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CWS/6/29 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  9 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
 2018أأكتوبر  19اإىل  15جنيف، من 

 للتصاميم اإللكرتونية التصاوير بشأن استبيان
عدادمن وثيقة   العمل املعنية بتصاوير التصاممي فرقة اإ

ىل  29يف الفرتة من يت ُعقدت ( يف دورهتا اخلامسة الجلنة املعايريأأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو ) .1 يونيو  2مايو اإ

عداد  وصيات مجل" 57املهمة اجلديدة رمق  2017 بشأأن م ع معلومات لوم ملطلبات مبت ا امللة ة الصناعية والااب؛نو واإ

 املهمة.هذه لتنف ذ َة العمل املعنية بتصاوير التصاممي فرقأأيضا  تأأنشأأ و ". التصاوير املرئية الإلةرتونية للتصاممي

يرد يف مرفق هذه  ،ت فرقة العمل مرشوع اس تب انومن أأجل مجم ع املعلومات من مبت ا امللة ة الصناعية، أأعد   .2

عداد هذا الاس تب ان، الوثيقة.   لإلةرتونية للتصامميصاوير االعمل أأن املتطلبات احلالية املتعلقة ابلت للظت فرقةوعند اإ

يف حني أأن  ،ملفات صور ثنائية الأبعاد فقطمبت ا امللة ة الصناعية قبل بعض ي عىل سب ل املثام، ف. خمتلفة اخلالفا كبريا

عداد التوصيات ومناذج ثالثية الأبعاد أأو لىت ملفات ف ديو. قبل    مبت ا أأخرىهناك  اخلاصة ابلتصاوير ذلكل، من أأجل اإ

عىل املشاركة بنشاط يف صناعية أأن تشجم ع مبت ا امللة ة ال  املعايري فرقة العمل من جلنةلمتس الإلةرتونية للتصاممي،   املرئية 

 .الاس تقصاء

السابعة للجنة يف ادلورة هذا الاس تقصاء نتاجئ لعرض و  2018يف ديسمرب اس تقصاء جراء لإ فرقة العمل طط وخت .3

ذا متت املوافقة  املعايري طلا ينبغي أأن يُ و (. CWS/6/28 ةقيمن الوث  8عىل الاس تب ان املقرتح )انظر الفقرة يف هذه ادلورة اإ

صدار  عداد واإ ىل اس تةامم الاس تب انمن املةلا ادلويل اإ  . عممي يدعو ف ه مبت ا امللة ة الصناعية اإ
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ىل: .4 ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

 ورفقهاهذه الوثيقة ومعلام مبضمون الإحاطة  (أأ  )

صوير الاس تب ان املقرتح بشأأن التوالنظر يف  (ب )

لتصاممي الصناعية، عىل النحو ل الإلةرتوين املريئ 

هذا  يف والبت  ، الوارد يف مرفق هذه الوثيقة

 والاس تب ان

والنظر يف الإجراءات املقرتحة اليت ستلخذها فرقة  (ج )

 ،واملةلا ادلويلاملعنية بتصاوير التصاممي  عملال

البت  يف و ، أأعاله 3د يف الفقرة حد  عىل النحو املُ 

 .هذه الإجراءات

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 
 المرفق

مشروع استبیان بشأن التصاویر اإللكترونیة 
  للتصامیم

 تفاصیل االتصال
                االسم:

ُیرجى ذكر اسم الشخص الذي مأل االستبیان، بالشكل 
 اآلتي: "االسم األول اسم العائلة".

              :الوظیفة
  

 ُیرجى ذكر وظیفة الشخص الذي مأل االستبیان.

            :المنظمةالبلد/
    

ُیرجى ذكر اسم البلد أو اسم منظمتكم والرمز 
 .ST.3المقابل حسب معیار 

        :اإللكترونيعنوان البرید 
      

یرجى ذكر عنوان البرید اإللكتروني الخاص 
 بالشخص الذي مأل االستبیان.

