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  إدارة امللكية الفكريةرغرا  ناعي ألطصاال ذكاءواالتصاالت وال

 
 

 2018 مايو 25اإىل  23من ، جنيف

مكاتب إدارة الذكاء االصطناعي يف تطبيقات بشأن استخدام الردود على مذكرة  ملخص
 الفكرية امللكية
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة

قلميية، دعيت ماكتب امللكية الفك .1 الإجابة ، اإىل 2017أأكتوبر  11ملؤرخة ا C. 8706املذكرة مبوجب رية الوطنية والإ
دارة تطبيقات اذلاكء الاص اس تخدام بشأأن عىل أأس ئةل  ص للمعلومات خة ملهذه الوثيقو . ماكتب امللكية الفكريةطناعي يف اإ

ق  35ما مجموعه للمذكرة اس تجاب قد . و تمجع اليت . وترد الردود 20181فرباير  8لغاية  لمييا للملكية الفكريةمكتبا وطنيا واإ
ىل  ارسال ابإ  ،ا بعدمسامههتترسل مل املاكتب اليت  تنصحو . WIPO/IP/ITAI/GE/2 يقةالأصلية يف الوث  الربيد اإ

 .ai4ip@wipo.intالإلكرتوين: 

 وطرحت يف املذكرة الأس ئةل التالية: .2

ىل ة القامئ حلول الأعامل )أأ(  لباتانت الكبرية )مثل تصنيف ملفات الط والبيا اذلاكء الاصطناعياملستندة اإ
 والرتمجة الآلية، وما اإىل ذكل(. والبحث عن صور العالمات التجارية

                                                
1
فنلندا و كولومبيا و  (مكتب ادلوةل للملكية الفكريةو الصني )ادلائرة احلكومية للصناعة والتجارة يف الصني و  ش ييلو  كنداو  الربازيلو  بيالروسو  المنساو  أأسرتاليا 
واملكس يك واملغرب وميامنار ونيوزيلندا والرنوجي ومج ورية كوراي والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية ورصبيا وس نغافورة  الياابنو أأملانيا و غابون و 

البوليفارية(  - ورية وفزنويال )مج ت املتحدة الأمريكية وأأوروغوا  لكة املتحدة والولايوسلوفاكيا والسويد وسويرسا وامجل ورية العربية السورية وتوغو واملم
 (.35الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية )مكتب و واملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الصناعية 
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 ا،داخلي ملطّورنظام ال تا  اجاراي أأو امل نظام ال املس تعمةل )مثل امس احملددة  الاصطناعيلأنظمة اذلاكء وصف  )ب(
 ، وما اإىل ذكل(؛هلتدريب ةس تخدمامل بياانت ال و وظائفه  ووصف

ر ثوالأ  س تخدمواهجة امل و  لكية الفكرية الأرر  )املوثوقيةمع ماكتب امل  هتاواملعلومات املفيدة ملشارك اتاخلرب  )ج(
 عىل العمل وادلروس املس تفادة، وما اإىل ذكل(.

 ةمالحظات عام

اذلاكء تطبيقات عىل املذكرة، ت اليت ردّ  امللكية الفكريةمن ماكتب  امكتب 35أأصل  مكتبا من 17 يس تخدم .3
الولايت املتحدة )مكتب واحد مكتب  ميكل، يبةاكتب ام امل. ومن بني عاملمن حلول الأ  عىل الأقليف واحد  الاصطناعي

ىل  دمارباءات والعالمات التجارية( برانجما حتليليا متقلل  هومعلياتاملكتب تعزيز ف م س ياسات ، ل اذلاكء الاصطناعييستند اإ
ات اذلاكء الاصطناعي يف مجيع ماكتب امللكية الفكرية الأرر  يقترص عىل ، يبدو أأن اس تخدام تطبيقلكن. و فيه وسري العمل

تطبيقات س تخدام اهامتهما اب اكتبامل بد ت معوما، . و التنفيذ الأوىلحل ايف مر ما زال عدد قليل من الوظائف احملددة أأو 
دار مس تقبال لأغراض  الاصطناعياذلاكء  ّ  عامة. فعىلة ياإ  هسبيل املثال، ذكر مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يف رده أأن

ت الضخمة يف والبياان اذلاكء الاصطناعيلتحويل نظمه الرمقية، وأأنه يعزتم الاس تفادة من  شنشطةة كبرية من الأ نفذ مجموعي 
 .يف مرحةل مبكرةل تزال الاعتبارات املس تقبل، ولكن 

يطّور بطريقة مهنجية. و  اذلاكء الاصطناعيتطبيقات الأعىل انتفاعا من الأعامل اكتب جمالت املقد حددت بعض و  .4
الأرر  يف اس تخدام تطبيقات  اكتباملالعديد من  بدأأ و  ،ذلاكء الاصطناعياب ةمو دعنظمه ادلاخلية املاكتب املعدد قليل من 

 .تصالتوجيا املعلومات والاليت طورها مقدمو خدمات تكنولالتجارية  اذلاكء الاصطناعي

 التجريبية اجلارية.  امشاريع رية التالية معلومات عن رطط ا و وقدمت ماكتب امللكية الفك .5

 التالية:لملكية الفكرية املشاريع كند  ل ال كتب وجير  امل  .6

 أأدوات اس تخدام مجموعةاملكتب  درسي (IBM Watson)  التواصل عرب مواقع للتفاعل مع العمالء
 والتحليالت. الاجامتعي

 تشجيع تبادل و املؤلف  لتبس يط معلية تسجيل حقتكنولوجيا سلسةل الكتل جدو  اس تخدام  ويفحص
 املعلومات من قبل أأحصاب احلقوق.

  للرد عىل اس تفسارات كشاف جدو  التعمل الآيل لس ت  ،لبحوث الاقتصادية اجلاريةيف س ياق اخيطط، و
 .اهثاحبأأ س ياسة امللكية الفكرية و 

ما و  ما قبل البحثراحل اخلدمات التجارية ملد من مقديم عدتطبيقات لحاليا الفكرية للملكية المنسا جيّرب مكتب و  .7
 .رباءاتالتصنيف وتصنيف ال قبل 

يف صطناعي الااكء "شديدة" الاعامتد عىل اذلتطبيقات  املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجاريةس تخدم ي مل و .8
دارة  الاعامتد " ةميكن تصنيف ا عىل أأهنا "ضعيف ابراجم، يس تخدم لكنّهالتجارية والتصاممي. و مات ومناذج املنفعة والعالرباءات الاإ
 داء همام معينة.لأ  اسوبالرايضيات وعلوم احلابس تخدام  برامج حتايك السلوك اذليكويه . اذلاكء الاصطناعيعىل 

. ويف أأبريل يف معلياته ياذلاكء الاصطناع ماس تخدس بل ا رباءات دراسةلل ، بدأأ مكتب الياابن2016ويف عام  .9
ىل  2017هذه الس نة املالية )من أأبريل يف  أأطلق. و هاوشنش  رطة معل ل ذا الغرض، وضع املكتب 2017 ( 2018مارس اإ
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املس تخدمني  ( الرد عىل أأس ئةل1يه: )ويف س تة من معلياته التجارية.  اذلاكء الاصطناعيمبادرة للتحقق من كيفية اس تخدام 
جراءات التسجيلورمقنة ( 2)؛ (ريهغ وأأ  )عن طريق ال اتف ومعليات البحث يف ( 4تعيني تصنيفات الرباءات؛ )و ( 3؛ )اإ

