PATENTSCOPE

(ركن البراءات)

محرك البحث العالمي المجاني
للمعلومات التكنولوجية

PATENTSCOPE

ً
بدءا من «الشكل  »1وفي اتجاه حركة عقارب الساعة15129657, 15129382, 15451930, 14538838, 14021853, 15325369 :
صورة ُم َّركبة :شاشة حاسوبiStockphoto/© LdF :؛ رسومات البراءات التالية،

ركن البراءات هو محرك بحث
مجاني على اإلنترنت يمكن أن
يساعدك على تحقيق أقصى
استفادة من بيانات البراءات
يمكنك القيام بما يلي من خالل البحث في الكمية الهائلة من المعلومات التكنولوجية
الموجودة في ركن البراءات:
•التحقق مما إذا كان االختراع قد حصل بالفعل على براءة أم ال كي تتمكن من تفادي
التكاليف غير الضرورية الخاصة بالبحث والتطوير أو إيداع البراءات.
•العثور على تكنولوجيات لم تعد محمية بموجب براءة – فربما تكون شركتك قادرة
على استغالل هذه التكنولوجيات.
•رصد نشاط منافسيك الخاص بالبراءات.
•دراسة اتجاهات البراءات في تكنولوجيات وأقاليم معينة.
وهذه من المعلومات الق ّيمة المتعلقة باألعمال ،ويمكن أيضا ً االسترشاد بها عند وضع
السياسات الحكومية وسياسات القطاع العام.
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وثائق البراءات مصدر معلومات
غني للغاية للمخترعين والباحثين
والشركات وواضعي السياسات
تقوم على إدارة «ركن البراءات» المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،وهي الوكالة
المتخصصة التابعة لألمم المتحدة التي تتعامل مع مسائل الملكية الفكرية.
يحتوي «ركن البراءات» على كمية هائلة من المعلومات:
•طلبات براءات ُمودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ،وهو نظام
البراءات العالمي الذي تديره الويبو.
•وثائق براءات من مكاتب البراءات اإلقليمية المشاركة ،بما في ذلك المنظمة اإلقليمية
األفريقية للملكية الفكرية ) ،(ARIPOوالمنظمة األوروبية اآلسيوية للبراءات )،(EAPO
والمكتب األوروبي للبراءات ).(EPO
•وثائق براءات من كثير من مجموعات البراءات الوطنية ،بما في ذلك الصين واليابان
وجمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكية.
وعلى وجه اإلجمال ،يحتوي «ركن البراءات» على عشرات الماليين من الوثائق التي تزداد
باستمرار.
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“ما يعجبني هو أن قاعدة البيانات دولية وتشمل معظم طلبات العالم  ...ومن المفيد أيضا ً أنني أستطيع
تصدير بياناتها إلى جدول بيانات .فقد ساعدني ذلك على تنظيم نتائجي وتحليلها بفعالية أكبر”.
أماندا وود
كاتبة تقنية وتسويقية ،السويد

محرك بحث ركن البراءات
رغم قوته الهائلة ،فإنه
سهل االستخدام ،بل يمكنك
استخدامه عبر هاتفك
تحتوي الصفحة الرئيسية لركن البراءات على نافذة بحث بسيطة .كل ما عليك هو أن
تكتب مصطلحا ً ليتولى الموقع البحث عنه في عنوان كل وثيقة براءات موجودة في
النظام ،وتاريخها ،ورقمها ،وملخصاتها ،ومخترعها ،ومودعها.
ويمكنك ،إذا أردت ،أن تختار حقالً من سبعة حقول بحث أخرى ُمع َّدة مسبقا ً في واجهة
توليفة الحقول ،بما في ذلك البحث في النص الكامل لكثير من الوثائق.
ويمكنك تضييق نطاق البحث عن طريق تحديد مجموعات بيانات وطنية أو إقليمية أو
دولية معينة داخل ركن البراءات .ويمكنك ترتيب نتائج البحث حسب الطلب أو تاريخ
النشر أو مدى الصلة بمصطلحات البحث.
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صورة ُم َّركبة :شاشة حاسوب ،iStockphoto/© CostinT :رسومات براءات مأخوذة من تسجيل البراءةPCT/CN2016/070115 and PCT/US2016/053154 (Fig. 4) :
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“ركن البراءات مورد شامل .وله ميزات عظيمة قلّما توجد في غيره من الخدمات المجانية”.
رون كامينيكي
متخصص في البحث عن البراءات ،الواليات المتحدة األمريكية.