              :الھاتف
  

 ُیرجى ذكر رقم ھاتف الشخص الذي مأل االستبیان.
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 مسرد المصطلحات والمختصرات
 التعریف المصطلح

2D/3D ثنائي/ثالثي األبعاد 

نموذج 
ثالثي 
 األبعاد

ملف إلكتروني ُینشأ ببرنامج متخصص 
من أجل التصویر الریاضي لسطح شيء 

 ثالثةاألبعاد الب

3D PDF  نماذج ثالثیة األبعاد بنسقPDF 

3DS  نسق ملفات یستخدمھ برنامجAutodesk 
3ds Max  لنمذجة كائنات ثالثیة

 األبعاد وتحریكھا وإخراجھا

API واجھة برمجة تطبیقات 

DPI نقطة في كل بوصة 

تصویر 
 التصمیم

أي صورة على ورق أو في ملفات 
إلكترونیة أو عینة مادیة لغرض 

 التصویر المرئي للتصمیم 

DWF نسق عرض التصمیم على الویب 

DWG  نسق ملفات شائع االستخدام للرسومات
 الُمصممة بمساعدة الحاسوب

FTP بروتوكول نقل الملفات 

GIF نسق تبادل الرسوم البیانیة 

فوتوغرافي لمجال ضوئي، بدال تسجیل  ھولوغرام
من تسجیل صورة ُمكو�نة بعدسة، 

وُیستخدم لعرض صورة ثالثیة األبعاد 
تماما للشيء الُمصّور بطریقة 

 ھولوغرامیة

IGES التوصیف األولي للتبادل البیاني 

البحث 
 بالصور

طریقة للبحث عن التصامیم عن طریق 
 إدخال صورة واحدة أو أكثر
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JPEG رك لخبراء التصویر الفریق المشت
 )JPEG( الفوتوغرافي

البحث 
بالبیانات 

 الوصفیة

طریقة للبحث عن التصامیم عن طریق 
 إدخال نص البیانات الوصفیة

MP4  نسق حاویة وسائط متعددة رقمیة
ُتستخدم في الغالب األعم لتخزین 

 فیدیو وصوت

OBJ  نسق ملف رأسي ھندسي مفتوح ُیستخدم
اسوب في التصمیم بمساعدة الح

 والطباعة الثالثیة األبعاد

PDF نسق الوثائق النقالة 

PNG رسومات شبكیة نقالة 

PPI بكسل في كل بوصة 

صورة 
 ُنْقِطی�ة

صورة ُمكونة من خریطة نقاط (ِبكسالت)، 
وُیشار إلیھا على أنھا مصفوفة نقاط.  
ومن أنساق الملفات النموذجیة للصور 

 .BMPو PNGو TIFFو JPEGالُنقطیة: 

STL  لغة معیار التغطیة الفسیفسائیة– 
ملف مدمج في برامج التصمیم  نسق

بمساعدة الحاسوب بتقنیة 
الستیریولیثوغرافي ُتنشئھ أنظمة 

 ثالثیة األبعاد

SVG  ،الرسومات الموجھة القابلة للتحجیم
نسق رسومات موجھة قائمة على لغة 

) یستند إلى XMLالترمیز الموسعة (
ائتالف الشبكة معیار مفتوح أعده 

 ).W3Cالعنكبوتیة العالمیة (

TIFF نسق ملف صور ذو عالمات 

URL عنوان صفحة ویب 



CWS/6/29 
Annex 
4 
 

رسومات 
 موجھة

ملف صورة یتألف من أشكال ُمكو�نة من 
صیغ ریاضیة وإحداثیات على مستوى 
ثنائي األبعاد. وعلى عكس الصور 

ع الرسومات الموجھة تالُنقطیة، تتم
 نھایة دون بخاصیة تحجیمھا إلى ما ال

 حدوث أي تدھور للجودة.

الصورة الثنائیة األبعاد المتكونة  المشھد
عند عرض أو إسقاط التصمیم (الذي 

عادًة ما یكون كائن ثالثي األبعاد)، 
مثل المشھد األمامي، والمشھد 

 الخلفي، والمشھد المنظوري 

X3D  نسق قیاسي مفتوح للغة الترمیز
وھو  منظمة األیزو،وضعتھ الموسعة 

 خلیفة لغة نمذجة الواقع االفتراضى
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 اإلیداع متطلبات – 1الجزء 
یتعلق ھذا الجزء من االستبیان بمتطلبات إیداع 

 طلبات تصاویر التصامیم.

نوع اإلیداع  بشأن أرقام – 1السؤال 
 والتصویر

ُیرجى تقدیم اإلحصاءات المتعلقة باإلیداع الورقي 
 واإللكتروني.

نوع 
 اإلیداع:

 المجموع 2017 2016 2015

اإلیداع 
 الورقي

    

اإلیداع 
 اإللكتروني

    

 

نوع 
 التصویر

 المجموع 2017 2016 2015

مشاھد 
ثنائیة 
 األبعاد

    

نماذج 
ثالثیة 
 األبعاد

    

     فیدیو

     َعّیِنة

     ھولوغرام
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: التصویر الثنائي األبعاد 2السؤال 
بالفیدیو وقیود والثالثئ األبعاد والتصویر 

 ذلك
ما یقبلھ  ،أو وضع عالمة أمام ،ُیرجى تحدید

مكتبكم أو منظمتكم من الملفات اإللكترونیة 
 لتصاویر التصامیم.