لعالمات التجارية يف ابحث ال معليات و ( 5السابقة )دمع صياغة عبارات البحث والاس تفسارات(؛ )حاةل التقنية الصناعية 
 ة.ددخلدمات احملت التجارية للسلع واتعيني تصنيفات العالماو ( 6)؛ السابقة التصويرية

ىل أأن املكتب شار أأ و  .10 نظمة القامئة عىل "التحقق" مصطلح اإ دون ، اذلاكء الاصطناعييعين التحقق من ادلقة التقنية للأ
ىل النتاجئ اليت حّص هذه أأ  اجارب لس تخدام عىل  ،حىت الآن نطو ،ي أأن   ل ا من أأعامل التحققالنظم يف معلياته. واستنادا اإ

ماكنيةالية املقبةل وما بعدها، و يف الس نة املمواصةل أأعامل التحقق  ورورة يعزتم املكتب النظر يف يف هذه الس نة املالية،  اإ
جراء التجارب.  كوس يةل دلمع  ذلاكء الاصطناعيلس تخدامات املمكنة الا ديدأأنظمته لتحمن  التحققبدأأ املكتب و البدء يف اإ

، فحوصةامل عن موثوقية أأنظمة اذلاكء الاصطناعيأأ  معلومات ب يكتسب املكت مل ،حىت الآنالعمليات التجارية املذكورة. و 
 املس تخدمني.أأس ئةل رّد عىل ابس تثناء خدمات ال

تعاون يف ي و  ، اذلاكء الاصطناعيميتعلغراض قاعدة معارف الرباءات لأ لبناء  للملكية الفكرية ايمكتب كور سعىوي  .11
لكرتونيات وال هحبوث للمع د  املتطور ذلاكء الاصطناعيا تطبيق نظامبغية تصالت السلكية والالسلكية مع املع د الكور  لالإ
دارة امللكية الفكرية. وشار يف  املكتب  وسامهوالبياانت الضخمة، يف جمال اذلاكء الاصطناعي تمنية  ك املكتب يف عدة أأشنشطةاإ

 .2016يف ديسمرب  يف مشوع لإشنشاء بنية حتتية لصناعة اذلاكء الاصطناعي

يف النصف واذلاكء الاصطناعي.  اتتطبيقبشأأن  حتاد الرويس حبو يف الااملع د الاحتاد  للملكية الصناعية  ر وجي .12
لعميق لزايدة كفاءة  اميلس تخدام الش باكت العصبية الاصطناعية وطرق التعل يةالنتاجئ الأول  در، س تص2018 الأول من عام

 راعيالبحث اليت تجودة معايري تس تخدم يف البحث و اذج املنفعة. حفص الاخرتاعات ومنعن املتشاهبات عند  البحث
 .املع دوضع ا ، واليت حفص الاخرتاعاتلأغراض بحث همام ال رصوصيات 

والبياانت الكبرية  اذلاكء الاصطناعيجيمع بني  امكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية برانجمميكل و  .13
 الأهليةمد  الفاحص والوجهية يك حيدد  نفعا عىلعلومات الأ الربانمج امل ويقّدميف عدة جمالت.  هتطبيقميكن   الآيلميوالتعل

جراءات املك لطلبات الربا انصي اليل ، ويوفّر حت رباءةلل جراءات ا حتليل اترخيهبدف تب الالحقة ءات واإ لرباءات ابلاكمل اإ
ىل بييك يصل  اتتطبيقل سني الواهجات الربجمية ل وحت  اذل   (،س يغام) دليل املف ومويتيح . بشلك أأفضل كتبامل اانت امجل ور اإ
الأخري الإصدار وجرت مقارنة  ية،جع ر املامموعات من  و ئق اكمةليف لبحث ا ، الآيلميتعلال و  اذلاكء الاصطناعيم س تخدي 
البحث يف   الآيل العميقميالتعل فعالية الربانمج ويضمنقبل املنح. ما منشورات رباءات املمنوحة و احلالية ابلرباءات الطلبات ل 

 .العالمات التجاريةالصور لأغراض عن 

 ال دف أأعامل حمددةحلول 

 من تطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف بعض ماكتب امللكية الفكرية.مبدئيا  ت الأعامل التاليةجمالتس تفيد  .14

 رباءاتلل يلالآ تصنيف ال  (1

العديد من ماكتب امللكية  عملس تي س تخدم. و ت تطبيقات اذلاكء الاصطناعي أأو فهيا ترب الت اليت خ مأأكرث اأأحد  .15
آليارموز تصنيف الرباءات  عينيلت  اذلاكء الاصطناعيالفكرية تطبيقات   .أ

وايت طلبات اإىل حتليل حمت دفرباءات هتالآيل للتصنيف لل أأسرتاليا بأأن أأداة للملكية الفكرية أأسرتاليا مكتب  وأأفاد .16
رسال اتيح ترتيب الأولوايت و الوجهية مبا ي  مجموعات التكنولوجياحتديد و  ،PDFبنسق غري منظمة  قالرباءات يف و ئ  اإ

 تسلسلهرمية ال  الآيل املطورة داخليا لبناء مناذج تصنيف ميالتعلو  تقنيات الربجمياتالأداة س تخدم وت . تصفاحص امل لل
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الرباءات الامنذج التنبؤية ابس تخدام بياانت  تبدر  وقد .PDFو ئق غري منظمة بنسق ترد يف براءة لتحليل حمتوايت لك 
ع نطاق ا مبجموعات بياانت براءات أأكرب من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اخلاصة ابملكتب، وس يوس

نتاج.ل  اقبل اإطالق  هتا وحفص الرتبار هنايئ ملراجع ةالتجريبيالنسخة  ضعخالأورويب للرباءات. و  واملكتب  الإ

لكرتوين يصن ، نظام ت 2011منذ عام للرباءات،  تب الأملاينس تخدم املك ي و  .17 حصائية لتصنيف  يعمتد عىل معلياتف اإ اإ
( 2016عام شوع بدأأ امل )النظام  . وجير  حاليا تنقيح هذاطلبات الرباءات ومناذج املنفعة وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات

ىل تقدمي مقرتحات أأكرث دقة لل  ل م املكتب تفاصيتصنيف وذكل ابس تخدام الش باكت العصبية الاصطناعية. وقدّ وهيدف اإ
 تضّمنلنظام املنقح مهنجية تستند اإىل ش باكت عصبية ت )انظر الرد الأصيل(، ويس تخدم ااجلار   تنقيحال و النظام  تقنية عن

ارة من طلبات الرباءات الأملانية تمن منشورات خم  ارب مع مجموعات تدريبية خمتلفة"متثيالت لكامت موزعة". وقد أأجريت اج
ىل هناية عام  2010عام منفعة من ومناذج ممنوحة براءات و  جئ من مجموعة تدريب . وحصل املكتب عىل أأفضل النتا2015اإ

 أأعىل شنس بة امموعةحققت و ، املمنوحة الرباءاتمن منشورات طلبات الرباءات و  وثيقة 350000من حوايل  مكّونةوارتبار 
يف املائة. ويعزتم املكتب تقدمي حلول الأعامل التالية: التصنيف املس بق  89يف املائة وثالث خمينات بنس بة  81بلغت  تنبؤ

عادة مس تو  للك تنبؤات  املقرتن بعدة ت الواردة، والتصنيف التفاعيلالآيل لطلبات الرباءا من التصنيف ادلويل للرباءات، واإ
 .رباءات السابقةالو ئق ف ادلويل لالتصنيجلودة  س مترامل تحسني ال ف، و التصني

