هل امحلاية

" "5يف الوصف املشار اإليه يف القاعدة ()1(1أأ)
" "1أأو ابخلطوط املنقوطة أأو املتقطعة
[]...

.
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"البند  :401ترقمي النسخ
( أأ) ّيبني الرتقمي املقرر للطلبات ادلولية املتعددة يف هامش لك صورة مشس ية أأو غريها من الصور البيانية .وإاذا
اكن التصممي الصناعي مصورا من زوااي خمتلفة ،يكون الرتقمي عبارة عن رمقني منفصلني بنقطة (مثل  5.5و 1.5و2.5
للتصممي ا ألول مث  1.5و 1.1و 1.2للتصممي الثاين وه ّمل جرا.).
(ب) تكون النسخ مرتبة وفقا لرتقميها التصاعدي.

[هناية املرفق والوثيقة]