 صورة ثنائیة األبعاد )أ(
نوع 
 الصورة

الحد األدنى  ؟ةمقبول
للحجم 
× (العرض 

االرتفاع 
 بالبكسل)

الحد األقصى 
للحجم (العرض 

االرتفاع × 
 بالبكسل)

JPEG    

TIFF    

PNG    

GIF    

PDF    

SVG  ال ینطبق ال ینطبق 

غیر ذلك 
 (حدِّد)

   

 
 نماذج ثالثیة األبعاد )ب(

نسق 
النموذج 
الثالثي 
 األبعاد

 اذكر أي قیود مقبول؟

3D PDF   

3DS   

DWG   



CWS/6/29 
Annex 
7 
 

DWF   

IGES   

STL            

X3D   

OBJ   

غیر ذلك 
 (حدِّد)

  

 
 فیدیو )ج(

نسق 
 الفیدیو

 اذكر أي قیود مقبول؟

MP4   

غیر ذلك 
 (حدِّد)

  

 

 قیود الملف )د(
 قبول صور ملونة 

 قبول صور ذات تدّرج رمادي 

 قبول صور باللونین األبیض واألسود 

 قبول صور فوتوغرافیة 

  ملف الحد أقصى لعدد حروف اسم یوجد
لكتروني. (إذا كانت اإلجابة نعم، فكم اإل

 عدد الحروف؟):  

 

 الحجم األقصى لملف إلكتروني بالمیغابایت:
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  الحجم األقصى لمجموع جمیع الملفات
اإللكترونیة الخاصة بتصمیم واحد 

 بالمیغابایت:

 

  الحد األقصى لعدد الملفات اإللكترونیة
 الخاصة بكل تصمیم:

 

 أكثر  بتمثیل السماح لملف إلكتروني واحد
 من مشھد واحد.

  السماح لمشھد واحد بأن ُیقس�م على أكثر من
 إلكتروني واحد.ملف 

 (حدِّد) غیر ذلك 

 

 الشكل الورقي – 3السؤال 
ما یقبلھ  ،أو وضع عالمة أمام ،ُیرجى تحدید

 تصاویر الورقیةالمكتبكم أو منظمتكم من 
 .لتصامیمل

  االرتفاع × أدنى حجم للصورة (حدِّد العرض
 بالسنتیمتر)
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  االرتفاع × أقصى حجم للصورة (حدِّد العرض
 بالسنتیمتر)

 

  السماح بوجود أكثر من مشھد واحد في كل
 صفحة.

  السماح لمشھد واحد بأن ُیقس�م على أكثر من
 صفحة واحدة.

  االرتفاع × أدنى حجم للورقة (حدِّد العرض
 بالسنتیمتر)

 

  االرتفاع × أقصى حجم للورقة (حدِّد العرض
 بالسنتیمتر)

 

 الخاصة بتفاصیل  عنوان صفحة الویب
 المتطلبات

 

التقاط التصاویر الموجودة في  – 4السؤال 
 شكل ورقي أو عینة أو كلیھما

المتطلبات  ،أو وضع عالمة أمام ،یرجى تحدید
التي یقتضیھا مكتبكم أو منظمتكم اللتقاط صور 

في ملفات إلكترونیة من الصور وحفظھا المشاھد 
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و/أو من عینة ُمقد�مة من  الموجودة على الورق
 .ُمودع الطلب

 ال ُتلتقط صور المشاھد من الورق 

 ال ُتلتقط صور المشاھد من العینة 

  درجة االستبانة حسب عدد النقاط في كل بوصة
 (اذكر التفاصیل)

 

  الصورة الناتجة تكون باللونین األبیض
 .ما لم تكن األلوان ضروریةواألسود 

 .الصورة الناتجة تكون ملونة دائما 

  :نسق الملف الناتج (مثالJPEG  أوTIFF (
 ھو:

 

  الناتجة لھا نفس الحجیة القانونیة الصورة
 للورقة األصلیة أو العینة.

  كم سنة ُیحتفظ فیھا بالورقة أو العینة
 األصلیة بوصفھا سجال أصلیا؟

 

  یجري إتالف الورقة أو العینة األصلیة بعد
 التأكد من جودة صور المشاھد الُملتقطة.
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مشاھد ثنائیة األبعاد  التقاط – 5السؤال 
 من نموذج ثالثي األبعاد أو فیدیو 

المتطلبات  ،أو وضع عالمة أمام ،یرجى تحدید
التي یقتضیھا مكتبكم أو منظمتكم اللتقاط مشاھد 
ثنائیة األبعاد من نموذج ثالثي األبعاد أو فیدیو 

 ُمقد�م من ُمودع الطلب. 