آرر الأولوية ل .18 ذ عن أأفضل ريار تكنولويج.  هحبثدلقة يف ويعطي مكتب أ الصناعية يف  ملكيةاملع د الوطين لل يركز اإ
عىل حاليا يعمل  فيد بأأنهي و  ،اذلاكء الاصطناعيالربازيل عىل هممة ما قبل التصنيف ابعتبارها واحدة من أأوىل تطبيقات 

ىل املع دويشري . املتصة الأقسام الفنيةعىل  ما قبل التصنيف وتوزيع الطلباتمرحةل ز عىل عصبية تركّ  تطوير ش بكة  اإ
عادة تدريب ميتعلليات ملعاجلة مسأأةل املالمئة، عرب مع لحة امل الرضورة ية والتطور. واستنادا ، من أأجل زايدة املوثوق ةمضني واإ

ىل أأحباثه،   .(Math Lab) هوءمة ن أأكرث الأدوات مالير  املع د أأ اإ

تقيمي طريقة  ذكروي ،للرباءات يلتصنيف الآ يف جمال ال مكتب الياابن للرباءات أأيضا تطبيق ذاكء اصطناعي  تربوخي  .19
، وأأسس تعيني هذه (F-termsنظام )ات )اقرتاحات لتصنيفات الرباءات تعيني تصنيفات الرباءابرتباره يف  النظام وذكل

 .تصنيفات الرباءاتفهيا  تنت النصية للو ئق املودعة اليت عيّ البياان نظامال التصنيفات(. ويس تخدم 

آل  م و ئق الرباءات وتصنيف ا معاجلة اللغات الطبيعية لف نظام كرية ويس تخدم مكتب س نغافورة للملكية الف .20 يا يف أ
دارة الرباءات. ويس تكشفمبا يوفّر هجد  ،املناسبالتخصص   النظام. املكتب حاليا جدو  تنفيذ هذا فريق اإ

ىل  مؤمتتةصغرية النطاق لأدوات ية الفكرية اجارب للملك  اململكة املتحدة تبمك   أأجر و  .21 طلبات  وزيعتهتدف اإ
ىلالطلبات. و  جمالت اخلربة وتطبيق التصنيفات عىلوفق فرق الفحص عىل الرباءات  اليت وجدها النتاجئ تشري  اللحظة، اإ
ىل املكتب  ىل جاهزية الأدوات املتاحة اجاراي مل أأناإ بشلك حصيح يف  اتبل ط  ميكن الاعامتد علهيا لتصنيف ال ول ،يةف اك تصل اإ
قرتا  ورو  تصنيف ممكنة اب ،ملساعدة الفاحص أأثناء التصنيف اهماس تخدات دون تدخل بش ، ولكن ميكن المجيع احل

ىل أأن الأ  معلية التخصيصاس تخدام هذه الأدوات يف  نتاجئ تشريق علهيا الفاحص. و داصي أأن تتطابق  دوات احلالية ل ميكناإ
صون البشيون، ولكن ميكن أأنققه حاليا املحياذل  و  ،يف املائة 80البالغ  بش مع معدل النجا  ال  هتم س تخدم ملساعدت  ّصّ

يبحث حاليا عن أأدوات أأنّه  كتبامل وذكر رسع متابعة معلية التخصيص. ات ما قد ي بل ط من خالل اقرتا  وهجات ممكنة لل 
عادة  جديدة يف  .مس تقبالتصممي سري العمل هذا امال ميكن شنشها كجزء من معلية اإ
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 ات العالمات التجاريةبل ط يف لسلع واخلدمات ا صنافية لأ ل التوصية الآ  (2

يتّضح من  كام، ال رميةذات البنية يف املصطلحات  اتيف التنبؤ بنتيجة املطابقكبرية  يةفعال  اذلاكء الاصطناعييبد   .22
آليا اذلاكء الاصطناعي كذكل، ميكن لتطبيقات للرباءات. و  يلالتصنيف الآ   لسلع واخلدماتالأكرث صةل ل صنف ال أأن حتدد أ
 حلول يف هذا امال.اإىل عض ماكتب امللكية الفكرية ت بوصلعىل حنو فعال. وقد ، اجارية ةعالمب هتاحامياليت يطلب 

دارة ادلوةل لشؤون الصناعة والتجارة في الصني، تس تخدم ف .23 ناف هذا النظام مجيع أأص  عنّي "نظام السلع القياس ية". وياإ
شنشاء قاموسهبدف امثةل املموعات يف امالسلع  آليا  أأن يعنّي  نظامميكن لل هذا القاموس، وبفضل السلع. روابط  اإ السلع املوردة أ

 .جديدة لبدء مجموعة "أأمّ سلع " تعينيجيب  لأول مرة، ةوردامثةل. وابلنس بة للسلع املامل اتموعامحديثا يف 

آل ويص اذل  يالطبيعية معاجلة اللغات للملكية الفكرية نظام س نغافورة مكتب س تخدم وي  .24  بلطة لالوجهي ابلأصنافيا أ
اخلاطئ للأصناف  رتيارالنامج عن الا ل معدل الرفضقلّ مما يالصحيحة الأصناف  ارتياريف ني ودعساعد املي عالمة اجارية، و 

عادة  حالت دّ لأهنا حتقلل وقت الاس تجابة تو ني ودعاملعىل تاكليف وتوفّر الأداة ال الأصناف(.  )أأداة توصية تار وخ . الإيداعاإ
آليا أأ  الأداة  هو ما يرسع عىل املوظفني ب العالمة التجارية. و لطيف  نيصلك وصف تطابقا مع  ف النص املسجل الأكرثاوصأ
ع وراكة ماملكتب  . وقد أأبرممعاجلة الطلبقلل زمن يمات التجارية الأرر ، وابلتايل الفحص من التشابه مع العال ةرطو 

A*STAR ، 2019منتصف عام  ومن املتوقع أأن ينهتيي العمل عىل النظام يفثية حملية لتنفيذ هذا النظام. ويه مؤسسة حب. 

ارية العالمات التج فاصنأأ  حديدتل  صطناعياذلاكء الايعمتد عىل  ااجريبي انظام ب الياابين للرباءات أأيضااملكت تربوخي  .25
ىل  وز مجموعة مماثةليمتكن النظام من تعيني رم، وال دف: أأن للسلع واخلدمات املعينة واملعّينة  سلع واخلدمات غري الواحضةال اإ

ىل تعديل أأساس يات  نويتحقق م ،يف طلبات العالمات التجارية بعد  ي الطلبات،ودعمل عينةالسلع واخلدمات امل احلاجة اإ
دخال تعديالت عىل طل   .تكل بات العالمات التجاريةاإ

  ارباءات وحتليل لالسابقة ليف حاةل التقنية البحث  (3

بعض اس تفادت  فرتة من الوقت. وقدمنذ تطبيقات اذلاكء الاصطناعي تعمتد عىل  خدماتيف هذا امال ر فاتو ت  .26
 يف هذا امال. عدة خدمات تماس تخدفماكتب امللكية الفكرية 

 الأدوات اليت تعمتد قميّ يو  ،للخدمات املتاحة اجاراي ة الفكرية تعليقات بشأأن اس تخدامهاملكتب الكند  للملكي يعرضو  .27
قامئة ابلأدوات أأفضل، ويقدم بشلك بات ل لكشف عن الروابط بني الاستش ادات والط ل  الآيل ميعىل روارزميات التعل

 يف املكتب مع وصف مقتضب ل ا:املس تخدمة 

 رباءات:يف الخدمات البحث 

• Orbit –Questel  (https://www.questel.com:) نتاجية والتعاون غراض الأ ة يش بك  خدمات لإ
ىل الأصول.من الفكرة دارة قدرات الإ لرصد والتحليل و البحث واوتمتزي خبصائص  سة للملكية الفكريةمكرّ   اإ

• STN (https://www.cas.org/products/stn:)  ىل البحوث العلمية والتقنيةالوصو خدمة  يةالعامل  ل اإ
 .الكشف عهنااليت جر  

• Clarivate Analytics (-research-category/patent-https://clarivate.com/product
services-and-intelligence/:)  وقاعدة بياانت واسع النطاق  ول اإىل مؤور استش اد علميالوصخدمة

https://www.questel.com/
https://www.cas.org/products/stn
https://clarivate.com/product-category/patent-research-intelligence-and-services/
https://clarivate.com/product-category/patent-research-intelligence-and-services/
https://clarivate.com/product-category/patent-research-intelligence-and-services/
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التجارب من جسالت  جسل 200000ما يفوق مليون جمةل و  1.75رث من احملس نة حتريراي مع أأكرباءات ال
 الرسيرية.

