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&غراض  البراءاتحول مزايا استخدام تصنيف  الويبينارطاب يومكم، شكرا �نضمامكم إلينا ومرحبا بكم في ھذا 
.البحث

.يجري تسجيله الويبنارونود إحاطتكم علما بأن ھذا 
.تتحدث إليكمفن زيل  ھدىوھذه 



:دقيقة،على فھم 20سيساعدكم الويبنار الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم، والذي يستغرق 
أساسيات تصنيف البراءات وضرورة معرفتھا

كيفية  فھم ھيكلھا
وما تتوقعه من النظام

سنقدم لكم إيضاحين علميين قصيرين؛ يظھران كيف يمكن تحديد شفرات تصنيف البراءات وكيف يمكن استخدامھا في 
.بحثكم عن البراءات
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.واCن عودة إلى موضوعنا ولنبدأ بسيناريو بسيط
.حيث تذھبون إلى مكتبة وتحتاجون لمعرفة تفاصيل حول طرق متنوعة للترجمة اCلية

مثلما ھي الحال تماما عند البحث عن الكتب
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ھل ستبحثون في كتالوج المكتبة أم ستسيرون للبحث على ا&رفف والحصول على الكتب التي تحمل عناوين بھا كلمات 
.“حواسب”أو “ ترجمة آلية”من قبيل 

فھو يستغرق الكثير من الوقت . لو أنكم حاولتم فعل ذلك من قبل، فإنكم تدركون أن ھذا اJجراء ليس با&مر السھل
وعليكم أن تتطرقوا للمترادفات والمصطلحات ذات الصلة

..
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.العشري المستخدم في العديد من المكتبات عبر العالم ديويإليكم ھذا المثال من نظام تصنيف 
.وشعب فروعتنقسم بدورھا إلى  أصلرئيسية، كل  أصولفثمة عشر 
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طرق –004الفرعي  لنظم المعرفة، إلى الفرع 00إلى الفرع  0ما نحتاجه ھو التحرك أدنى المخطط من ا&صل 
الحاسوب

.معالجة اللغات الطبيعية وھي قريبا على نحو معقول عما نبحث عنه–006وبعدھا إلى الشعبة 
.“الطبيعيةطرق حاسوبية خاصة متصل بمعالجة اللغات ”يمثل الذي  006.35وحتى نصل أخيرا إلى الشعبة 
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:الحياةوختاما، فإن ھذا المثال البسيط، دعوني أقول أن الھدف الرئيس لكثير من نظم التصنيف ھو تبسيط 
.، فإننا نفرز مكونات المعلومات إلى مجموعات ونظام من العSقاتفصائلأو  أصولعندما نقّسم عالم المعرفة إلى 
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.ومثل كتب المكتبة، تستخدم البراءات نظم التصنيف أيضا لجعل عملية البحث أكثر سھولة
وكان الباعث وراء ھذه العميلة ھو العدد المتزايد من الوثائق الرقمية التي تطلبت . وأنشئت أولى تصنيفات البراءات في القرن التاسع عشر

بعض الترتيب من أجل الوصول إلى استرجاع أكثر كفاءة، وھو ما يشبه ترتيب الكتب في المكتبات على أرفف مختلفة طبقا لبعض 
.الموضوعات المتشابھة

ويتثمل الغرض ا&ساسي للمخططات في مساعدة الفاحصين في أداء . ويقوم فاحصو البراءات بإنشاء مخططات تصنيف البراءات وتطويرھا
.عملھم
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معاھدة التعاون في شؤون براءات ا�ختراعات وھذا ھو نموج المخطط النمطي لطلب براءة دولي مقدم بموجب 
.وبوسعك أن ترى شفرات التصنيف على يمين الصفحة ا&ولى

مثل ملحق لموضوع البراءة، ودائما ما ُتحدد من خSل ا&رقام المتفق  للبراءاتوتكون شفرات طلبات التصنيف الدولي 
  .51عليھا دوليا لتحديد ھوية البيانات شفرة رقم 
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.“A”ساعات  .مثS، دعوني أضرب لكم ا�ختراع لبراءاتالتصنيف الدولي واCن حتى نبدأ استكشاف ھيكل 
ونريد أن نعرف ما “ غير العريضة”النحيفة كما تستطيعون أن تروا ھنا في ھذه الشريحة، نحن معنيون تحديدا بالساعات 