 ال ینطبق 

  ال ُتلتقط صور المشاھد من نماذج ثالثیة
 األبعاد

 ال ُتلتقط صور مشاھد من فیدیو 

 ملخص المتطلبات واإلجراءات 

 

  عنوان صفحة الویبو الخاصة بتفاصیل
 المتطلبات واإلجراءات

 

 ھولوغرام   التقاط – 6السؤال 
المتطلبات یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

مكتبكم أو منظمتكم اللتقاط صور یقتضیھا التي 
في ملفات إلكترونیة من وحفظھا مشاھد 

 الھولوغرامات الُمقد�مة من ُمودع الطلب. 

  ال ینطبق ألننا ال نقبل أي ھولوغرامات 

 ال ُتلتقط صور مشاھد من الھولوغرام 

 ملخص المتطلبات واإلجراءات 
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  عنوان صفحة الویبو الخاصة بتفاصیل
 المتطلبات واإلجراءات

 

 الصورة تحویل – 7السؤال 
تحویالت الصور یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

كتبكم أو منظمتكم من أجل قوم بھا مالتي ی
 التحضیر للنشر أو االلتقاط أو المعالجة.

 (ُترفض الصور المعیبة) ال ُتجرى أي تحویالت 

  ضوئیاتصحیحات لونیة للصور الممسوحة 

 (یرجى تحدید الشروط) َقصّ المساحة الفارغة 

 

 (یرجى تحدید الشروط) تغییر القیاس والحجم 

 

 تحویالت أنساق الملفات 

 

  إلى صور ُنقطیةتحویل الصور الموجھة 

 تحویالت أخرى 
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تقدیم الغیر لتصاویر  –الجزء الثاني 
 التصامیم

یتعلق ھذا الجزء من االستبیان بمتطلبات إیداع 
تصاویر التصامیم من غیر ُمودعي الطلبات (مثل 

تقدیم طرف آخر لحالة التقنیة الصناعیة 
السابقة). ھل یشترط مكتبكم أو منظمتكم 

في حالة تصاویر التصامیم  المتطلبات نفسھا
الُمقد�مة من ُمودعي الطلبات ومن غیر مودعي 

 الطلبات؟

 ال ینطبق 

  نعم 

  ال، ال توجد متطلبات ُمحد�دة لغیر ُمودعي
 الطلبات

  ال، توجد متطلبات مختلفة لغیر ُمودعي
 (اذكر التفاصیل)الطلبات 

 

 نشر تصاویر التصامیم –الجزء الثالث 
یتعلق ھذا الجزء من االستبیان بمتطلبات نشر 

 تصاویر التصامیم.

 النشر نوع – 1السؤال 
األسالیب التي یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

یتبعھا مكتبكم أو منظمتكم في نشر تصاویر 
 التصامیم.

  اإلنترنت للسماح بالنفاذ إلى النشر عبر
 التصاویر من خالل متصفح الویب
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  النشر عبر اإلنترنت للسماح بالنفاذ إلى
التصاویر من خالل خدمة شبكیة (واجھة برمجة 

 تطبیقات)

  إتاحة ملفات البیانات والصور في مستودع
 عام (بروتوكول نقل الملفات مثال)

 النشر الورقي 

 (حدِّد) غیر ذلك 

 

الثنائي والثالثي  التصویر – 2السؤال 
 األبعاد وقیوده  

متطلبات یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 
مكتبكم أو منظمتكم الخاصة بنشر تصاویر 

 التصامیم على اإلنترنت.

 ال ینطبق 

  ُاألبعاد فقطنشر صور المشاھد الثنائیة ت 

  ُنشر النماذج الثالثیة األبعاد إن ُوجدتت 

  ُنشر الفیدیو إن ُوجدی 

  ُتنشر جمیع تصاویر التصامیم الثنائیة
(اذكر مثال)  PDFاألبعاد بنسق واحد (

 التفاصیل)
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  ُتنشر تصاویر التصامیم الثنائیة األبعاد
(اذكر ) JPEGو PDFبأنساق متعددة (مثل 

 التفاصیل)

 

  ھي بالضبط ما التي ُتنشر تصاویر التصامیم
 مھ مودع الطلب.قدِّ یُ 

  قد تختلف تصاویر التصامیم المنشورة عما
نسق الملف (من من حیث قد�مھ مودع الطلب 

JPEG  إلىPDF .(مثال 

  قد تختلف تصاویر التصامیم المنشورة عما
حجم الصورة  من حیثقد�مھ مودع الطلب 

 بالبكسل.