ىل الو ئق الرتمجة الآل خدمات حث(: بال و  اترباءالرتمجة وال)غوغل  برامجحزمة  • الاكمةل ية والوصول اإ
الاقتباس  عايريلرتمجة، ومامزية مع بشلك أآين  دلولية املسامهةا رباءاتالاكتب ململطالبات واس امترات ا

 واملنشورات العلمية ذات الصةل.

 معاجلة البياانت:

• Vantage Point (https://www.thevantagepoint.com/ :) وصالنصحفص  أأداةويه 
 أأساليب لصقل ميدمع تق يات،والأدب رباءات البياانت قواعد يف  نتاجئ البحثمن  رفااملع س تخالصل

 ، وما اإىل ذكل.هاس تريادوا هتاالبياانت اخلام املنتجة وأأمتت

 Teqmine Analytics Oyاذل  تنتجه وركة  Teqmineنظاما للملكية الفكرية فنلندا مكتب  وقد ارترب .28
اخلاضع  بلطالاثل ما ورد يف منشورات متعىل النظام  عرثيو التقنية الصناعية السابقة.  رباءات والبحث يفاللتصنيف 

 لوصفاك)الطلب نص يعمتد النظام عىل مدخالت من و ب. لطالالواردة يف والثنائيات فردات املتحليل ابس تخدام لل 
دد النظام مس توايت شنشا  املدخالت، حياملس تخرجة من والثنائيات اللكامت تكرار  استنادا اإىلو . (اتوامرد املطالباتو 

واضيع هذه امل أأشنشئتمماثةل. وقد شنشا  س توايت مب واضيع ذات امل فهيا ردمنشورات مماثةل ت ةعدد من املواضيع، وحيدد عد
العقود القليةل  منواملكتب الأورويب  الولايت املتحدةللويبو و رباءات ال)منشورات رباءات التدريب النظام عىل مجيع  عند

صةل مبوضوع الناجت وثيقة ال لفاملما تكون املنشورات يف النظام طلب براءة يف أأقل من  نيتني. وعادة  عاجلاملاضية(. وي
براءات املنشورات الأكرث  أأصناف جزء عىل الأقل منالطلب بشلك مفيد مع يرتبط ن، يف كثري من الأحيا. وبلطال

ن ا ، ورصوصاأأحياان أأو الاخرتاعابلطلب ل ترتبط املنشورات لكن، قد . و ش يوعا ئعة جدا لكامت شا بلطس تخدم الاإ
قد يشري يف ه ة، ولكنّ الوجهي السابقةلتقنية الصناعية ل ميكن الاعامتد عىل النظام للعثور عىل اوابلتايل لوصف الاخرتاع. 
ىل  البحث يف جمال التقنية الصناعية معليات  يف ترسيعالنظام ل يس م ، ايلويف الوقت احل. ةمفيدمعلومات بعض احلالت اإ

ىل مقارنة النظام ابلنظم دف. وهيبشلك كبري السابقة  Innovation Qالتجارية القامئة )مثل  املكتب عىل املد  القريب اإ
Plus عّينات نصّية حمددة( لإجياد و ئق مشاهبة ل. 

داة البحث . ويوحض املكتب أأن أأ Derwent Innovationاراي، ويه أأداة متاحة اج مكتب اململكة املتحدة بجرّ و  .29
 وصاذليك اليت تسمح ابس تخدام مكيات كبرية من النصأأو  وظيفة البحث ادلليلعديدة مهنا: سامت  عن الرباءات هذه تشمل

ىل جانب  خالفبحث يف أأدبيات أأن ت  داةوميكن ل ذه الأ بحث. لل  تالدخ)مثل املطالبات والوصف( مك ةالعادي الرباءات اإ
ماكنية حتديد أأمهية مصطلح للأداةاملزيات الأرر   نلرباءات. ومو ئق ا ترتيب بشلك يدو ، من أأجل ات البحث الفردية اإ

 اجلواب.النتاجئ يف 

لإجراء معليات البحث يف جمال التقنية الصناعية  اصطناعياءات حاليا ابرتبار تطبيق ذاكء مكتب الياابن للرب ويقوم  .30
 سمحداخليا قد ي املطّور  نظامال أأن املكتب  ت البحث والاس تفسارات، ويوحّض مصطلحاة صياغدمع هبدف السابقة 

دراهجا يف ط ينبغاليت لرباءات الكامت رئيس ية وتصنيفات ىل ععثور ل ابني فاحصلل ع اللكامت الرئيس ية لبات البحث. وس تجمّ ي اإ
ات واترخي اسرتجاع طلباملفحوصة و ئق الرباءات خدم النظام البياانت النصية لوتصنيفات الرباءات معا. ويس تالصةل وثيقة 

 .فحصالمعليات البحث املس تخدمة يف 

حبوث التصالت و  مع املع د الوطين للبحوث العامة ابلتعاون، بدأأ مكتب كوراي للملكية الفكرية و2017يف أأبريل و .31
اذلاكء بفضل خدمة العمالء وكذكل ، لرباءاتقد يس ل معليات البحث اذليك يف ا تنفيذ منوذج اجريي ، يفالك رابئية

https://www.thevantagepoint.com/


WIPO/IP/ITAI/GE/18/1 
7 
 

ىل . ولتحسني جودة البحث يف جمال التقنية الصناعية السابقة، ينتقل املكتب من البحث عن اللكامت الرئيس  الاصطناعي ية اإ
ىل بناء امجلةل وعمل ادلللت. ويف الوقت احلايل، تس تخدم املطالبات يف و ئق الرباءات لتحليل لغة  نظام حبث يستند اإ

 .2019تجريي حبلول عام ال منوذج ال الانهتاء من يتوقّع مطالبات. و للت ودراسة الأمنا  ادلللية الرباءا

ج د الرويس حبو  بشأأن تطبيق الاحتا ة يفحتاد  للملكية الصناعياملع د الار  جيو  .32 ال يف جم اذلاكء الاصطناعيهنه
اسرتجاع املعلومات من أأجل حفص الاخرتاعات  تبلغ ذروهتا يف اذلاكء الاصطناعيفعالية  املع د أأنّ   امللكية الفكرية. وير 

ت العصبية الاصطناعية وطرق ، س تصدر النتاجئ الأولية لس تخدام الش باك2018ويف النصف الأول من عام ومناذج املنفعة. 
النتاجئ الأولية  وعرض املع د. التعلمي العميق لزايدة كفاءة البحث عن املتشاهبات عند حفص الاخرتاعات ومناذج املنفعة

ىل و ئق وظائف البحث عن  لتطوير بط ادلللية. واادفات وقياس الر رت امل مشرتكة وعنارصمرجعية روابط "مماثةل" استنادا اإ
جراء حتسينات كبرية يف ع د امل درس يو  ماكنية اإ تكنولوجيات نظم اذلاكء ابلعامتد عىل  "مماثةل"و ئق البحث عن اإ