.للغاية قطرھا مسطحاإذا كان ھناك تقنية تجعل 
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.البراءاتھو أحد أھم ا&دوات المتاحة ل]شخاص الذين يريدون البحث في قواعد بيانات  للبراءاتالتصنيف الدولي 
كان المجال التقني الخاص بك، فإنه بوسعك استخدام  وأيا.فئة 70000وھو يقسم عالم التكنولوجيا إلى ما يربو على 

 .عملكوثيقة الصلة بمجال  البراءاتلتكبير صورة مستندات  للبراءاتالتصنيف الدولي 
  .شعبفروع شاملة تسمى  8على نظام ھرمي مكون من  للبراءاتيعتمد التصنيف الدولي 

، ثم يأتي بعد ذلك عنوان Hإلى  Aيكون كل شعبة محدد من خSل إحدى الحروف الكبيرة من : 1الرسم المتحرك رقم 
.الشعبة

.1968يتم إدارة ھذا التصنيف من خSل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجرى نشره للمرة ا&ولى في عام 
نظاما مرنا يعكس عملية التقييم  للبراءاتومثلما ھي الحال بالنسبة لكل أنظمة التصنيف ا&خرى، يعد التصنيف الدولي 

 .الخبراءفي الكثير من المجا�ت الفنية، ولذلك، يتم تحديثه بشكل منتظم عن طريق لجنة من 
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.ابدأ من مجا�ت واسعة جدا وامض قدما نحو مجا�ت تكنولوجيا أكثر وأكثر تحديدا

باستثناء المجموعات ا&ساسية تعتمد كل مداخل الشعب الفرعية على المعلومات الواردة في مستويات : مجرد مSحظة
.أعلى

12



الفرعية والمجموعات والمجموعات  أصولو أصولو شعبتشتمل رموز التصنيف على : 1الرسم المتحرك رقم 
  .يةعالفر
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 العالمية المنظمة موقع على تجدونه إذ ،)ا�نترنت( للمعلومات الدولية الشبكة على متاح للبراءات الدولي التصنيف
.الفكرية الملكية لحقوق
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.، الذي يتعامل مع الفيزياء“G”القسم بدأنا ھنا مع : عودة إلى الساعات اليدوية
ويقدم عنوان كل شعبة فكرة عامة عن المحتويات، ولكن يحتاج الشخص على الرغم من ذلك إلى إلقاء نظرة على 

.المحتوى الداخلي �ستكشاف التفاصيل
.وكل شعبة ينقسم إلى أصول
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.التي تعالج علم قياس الزمن“ G04”ا&صل على العديد من ا&صول إحداھن ـ “ G”الشعبة تشتمل 
تتناول ساعات الحائط أو “ G04B”الفرعية وفي حالتنا فإن الفئة  .الفرعيةا&صول إلى الكثير من  ا&صولكما تنقسم 

.الساعات اليدوية التي تعمل ميكانيكيا
الرسوم المتحركة 
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.أصغر ھو ما إلى صغير ھو مما ننتقل أن بالطبع بوسعنا
.ما لموضوع تحديدا أكثر تركيزا يقدم تالي تخصيص كل أن تكشف سوف جديدة ضغطة وكل
.ا&خرى ل]صول الترافقي اJسناد إلى وانظر تعريفاتھا، وراجع استعرضھا، تريدھا، التي ا&صول تجد أن وما

 تظھر � التي جدا، فريدة مصطلحات غالبا ھناك أن إذ بمجالك، الخاصة اللغة لمعرفة اليد متناول في فرصة ھذه و&ن
.المجال ھذا في خبيرا كنت لو حتى المصطلحات كل تعرف � وربما ،البراءات في إ� حقيقة
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 وثائق تصنيف فيھا جرى طريقة في النظر في تتمثل الصحيح التصنيف Jيجاد جدا وفعالة بسيطة أخرى طريقة وھناك
  .صلة ذات أكثر أو اختراع براءة

  تحليلية أدوات ھذه الشاشة لقطة في تراه الذي “PATENTSCOPE” نظام ذلك في بما البحث نظم من الكثير لك وستقدم
  الدولي التصنيف لجداول الصحيح المجال على للحصول مفيدا يكون أن بوسعه أيضا وھذا التصنيف شفرات تحديد تسھل

.للبراءات
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 طورت التي اليابان أو المتحدة الو�يات مثل البلدان بعض مثل ا&خرى البراءات تصنيف نظم ببعض قائمة لدينا وھنا
  .بھا الخاصة النظم