توجد أيضا ً خيارات أكثر تقدما ً .على سبيل المثال ،يسمح لك ركن البراءات بالجمع بين
مصطلحات البحث ،ويمكنك استخدام العوامل التقاربية ،وعوامل النطاق ،والبحث الجزئي،
والبحث التقريبي .بل ويمكنك البحث عن الصيغ الكيميائية ،وذلك بفضل الوظائف
المتطورة التي تجعل البحث في البراءات في مجالي الكيمياء والصيدلة أسهل بكثير.
وتشرح لك وسائل المساعدة المتاحة على اإلنترنت كيفية القيام بكل هذا.

تتيح لك خيارات البحث المتقدم
تخصيص ركن البراءات لتعثر
على ما تبحث عنه بالضبط
ويمكنك القيام بما يلي:
•حفظ عمليات البحث والتفضيالت الخاصة بك.
•تصدير نتائج البحث إلى برنامج ميكروسوفت إكسيل لسهولة الرجوع إليها.
•إعداد تنبيهات لرصد التغييرات التي تطرأ على محافظ البراءات التي تهمك.
وإلعداد تنبيهات أو لحفظ عمليات البحث المخصصة أو لتصدير نتائج البحث ،سيحتاج
المستخدم إلى إنشاء حساب في ركن البراءات ،لكن ذلك مجاني تماما ً.
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واجهة البحث في ركن البراءات
متاحة بما ال يقل عن  10لغات
إن ركن البراءات مورد عالمي حقا ً يسمح لك بالنفاذ إلى معلومات البراءات من شتى بلدان
العالم.
وأ ّيا ً كانت اللغة التي تستخدمها في البحث ،يمكنك العثور على وثائق ذات صلة بأكثر
من اثنتي عشرة لغة.
يحتوي ركن البراءات على أداة بحث متطورة متعددة اللغات تسمى أداة استرجاع
المعلومات بلغات مختلفة ) .(CLIRيمكنك استخدام هذه األداة للبحث ع ّما يصل إلى
خمس كلمات دالة.
وستبحث هذه األداة تلقائيا ً عن مرادفات لكلماتك الدالة بلغة البحث األصلية ،ثم تبحث
عن ترجمات هذه الكلمات الدالة ومرادفاتها بالعديد من اللغات األخرى ،حتى تضمن
العثور على جميع النتائج ذات الصلة.
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“أحب التغطية الواسعة ،التي تشمل كل شيء تقريبا ً ،وميزات البحث اللغوية المتعددة
 ...لقد أرسلت إلى كثير من العمالء رابط ركن البراءات ،وسوف أستمر في القيام بذلك”.
جوناثان توبر
محامي براءات ،إسرائيل

يسمح لك ركن البراءات
ً
أيضا بقراءة الوثائق
بلغات أخرى
استحدثت الويبو أداة مخصصة باستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الترجمة اآللية
العصبية .وقد جرى «تدريب» هذه األداة على نصوص البراءات دون غيرها ،مما جعلها
دقيقة وموثوق بها بصفة خاصة.
وباستخدام أداة «ترجمان الويبو» المجانية ،يمكنك ترجمة أي وثائق براءات من وإلى 14
زوجا ً لغويا ً مختلفا ً.
وأُدمجت أيضا ً أدوات ترجمة مجانية أخرى في ركن البراءات ،لذلك يمكنك أيضا ً ترجمة
الوثائق باستخدام
•،Google Translate
•و،Microsoft Bing Translator
•و.Baidu Translate
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من السهل حقا ً البدء في استخدام ركن البراءات.
فواجهة البحث مصممة لتكون بديهية بحيث يمكنك استخدامها على الفور إلجراء بحث
بسيط.
ويوجد كثير من خدمات الدعم والتدريب عبر اإلنترنت لمساعدتك على تحقيق أقصى
استفادة من جميع الموارد المتاحة.

فيدوهات تعليمية تشرح
كيفية استخدام الميزات
الرئيسية واألدوات
ال يستغرق كل فيديو إال بضع دقائق ،حتى تتمكن من التعرف بسرعة على الموضوعات
التي تهمك.
لالطالع على جميع الفيديوهات وغيرها من موارد المساعدة األخرى ،انظر قائمة
«مساعدة» في الصفحة الرئيسية لركن البراءات.