ية اف فالتروارزمية ش بكة عصبية عن تقنية  تفاصيلاملع د م قدّ و الاصطناعي، أأ  تكنولوجيات الش باكت العصبية. 
تطبيقات  اس تخداماملع د  صيل، انظر الرد الأصيل(. وقد قميّ امثةل )ملزيد من التفااملرباءات عن البحث يف ال  س تخدمست 

ة ميكن اس تخداهما يق ئ مراجع و عىل  تسمح ابلعثورل نتيجة يص حت امتل اح بنّي التجارب الأوىل ت  أأنّ  اذلاكء الاصطناعي، وذكر
 اثةل.البحث عن و ئق ممعند يف املائة  60نس بة تبلغ ب و  ،حبثعش نتاجئ أأّول يف  ّدةور  اجليف حفص 

دمع  راكزرباءات يف مالمتاحة لتحليل ذاكء اصطناعي أأداة  املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةويس تخدم  .33
طلبات الرباءات العاملية حسب  بحثل . وأأفاد املكتب بأأن دليه أأداة حتليلية قامئة عىل اخلرائط الوطنية كنولوجيا والابتاكرت ال 

اليت جر  تحليالت الإحصائية للرباءات ال ل البحث مجيع املعلومات ذات الصةل و ّص وحية. فتاحيامال التقين أأو اللكامت امل 
كز دمع التلبية احتياجات ش بكة مر  اعمتد هذا النظام. و Orbite Intelligenceنظام تب حاليا س تخدم املك وي . حبهثا

طلب س نواي ابس تخدام  800 يعاجل ،2011نذ عام . وم هتارباءات وأأس بقيالللبحث عن أأحدث  ةالتكنولوجيا والابتاكر املغربي
ىل  الأداة اليت تضيف قمية كبرية هذه  .، حسب ما ذكرحتليالت أأعضاء الش بكةاإ

 التجارية اتصور العالميف البحث  (4

لعالمات التجارية ايف عن العنارص التصويرية املشاهبة  اس تخدام اذلاكء الاصطناعي للبحثالتجربة جنا   تثبتأأ  .34
بحث عن مزودة ابذلاكء الاصطناعي لل أأداة قاعدة بياانت أأدوات التوس مي العاملية أأطلقت  2014عام و لأهجزة. وعالمات ا

أأدوات  ت بعض ماكتب امللكية الفكرية. ومنذ ذكل احلني، شنش ميكن للجم ور اس تخداهما جماانو  ،العالمات التجارية صور
 .لعالمات التجاريةيف اللبحث  مطورة داخليا أأو متاحة اجاراي اذلاكء الاصطناعيطبيقات تعمتد عىل ت حبث عن الصور 

البحث عن الصور  -التجارية الأسرتالية  اتالعالميف البحث للملكية الفكرية أأداة أأسرتاليا مكتب يس تخدم و  .35
ىل  وتستند الأداة معينة.صورة انطالقا من عالمات التجارية، للر املوجودة للبحث عن الصو  -( مباورة)  برانمجاإ

TrademarkVision Image Recognition .املتوفر اجاراي لوظائف البحث عن الصور 

صور عن الحبث يل لتطوير نظام مع لكية ال ندسة يف جامعة ش يش ييل  يفالصناعية ملكية املع د الوطين لل ويتعاون  .36
 .حاليا هذا النظام عالمات التجاريةال وافاحص ميّ قيلكية ال ندسة. و  هتاعىل أأساس روارزمية وضع

كن شنسبيا. ومي ةنتاجئ دقيقة وموثوقيعطي نظام حبث عن الصور ادلائرة احلكومية للصناعة والتجارة يف الصني وتطّور  .37
تأأكيدها من  النظام بعدتضاف اإىل  تدخاليه مالنتاجئ تكون العنارص التصويرية و  يعطيل ابلاجاه املعاكس ل ذا النظام البحث 

 ن كفاءة البحث.سّ ، مما حي  اذلايتميالابتاكر اذلايت والتعلعنرص   ملنظاحيقق ا الفاحصني. وهبذه الطريقة،
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 ويعزتم املكتب للبحث عن العالمات التجارية التصويرية. اذلاكء الاصطناعيتطبيقات مكتب الياابن للرباءات خيترب و  .38
ويرية للعالمات أأو تصنيف فيينا )وذكل ىل التصنيف ادلويل للعنارص التصابلعامتد عيف نتاجئ البحث  القضاء عىل التشويش

   عن العالمات التجارية املطالب هبا(.و ضعالمات التجارية اليت ختلف بو لإزاةل ال

للعالمات التجارية،  Acseptoمن برانمج  10النسخة أأداة متاحة اجاراي )للملكية الفكرية الرنوجي مكتب ويس تخدم  .39
 اذلاكء الاصطناعيتطبيقات بفائدة  املمتازة، وذكر أأنّه يقرّ  تهتقريرا عن اجرب املكتب م (، وقدّ ا، فرشنسسوردمن اإصدار مجموعة 

ّن ال حتديد أأولوايت نتاجئ البحث )قامئة النتاجئ(. يف  متاحة اجاراي للرتمزي.  يةاملس تخدمة يه روارزميات تدريب  تقنيةوقال اإ
مقارنة  شاسع يف النتاجئ عند ارتالفيظ ر يف كثري من الأحيان، اكنت كذكل " تشاهبةامل "معظم العالمات التجارية  أأنّ ورمغ 
أأدىن من التشابه.  ةدرجذات الإبالغ عن نتاجئ من حيث  اذلاكء الاصطناعي ل تعمتد عىللول حب اذلاكء الاصطناعيحلول 
أأو أأداة  دممبساعدة املس تخالبحث و  الكبرية البياانتو الاسرتاتيجيات والتدريب مزجي  أأن هذه املقارنة تبني أأناملكتب  وير 

 .نتاجئأأفضل ال يعطي س   ،خمتلفةتغطي اسرتاتيجية 

ضافة اإىل صورة انطالقا منبحث ريار ال للعمالء والفاحصني  س نغافورةويقّدم مكتب  .40 اللكامت طريق البحث عن ، اإ
ليات لتعزيز مع  ناعياذلاكء الاصط املكتب تطبيقات يس تخدم و  العالمات التجارية(. صورالبحث عن الرئيس ية التقليدية )

 :قبيل نم

  ن اكنت ة من انحية شاهبالعثور عىل عالمات م  يرسالعنارص غري امردة اليت ت عىل عرف تال املف وم حىت واإ
 ؛برصاي خمتلفة

  غايرة؛مماثةل من لكامت من لغات م مفاهميية أأدواتالعثور عىل لكامت و و 

  ةالفردية داخل عالمة مركبالبحث عن العنارص يك يتس ّّن دة يف اجزئة عالمة املساعو. 