 به للفاحصين الياباني البراءات مكتب استنبطھا محددة تصنيفات ھي “F” مصطلحات أو الياباني الملف فھرس
.الداخلي ولSستخدام

Cooperative[ عبارة من ا&ولى الحروف ھو )CPC( وا�ختصار Patent Classification[ التعاوني التصنيف أي 
 في التجارية والعSمات البراءات مكتب مع بالمشاركة ا&وروبي البراءات مكتب طوره جديد نظام وھو للبراءات
.)USPTO( المتحدة الو�يات

.العام ھذا من الثاني كانون /يناير في وا&مريكي ا&وروبي السابقين النظامين محل وحل جدا شامل تصنيف نظام وھو
.مجموعة  250000، بما يقارب للبراءاتوھو يقوم على التصنيف الدولي 

 به، لكنه للبراءاتالمصطلحات والمبادئ ذاتھا المستخدمة في التصنيف الدولي   للبراءاتالتصنيف التعاوني ويستخدم 
.المزيد من المجموعات الفرعية ويستخدم توليفات مختلفة من ا&رقام

التصنيف ، والو�يات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والسويد للبراءاتويستخدم كل من المكتب ا&وروبي 
التصنيف التعاوني اتفاقية الشھر الماضي للبدء في استخدام  للبراءاتووقع المكتب الصيني  . للبراءاتالتعاوني 
.ومن المحتمل أن تنضم اليابان وكوريا لSتفاقية في المستقبل القريب  للبراءات

ذي ا&صول “ Derwent” ديرونتمثل نظام تصنيف  البراءاتوھناك أيضا نظم تصنيف وضعھا منتجو قواعد بيانات 
وھي مصطلحات تستخدم با�قتران مع “ بشفرات يدوية”يحظى  ديرونتفضS عن ھذا فإن نظام  .الصناعةالقائمة على 

.حيث � توجد تفاصيل معتبرة كافية للبراءاتأصول التصنيف الدولي 
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.ھذه  الشريحة والشرائح القليلة القادمة تحاول إقناعك بشأن مزايا تصنيف البراءات
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بعض المزايا ا&خرى؟
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.البحثية لتجربتك للبراءات الدولي التصنيف تحسين كيفية حول عملي مثال على اCن نظرة لنلقي
.الرأس حماية خوذات على اCن نركز سوف
.مرمى كحارس التشيك وجمھورية شيلسيا لنادي يلعب الذي تشيك بيتر بعضكم يعرف ربما
من إصابة خطيرة في الرأس أثناء مباراة كرة قدم وقال عدد من المعلقين أنه ثمة حاجة لمزيد من  تشيكعانى  2006في 

.الحماية لحراس المرمى
تطويرھا، مواد خاصة والتكنولوجيات –الرأس لذا فإنه في ھذا المثال، سوف ننظر إلى أصناف متنوعة من خوذات 

.المستخدمة وكيف بوسعھا أن تعزز حماية الرأس
.مقابل البحث في التصنيفات المفتاحيةومقارنة الكلمات  الويبوفي كل وثائق “ PATENTSCOPE”في مھمتنا أن نبحث 

.“ومھلھلسريع ”بحث � نريد أن نغرق أكثر في الجانب التقني اCن بل با&حرى سنتبع ما يطلق عليه البعض 
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.مفتاحية ككلمة “helmet” استخدام خSل من الصلة ذات الوثائق استدعاء نحاول اCن حتى
.الويبو أصدرتھا التي بالوثائق فقط معنيون فإننا البحث، نطاق وتحديد
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.مكتوبة في مجال البحث“ helmet”مع كلمة  “PATENTSCOPE”ھنا بوسعك أن ترى واجھة بحث بسيطة لنظام 
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.وثيقة 1173ھاكم قائمة بحث حصلنا على حوالي 
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أو النتائج السيئة، فضS عن “ الضوضاء”بعض وتعتبر الرؤية جيدة إلى حد ما في لقطة الشاشة ھذه، حيث كان ھناك 
 .كلياشتمال الوثائق على صلة وعSقة ضعيفة جدا أو معدومة بشكل 

...صوتيةوفي ھذا الصدد، فإننا لدينا نظارات وأجھزة 
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 .ذلكواCن ابدأ مجددا وحاول استخدام شفرة تصنيف عوضا عن 
.نحتاج أو� إلى إيجاد أفضل الشفرات المتاحة، ثم استخدامھا في عملية البحث
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. في بداية ھذا الويبينار، سمعنا عن الشعارات، واCن حان الوقت �ستخدامھا
.نتصفح الفھرس بشكل سريع بغرض إيجاد أفضل تصنيف دولي متاح للبراءات