10

“سأظل دائما ً أوصي بقاعدة بيانات الويبو بوصفها «مركزا ً شامالً جامعا ً» سهل االستخدام
ويمكن االعتماد عليه من أجل الحصول على معلومات مجانية عن البراءات ،بل وعن
المنتجات أو العمليات القائمة على التكنولوجيات الجديدة بوجه أعم”.
جون تيرنر
عالم ومستثمر تكنولوجي ،أستراليا

يتضمن ركن البراءات قائمة «مساعدة» شاملة تقدم ما يلي:
فصلة بشأن البحث،
•إرشادات ُم َّ
•ومعلومات ُمح َّدثة عن البيانات المتوفرة،
•وإجابات عن األسئلة المتكررة.

لمزيد من المناقشة
المتعمقة لمسائل معينة،
يمكنك االشتراك في ندوة
إلكترونية مجانية ُتعقد
عبر اإلنترنت كل شهر
يمكن تنزيل الندوات اإللكترونية السابقة ،ويمكنك االتصال بالويبو إلخبارنا بما تريد منا أن
نتناوله في الندوات المقبلة.
تفضل بزيارة .www.wipo.int/patentscope/en/webinar
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صورة ُم َّركبة :شاشة حاسوب ،iStockphoto/© frender :رسم براءات مأخوذ من تسجيل البراءةPCT/US2017/012531 :
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“لقد رشحت قاعدة بياناتكم لزمالئي ،ولمهندسي البحث والتطوير ،ولألصدقاء العاملين في
مجال البراءات ألسباب عديدة ،منها :سهولة واجهة االستخدام ،وسهولة الحصول على النتائج
واستخدامها ،والبيانات المتوفرة ،ووظيفة التحليل التي تسمح باالستعراض السريع”.
ويني جو
كبير مديري الملكية الفكرية ،مقاطعة تايوان الصينية

تهدف الويبو إلى جعل النظام
ً
متاحا
العالمي للملكية الفكرية
للجميع ،لذلك فإننا حريصون
على التأكد من أن ركن البراءات
يلبي احتياجات المستخدم
يمكنك نشر أسئلة أو تعليقات على منتدى ركن البراءات ،وهو متاح من خالل قائمة
«مساعدة» ،ونحن أيضا ً نلتمس الحصول على التعقيبات واآلراء من خالل ندواتنا
اإللكترونية الشهرية ،فضالً عن الدراسات االستقصائية الدورية للمستخدمين.
يزداد ركن البراءات تحسنا ً يوما ً بعد يوم .فمجموعة البيانات في ازدياد مستمر ،ونحن
نضيف ميزات جديدة لتعزيز تجربة المستخدم.
تفضل بزيارة  www.patentscope.wipo.intوانضم إلى مجتمع المستخدمين.
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ً
بدءا من «الروبوت» وباتجاه حركة عقارب الساعة15311753, PCT/CN2016/070413, PCT/CN2016/090127, PCT/CN2016/070115 :
صورة ُم َّركبة :شاشة حاسوب ،iStockphoto/© ymgerman :رسومات براءات مأخوذة من تسجيالت البراءات التالية،
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“ركن البراءات هو قاعدة بيانات فريدة من نوعها توفر مجموعة متنوعة من األدوات
للبحث في ماليين من وثائق البراءات باإلضافة إلى أدوات سهلة االستخدام لتحليل
نتائج البحث .وعالوة على ذلك ،توجد ترجمة آلية فائقة الجودة بلغات متعددة
في قاعدة البيانات ،وتمكننا أداة استرجاع المعلومات بلغات مختلفة ()CLIR
من البحث عن وثائق في جميع أنحاء العالم بلغة واحدة فقط .بل إن األكثر
إثارة للدهشة هو أننا يمكننا استخدام كل هذه الوظائف مجانا ً”.
هيروشي أوياما
شركة دينكا المحدودة ،اليابان

“أعتقد أن ركن البراءات يواصل
ً
قدما في تطوير وظائف
المضي
البحث والترجمة ،مما يسهم
ً
ً
كبيرا في تحقيق أعلى
إسهاما
كفاءة للبحث في البراءات”.
توشيوكي أندو
مؤسسة كاو ،اليابان

الهاتف+41 22 338 91 11 :
الفاكس+41 22 733 54 28 :
لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب
الويبو الخارجيةُ ،يرجى زيارة الموقع التالي
www.wipo.int/about-wipo/ar/offices
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الصورة المركبة الموجودة على الغالف :حاسوب محمول ،iStockphoto/© ymgerman :رسم براءة مأخوذ من تسجيل البراءةPCT/CA2017/050009 :
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