 بياانت اذل  دمج يف قاعدةو للبحث عن الصور اخلاص مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية نظامه  طّورو  .41
 الإلكرتوين.املكتب  جم ور عىل موقعلل و  فاحيص املكتبل ةتاح، امل "TMVision" ةسامللمكتب وامل التجارية  اتالعالم

 حفص العالمات التجارية (5

 حفص العالمات التجارية كلك.ليغّطي  اذلاكء الاصطناعينطاق تطبيقات ماكتب امللكية الفكرية  عت بعضسّ وو .42

مجموعة من الامنذج  ، ويهاهمس تخدي و  "مجموعة أأدوات التقيمي اذلكية" )قيد التطوير( اأأسرتاليمكتب  س تحدثي و  .43
مجموعة من عىل مجموعة أأدوات التقيمي اذلكية عمتد ت و . ضاتارت عتجارية والتنبؤ ابلاملتقدمة املصممة دلمع حفص العالمات ال 

ىل  2008من الصادرة   امةال  سلبيةدرهبا مجموعة من التقارير ال املعاجلات اللغوية الطبيعية والربجميات املطورة داخليا، وت اإ
 عالية املس تو  للمس تخدم.نتاجئ  وتعطي مجموعة الأدوات بعد تدريهبا ة املشاهبة.للكشف عن العالمات التجارية القامئ 2016

لقرتا  أأدةل للقياس ومكّونة من لكامت، معينة  عالمة متزّي الآيل ل س اقييف ال  الآيل ميالتعل س نغافورةويس تعمل مكتب  .44
للمودعني  وميكنزمن الاس تجابة.  يصقل ت ، و حفص المتزّي عىل ترسيع ذكل الفاحصني يساعد العالمات التجارية(. و مدقق متزّي )

ع وراكة ماملكتب  . وقد أأبرمتلكاممكّونة من  ةعالمعدم متزّي من معدل الرفض بسبب  لحدّ ل الآيلقياس ال أأيضا اس تخدام 
A*STAR ، 2019منتصف عام  ومن املتوقع أأن ينهتيي العمل عىل النظام يفثية حملية لتنفيذ هذا النظام. ويه مؤسسة حب. 
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 املودعنيدة وأأدوات مساعادلمع  ( خدمات مكتب6

ذ ميكن خل واعدةمن امالت ال ويه .45  أأن تعطي الردودوارزميات اذلاكء الاصطناعي لتطبيقات اذلاكء الاصطناعي، اإ
 .ادلمع مكتب ملساعدة موظفي اذلاكء الاصطناعيس تخدام تطبيقات أأت بعض ماكتب امللكية الفكرية ابعىل الأس ئةل. وقد بد

داة تفاعلية املكتب داخليا كأ ره طوّ مات التجارية )بيتا(" وهو نظام "مساعدة العال برانمج ويس تخدم مكتب أأسرتاليا .46
ىل تثقيف مودعي اساعة، و  24 مدار عىل لعالمات التجارية غري املمثةل )ول س امي املؤسسات الصغرية واملتوسطة( هتدف اإ

ج مجع اللكامت املتاحة للجم ور يف مناذج الربانم، يس تخدم كتب. ووفقا للم بشأأن معلية الإيداع ومساعدهتم طيةل مراحل ا
دخال قامئة ذج فاحصوا العالمات الامنب درّ سلع واخلدمات والتصنيفات. ويبحث عن ال ال  املصطلحات عىل أأساس منتظم، ابإ
 مد  مالءمة النتاجئ.حتديد و 

ف والربيد ال اترب عللرد عىل أأس ئةل املس تخدمني اخلاص  نظامهيف اس تخدام بعض اخلربة مكتب الياابن  وقد اكتسب .47
جاابت ابلإ الرد عىل الأس ئةل  للموظفني املسؤولني عنويح ت اذلاكء الاصطناعيأأن الأنظمة القامئة عىل  وذكر ،الإلكرتوين

الربيد عرب ة واردعىل الأس ئةل ال اذلاكء الاصطناعيالأنظمة القامئة عىل اجيب ) أأيضا خدمة الرد الآيلوفر تو  ،مكنةامل 
أأن  رمغو ودقته،  تهارير عن موثوقي تقال م قدّ املكتب تقيمي النظام و  يىقد أأهن الرسائل اللفظية(. و و رسائل ادلردشة و  الإلكرتوين
من املراتب  اقترص عىل الرد عىل الأس ئةل املتعلقة بعمليات اجارية معينة فقط، فقد حقق النظام معدل دقة مينطاق التعل

ىل قة املراتب امخلس الأوىل لدل) يف املائة 80دقّة بلغت بنس بة امخلس الأوىل و  بني اجلواب الصحيح ورود معدل تشري اإ
جا  احامتل اليت اقرتهحا النظام(. عىلابت الأ امخلس اإ

ىل و  اذلاكء الاصطناعييعمتد عىل منوذيج خلدمة معالء الرباءات ظام وصقل نوضع كوراي مكتب ويعزتم  .48 يستند اإ
 وات الثالث املقبةل.الس نخالل ت اصو الأ التعرف عىل النصوص و خاصية 

رطارات مكتب أأوروغوا  للملكية الفكرية ويس تخدم  .49 ا جنب نظام الإيداع عرب الإنرتنتويعمل مطور داخليا. نظام اإ
ن اكن م روارزمية أأكرث تعقيدا حاليا املكتب  ضعاإىل جنب مع نظام الإرطار. وي قد توقف س تخدم معني هبدف حتديد ما اإ

ش سرتسل، نيتل احلااتني . ويف هطويةلمل يس تخدمه لفرتة يف حال النظام أأو عن اس تعامل  ىل اجل ة املعنية يف املكتب  ةار اإ اإ
 ثقي ناس بة، ميكن للمكتب أأن ابلقوانني واملراس مي امل  أأن نظام الإرطار مدعوما . ومبالأرر  ررطالإ احىت يتس ّن بدء هجود 

ن مّرت املدة احملددة تسمّل الإرطارتيقّن من وأأن ي لك الثقة  به يعمل يه أأن وراء النظام من املاكل. والفكرة رّد  دون اإ
ملاكل. يصب يف مصلحة ا ب معنيلطبشأأن قرار جيد بغية الوصول اإىل  دو  اجل يف حماوةل لبذل قصار   املكتب مع املاكل

 )انظر الرد الأصيل(.املذكورة م املكتب مزيدا من التفاصيل عن اخلوارزمية قدّ و 

يداع لإدارة امل ام الإدارية العامة  (7  الشلكي والفحصملفات امللكية الفكرية اإ

وغريها من تقنيات  خدم معاجلة اللغات الطبيعية" اليت تس تالآيلرباءات مدقق الأأداة "فورة س نغا يس تكشف مكتب .50
آليةالشلكيات لفحص الآيل مي التعل  جدو  تنفيذ هذا النظام.املكتب حاليا درس . ويبطريقة أ

النظام، هذا  بفضلة". و املناس برية الإداحتديد املنطقة  "نظامادلائرة احلكومية للصناعة والتجارة يف الصني س تخدم وت  .51
قلميية للت مع البياينادلتوفري املناس بة ل املنطقة الإدارية حتديد  ميكن  .مس تقبالحليالت الإحصائية الإ

من أأجل ة من بياانت الصور املؤمتتالبياانت  لتعزيز نوعية اذلاكء الاصطناعيتطبيقات  ويس تخدم مكتب الياابن .52
ىل بياان يداعات الرباءات اإ آليا وءةقر مت حتويل اإ  ابنتظار نتيجة ارتبار التقيمي اجلار . وعرض املهنجية املتّبعة ،أ



WIPO/IP/ITAI/GE/18/1 
10 
 

 .ذلاكء الاصطناعياباملدعوم التعرف الضويئ عىل احلروف نظام عن  املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةأأبلغ و  .53
 الطريقةتس تخلص هذه . و ABBYYالتعرف  برانمجعىل أأساس  نص املطبوعال  م النظام الطرق الرمقية لرتمجة صوريس تخدو 
ق قواعد التحقق لضامن طبّ ت حمدد )قالب(. مث املكتب وفق شلك  عرض ا يف قواعد بياانتوت pdfبنسق  علومات من ملفاتامل