ويبدو أن ھناك رمز محدد للخوذ، وھو
A42B 3/00
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 على وحصرھا البحث عملية بتقييد مجددا ونقوم الشفرة، ھذه باستخدام “helmets” عن البحث في البدء يمكننا واCن،
 .الفكرية للملكية العالمية بالمنظمة الخاصة المجموعة

 .نتيجة 976أدت مجموعة ھذا البحث للتوصل إلى 
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  اJطSق على ”helmet“ كلمة ذكر دون من بكفاءة الوثائق من العديد استرجاع بإمكاننا ذلك، على وعSوة

الرسوم المتحركة
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31

 أو “*helmet” كلمة على تشتمل � وثائق أربع كل أن يعني ما وھو القبيل، ھذا من وثيقة 240 ھناك كان وإجما�،
!الخSصة أو عنوانھا في الرأس غطاء

خSل البحث بالكلمة  البراءاتوعليه، فإن ھذا المثال كان عمليا بشأن مدى إمكانية تحقيقك لSستفادة من  بحث تصنيف 
.المفتاحية



التصنيف؟ استخدام بسبب عيوب أي توجد ھل
 .وحرص بعناية البراءات تصنيف استخدام يجب بدء، ذي بادئ
 حتى الوقت بعض يستغرق ا&مر ذلك &ن المتقدمين، للمستخدمين ومصممة ما نوعا معقدة أداة بمثابة التصنيف يعد

 فيما المختلفة المظاھر من العديد اعتبارك في تضع أن تحتاج وقد ثقة، بكل معه والتعامل النظام بشأن دراية على تصير
 النظام أن ھو التصنيف استخدام عند تواجھك التي المشاكل إحدى ومن .البحث فئات اختيار عند الخاص بابتكارك يتعلق
 ذلك في بما وا�تصا�ت، الحيوية التكنولوجيا مثل المتطورة المجا�ت و�سيما التكنولوجي، التطور لمواكبة بطيئا يبدو

  .النقالة والتقنيات ا&جھزة
 بحثك وأغراض اتجاه النظام يدعم � وربما مثالية، شفرة عادة تجد � فقد الوثائق، لكل متاحا التصنيف يكون � ربما

  .الكافي بالشكل
 المجموعات جميع عبر متناسق بشكل التصنيف تطبيق عدم احتمالية في المحتمل العيب يتمثل ذلك، إلى وباJضافة

  .المتنوعة الوطنية
 بعض يحتاج فربما ا&مر، ھذا ولتبسيط .بشري عامل با&حرى، إنه، بل فنية، مشكلة يعد � ا&مر ھذا أن الواقع، وفي

 ولذلك، .مطبوعاتھم على المSئم بالشكل التصنيف نظام لتطبيق التدريب أو المھارة من الكثير إلى البراءات فاحصي
 .الفھرسة بجودة مرتبطة مشاكل أو أخطاء توجد فربما
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إعجابك ورغبت في اكتشاف المزيد بشأنه، يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني للمنظمة العالمية  البراءاتإذا حاز تصنيف 
 .البراءاتللملكية الفكرية لhطSع على الدليل التوجيھي ا�لكتروني الخاص بمعلومات 

 .البراءاتوالضغط على العناصر الخاصة بطلب  البراءاتففي خSل ھذا الموقع، يمكنك اختيار أساسيات 
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وماھيته وسبب أھميته والوقت المستغرق �ستخدامه وتكون على  البراءاتآمل أن تتفھم اCن مزايا استخدام تصنيف 
وفي حال وجود المزيد من ا&سئلة، يمكنك الرجوع إلى إحدى ھذه المواقع المفيدة بھدف  .ذلكدارية جيدة بشأن 

 .المعلوماتالحصول على المزيد من 
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.لقد حاول ھذا الويبينار شرح وتوضيح فوائد ومزايا تصنيف البراءات
يمكن أن تساعد أنظمة التصنيف بشكل كبير في تجميع الذكاء التكنولوجي، وسيوفر الويبينار القادم رؤية أكثر تعمقا 

. بشأن ا�ستخدام اJستراتيجي وھيكل تصنيف البراءات في نظامك الخاص بالبحث المرتبط بالبراءات
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