 الطلباتمعاجلة  مدةض رفيف التعرف الضويئ عىل احلروف  فيدي و . برصايلرتمزيها  صحيحةال بياانت غري ال ر ر ومتادلقة. 
طار هذه الأشنشطة و س تخرااب كرث من مليون تلكفة الإدخالت اليدوية لأ كذكل رفض ج البياانت اليت يديرها املكتب يف اإ

 اج زي و ئق الرباءات.أأيضا  طالن التجربة الإجيابية تاملكتب أأ وثيقة. وأأضاف 

ماكن  ةنصامل  زّي التعرف الضويئ عىل احلروف. وتمتلتدقيق لملكية الفكرية منصة الويبو رصيبا ل ويس تخدم مكتب  .54 ية ابإ
 يّةقاموس   )قواعد ABBYYبرانمج التعرف للغة احمللية يف ابوارد املنظرا حملدودية و . تدقيقال تحسني ل  الآيل مياس تخدام التعل
عرف من حصة الت تقلللك الرئيس ية اليت ااملشمن و . اإىل جودة التدقيق ويةقمية  نالتدريب الآيل يضفي ة(، مالمئوحنوية غري 

رييلية املس تخدمة يف الو ئق )الرصبية السمجموعات احملارف  وجود العديد من حسب اجربة املكتب، ،الضويئ عىل احلروف
 (.ةضيالكمييائية والرايالصيغ زيية و لكوالرصبية الالتينية والإن

 وات اللغوية واملصطلحاتالأد ،الرتمجة الآلية (8

برانجما من  وت الويبوطّورذلاكء الاصطناعي. املدعومة ابالرتمجة الآلية العصبية منذ فرتة يف السوق برامج  طرحت .55
جت ر لرتمجة يف جمال الرباءات. وقد أأدمن أأجل تلبية الاحتياجات اخلاصة ل 2016عام  يبوو ترجامن اللإطالق هذا القبيل 

 .امجل ور ايس تخدهمركن الرباءات ل  يفويبو ترجامن الخدمة 

آليةأأنظمة تب امللكية الفكرية عدد قليل من ماكطّور و  .56 لملكية الفكرية. ل ة صصوخم ذلاكء الاصطناعيمدعومة اب ترمجة أ
واململكة  دالسوي ابياانت الرباءات. وأأفاد مكتباخلاصة ب  هقواعد الرتمجة الآلية يفخدمة يقدم املكتب الأورويب للرباءات و 

 أأنّ ملكتب الأورويب للرباءات، و اخلاصة اباس تخدام أأداة ترمجة الرباءات مدربون عىل  بأأن فاحيص الرباءات دلهياماملتحدة 
 مجل ور.عموم ال متاحةالأداة 

ىل  قاعدة بياانت كورايوأأشنشأأ مكتب  .57 من التصنيف ادلويل للرباءات  Hالقسم الواردة يف بياانت شنش الرباءات تستند اإ
ومليون قطعة من رباءات المصطلحات تكنولوجيا من مدخل  100000 الآيل. وس تجمع قاعدة البياانت ميلتعلشأأن اب 

 .ومالرسترمزي  تلغة الرباءات ومعلوما تحتليال

عرف الضويئ عىل احلروف )اذل  لتل التدقيق اليدو  يف معلية   الآيلميتعلال رصبيا الاس تفادة من مكتب ويعزتم  .58
وتصممي قواعد معاجلة حمددة لو ئق الرباءات ابللغة الرصبية. ويف نطاق مشوع الرتمجة املعامج  من أأجل تعزيز ه الويبو(قّدمت

الإنلكزيية( و  )الرصبيةبلغتني لرباءات او ئق مواصفات رصبيا الأورويب للرباءات، قدم مكتب الآلية للرباءات يف املكتب 
ل تعطي واعد البياانت املتاحة حاليا الرتمجة الآلية احملددة للغة الرصبية يف ق أأداةذكر أأن و  الرتمجة الآلية. ميلأغراض تعل

 مرضية. نتاجئ

متعددة طبيعية لغوية أأداة اجارية  مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكريةيف  نوادلاخلي فاحصونلاس تخدم ي و  .59
 .Babelscapeاللغات تدعى 

 بحوث الاقتصاديةال حتليل بياانت  (9

 اذلاكء الاصطناعي للملكية الفكرية كندامكتب يف حدة البحوث الاقتصادية والتحليل الاسرتاتيجي و س تخدم ت  .60
 . اوحتليل   اوحفص  معليات البحث ادلليل ومجع مجموعات البياانت الكبريةيف  ساعدهاي ل 
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ويصف نظام  ،يف حتليل البياانت اذلاكء الاصطناعي والتجارية غريب للملكية الصناعيةملكتب اامل يس تخدم و  .61
Qlikview  :كتب مل القرار يف ا ةعاصنحل  س لعىل النحو التايلQlikview  من قواعد بياانت  خضمةبياانت معاجلة
شنشاء قاعدة بياانت اإحصائية مّكن من و  ،خزيهنابغض النظر عن ماكن  كتبمل خمتلفة يف ا . ودة(جلعداد التقارير ومراقبة الإ اإ

آنية عن ار جديدة توليد وهجات نظالنظام  هذا  وأأات للبحث  ةفر اتو يك تكون م غط البياانت وخزيهنا يف اذلاكرة ضو ، ملعلوماتأ
توجهيية معّدة مسارات حمددة مس بقا يف التسلسل ال ريم أأو لوحات قترص عىل ملس تخدمني دون أأن ت االفور  من قبل 

أأمتتة بسمح وي  موثوق وس ل الاس تخداموهو . بشلك جيد واملتعاملني معهاحتياجات املكتب لّّب هذا النظام  . وقدمس بقا
اإحصايئ للملكية  مقياس. واس تخدمت الأداة لتوليد شلك رسوم بيانية أأو جداولعىل وتقدمي ا  لوحات التقارير املتلفة
 .www.barometreompic.ma :الرابطعىل متا  و  ،الصناعية لعامة الناس

 ذلاكء الاصطناعيالويبو لتطبيقات 

 . وفامي ييل ور  موجز للك أأداة.اذلاكء الاصطناعيوضعت الويبو عدة نظم وأأدوات داخلية تس تخدم لقد  .62

 (IPCCATنظام التصنيف التلقايئ للرباءات )

للرباءات  منصة شنش التصنيف ادلويلعرب حاليا ميكن اس تعامهل و  ،2004ا للجم ور منذ عام ح هذا النظام متاحصبأأ  .63
(IPCPUBأأو مباورة كخدمة )  الأصناف  املس تخدمني عىل حتديدمعوم ملساعدة فاحيص ماكتب امللكية الفكرية و  ةيش بك

تكنولوجيا عمتد النظام عىل ي و . مثال واصفات طلب الرباءةمكالنص، مبوجب للتصنيف ادلويل للرباءات  الوجهيةالفرعية 
لومات ابس تخدام مع س نوايالنظام تدريب عاد وي ،تنفيذ حمدد خلوارزمية وينو ىلستند اإ عصبية يف شلك روارزمية ت  يةش بك 

 4.5مليون وثيقة براءة ابللغة الإجنلزيية و 27ب من تتكون مجموعات التدريو . لتصنيف ادلويل للرباءاتحمّدثة ل من و ئق 
 . وتبلغ دقة التخمينات الثالثة يفاتيبتدر ال عداد خاصة لإ روارزمية وجب عاجل مبتس تخرج و ت ابللغة الفرشنس ية، وثيقة مليون 

عىل تقدمي أأدةل أأو  تساعدالأداة دقة هذه  أأنّ رمغ يف املائة. و  81مس تو  امموعة الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات 
التصنيف عىل مس تو  امموعات الفرعية وتصنيف طلبات الرباءات اإىل وحدات تقنية بشأأن  ني واملصنفنيمودعتلميحات لل

ّن رفع ة الفكرية، ماكتب امللكييف  س تو  من ادلقة يف التنبؤات عىل م  جيدوجود مس تو  يس تلزم التصنيف الفكر  كفاءة فاإ
 وهو مس متر 2017الفرعي يف عام  املس تو النظام ليشمل  بدأأ مشوع توس يع نطاق . ويف هذا الصدد،امموعات الفرعية

عداد هذه الوثيقة. واس  ىل التقيمي اوقت اإ  اتمن ادلقة حىت عىل مس تو  امموع ق مس تو  مماثليحتق توقع ي لأويل، تنادا اإ
دخاهل  ،الفرعية نتاج يف املس تقبل القريب.لوميكن اإ  الإ

 قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس ميالعالمات التجارية يف صور البحث عن 

. 2014 س نة اعامليللمرة الأوىل  التوس ميقاعدة البياانت العاملية لأدوات املشاهبة يف  البحث عن الصورخدمة  أأدرجت .64
ماكنية تطبيق التعلمن املطط و  دخال التحسينات عىل اخلوارزمية ابس تخدام برجميات مفتوحة املصدر واإ  العميق لتحسني مياإ

 .املتشاهبة برانمج الصور

 (CLIRاسرتجاع املعلومات بلغات متعددة )ترجامن الويبو و  –الرتمجة الآلية 

حصائية للرتمجة الآل رصصت الويبو  .65  س تخداملال متا الرتجامن (. و ترجامن الويبوية لنصوص الرباءات )برجميات اإ
عصبية حمل ت الرتمجة الآلية ال . وقد حلّ أأيضا املكتب الأورويب الآس يو  للرباءاتويس تخدمه ، 2011ادلاخيل منذ عام 

ماكنة. ويبرجم تطبيق م واهجة س تخدي  حسايببواسطة تطبيق  حتهاتالويبو اإ عزتم تو  ،ويبو نيف ترجامالإحصائية الرتمجة الآلية   ابإ
ترمجة مقتضبة صوص القصرية و " عىل موقع الويبو الإلكرتوين لرتمجة النويبوترجامن الأأحدث شنسخة من "اس تخدام  مجل ورا

التعاون  ملعاهدةترمجة الطلبات ادلولية  لتحسني كفاءةالرتجامن  ويس تخدم. درجة يف ركن الرباءاتواملطالبات املللوصف 
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اسرتجاع املعلومات بلغات خدمة  وأأدرجتللشاكت الأجنبية مقابل رسوم. توفري خدمات الرتمجة الآلية بشأأن الرباءات و 
آل  ميروارزمية تعلبفضل  2010يف ركن الرباءات عام  (CLIRمتعددة ) حصائية لتوفري املساعدة البحثية متعددة اللغات. ة يأ اإ
ىلالبحث  عدد لغاتارتفع  ،2010ومنذ عام  لمس تخدمني ل جماان و اكتب امللكية الفكرية ملهذا الربانمج  عطىيو لغة.  14 اإ

 التجاريني مقابل رسوم.

 وادلروس املس تفادة اتالتقيمي واخلرب 

تطبيقات  أأداءالاصطناعي راضية معوما عن  معظم ماكتب امللكية الفكرية اليت أأبلغت عن اس تخداهما لذلاكء يبدو أأنّ  .66
ضافية حتدايت داخليا  طورةس تخدام التجريي والنظم املالاويواجه . الإجيايب هاوأأثر  الاصطناعياذلاكء  مثل املوثوقية وادلقة. اإ

تغطية  لزات. ول  اط ي من ت و كبري  اإىل حدهبا  ميكن التنبؤعىل همام  ،رها يف الوقت الراهنارتبار  حلول الأعامل اليت جيوتقترص 
مكتب الولايت اذل  طّوره  تقدمامل  تحلييلال  الربانمج س تثناءيف أأغلب الأحيان، اب ةحمدود اذلاكء الاصطناعيتطبيقات 

ومعلياته كتب امل تعزيز ف م س ياسات ، من أأجل اذلاكء الاصطناعيداخليا ابس تخدام املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 
 .كرث تعقيداامل ام الأ  يف الاصطناعيتطبيقات اذلاكء الصعب اس تخدام . ومن فيه وسري العمل

لتشمل امل ام  اذلاكء الاصطناعيتوس يع تطبيقات بشأأن  واعدةو ماكتب امللكية الفكرية متفائةل ردود  اكنت، لكنو  .67
ساعة معل  5000غافورة توفري التاكليف بنحو س نمكتب  رمن أأكرث املزااي وضوحا توفري التاكليف. ويقدّ و . للماكتبة يدار الإ 

بشلك تناس ي مع معدلت الإيداع ابس تخدام حمايك نتاجئ التوفري  مبعدل الإيداع احلايل، وسزيداد من ساعات الفحص س نواي
اكتب من املأأ  يذكر (. ومل زّي ، ومدقق المتالأصناف داة توصيةوأأ  العالمات التجاريةصور العالمات التجارية )البحث عن 

آراء الأغلبية. ويشاطر تطبيقات اذلاكء الاصطناعي يف ردهالأثر السلي ل  ماكنيات واعدة  ،املكتب ادلويل للويبو أ وير  اإ
استنادا اإىل خربته اخلاصة ىف حتسني خدمات الويبو وتقدمي ا. ومع ذكل، فقد أأشارت بعض  الاصطناعيلتطبيقات اذلاكء 

دارة امللكية ااكتب امل ىل مراجعة س ياسات اإ دارة التغيري واحامتل احلاجة اإ ىل التحدايت اليت تواجه اإ  لفكرية.اإ

ني الفاحصني( جيعل من الصعب جدا قرار الفحص )مع مرور الوقت وبأأسرتاليا أأن التباين يف صنع  مكتبذكر و  .68
صعوابت يف توثيق ما تعلمه منوذج  وأأضاف أأنه واجه الآيل. ميودقة ارتبار روارزميات التعلعىل ارض الواقع  حتديد احلقيقة

طارا وس ياسة  املكتب خمرجات الامنذج. وقد صاغذكل عىل أأثر رور الوقت، و مب الآيل ميالتعل أأمتتة القرارات الإدارية  نظاميناإ
طار) هاخماطر وحيّدان من املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية   (.هتياس  س  و  اتصنع القرار تنظمي أأمتتة  اإ

ىل اخلربة املكتس بة من خالل الرتمجة  ر وت .69  ،طناعى واعدة جداص الآلية، أأن تكنولوجيا اذلاكء الا الأمانة، استنادا اإ
ماكانهتينبغي  ، ولكنةمدهشحتقق نتاجئ قد و  دارة و ا احلذر لتجنب املبالغة يف تقدير اإ  وتعمتد النتاجئ عىل توافرالتوقعات. هذه اإ

دارهتامج تاكليف تكون قد ، و مراجع اكفية ماكنية التعاون يف هذا الصدد لتعزيز  النظر دلول الأعضاءميكن لابهظة. و  ع ا واإ يف اإ
 .جميع احلصول عىل نتاجئ مفيدة لل املصلحة املشرتكة يف

اتحة و ربة يف الأش ر املقبةل، وقع أأن تكتسب العديد من ماكتب امللكية الفكرية مزيدا من اخلمن املتو  .70 من املفيد اإ
 املس تفادة.الفرصة أأمام ماكتب امللكية الفكرية لتبادل اخلربات وادلروس 
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