  قد تختلف تصاویر التصامیم المنشورة عما
الجودة (مثل  من حیثقد�مھ مودع الطلب 

 حویل األلوان إلى أبیض وأسود).ت

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسقJPEG 

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسقTIFF 

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسقPNG 

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسقGIF 

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسقSVG 

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسقPDF 

  نشر الصورة الثنائیة األبعاد بنسق آخر
 (اذكر التفاصیل)
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  الحد األدنى لحجم الصورة الُنقطیة الثنائیة
 االرتفاع بالبكسل)× األبعاد (حدِّد العرض 

 

  الحد األقصى لحجم الصورة الُنقطیة الثنائیة
 فاع بالبكسل)االرت× األبعاد (حدِّد العرض 

 

 (حدِّد النسق) نشر الصورة الثالثیة األبعاد 

 

 (حدِّد النسق) نشر الفیدیو 

 

  نشر الصور باللونین األبیض واألسود ما لم
 تكن األلوان ضروریة.

  ملف الحد أقصى لعدد حروف اسم یوجد
نعم، فكم لكتروني. (إذا كانت اإلجابة اإل

 عدد الحروف؟):

 

 :الحجم األقصى لملف إلكتروني بالمیغابایت 
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  الحجم األقصى لمجموع جمیع الملفات
اإللكترونیة الخاصة بتصمیم واحد 

 بالمیغابایت:

 

  الحد األقصى لعدد الملفات اإللكترونیة
 الخاصة بكل تصمیم:

 

  السماح لملف إلكتروني واحد بتمثیل أكثر
 من مشھد واحد.

  السماح لمشھد واحد بأن ُیقس�م على أكثر من
 ملف إلكتروني واحد.

 ) اذكر التفاصیلغیر ذلك( 

 

تصاویر التصامیم على  عرض –الجزء الرابع 
 شاشة

یتعلق ھذا الجزء من االستبیان بمتطلبات عرض 
تصاویر التصامیم في العملیة التي یقوم بھا 

مكتبكم للفحص الشكلي/ الموضوعي لطلبات 
 التصامیم والتسجیالت وإدارتھا.
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 1السؤال 
األسالیب التي یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

یتبعھا مكتبكم أو منظمتكم في عرض تصاویر 
 التصامیم.

 العرض اإللكتروني 

 الطباعة الورقیة 

 (حدِّد) غیر ذلك 

 

 2السؤال 
المتطلبات یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

التي یقتضیھا مكتبكم أو منظمتكم عند عرض 
 تصاویر التصامیم إلكترونیا.

 ال ینطبق 

  ُتحو�ل تصاویر التصامیم الثنائیة األبعاد
) عند العرض JPEGإلى نسق ُنقطي واحد (مثل 

 )(اذكر التفاصیل

 

  ُتحو�ل تصاویر التصامیم الثنائیة األبعاد
) JPEGو PNGإلى أنساق ُنقطیة متعددة (مثل 

 (اذكر التفاصیل)
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  ھي بالضبط ما التي ُتعرضتصاویر التصامیم 
 طلب.مودع ال ُیقدِّمھ

  قد تختلف تصاویر التصامیم المعروضة عما
نسق الملف (من  من حیثقد�مھ مودع الطلب 

JPEG  إلىPNG .(مثال 

  قد تختلف تصاویر التصامیم المعروضة عما
حجم الصورة  من حیثقد�مھ مودع الطلب 

 بالبكسل.

  قد تختلف تصاویر التصامیم المعروضة عما
الجودة (مثل  من حیثقد�مھ مودع الطلب 

 تحویل األلوان إلى أبیض وأسود).

  الحد األدنى لحجم الصورة الثنائیة األبعاد
 االرتفاع بالبكسل)× (حدِّد العرض 

 

  الحد األقصى لحجم الصورة الثنائیة األبعاد
 االرتفاع بالبكسل)× (حدِّد العرض 

 

 :الحد األدنى لعمق الشاشة اللوني ھو 

 :الحد األقصى لعمق الشاشة اللوني ھو 

  عدد حسب الحد األدنى لدرجة استبانة الشاشة
 البكسالت في كل بوصة ھو:

  الحد األقصى لدرجة استبانة الشاشة بعدد
 البكسالت في كل بوصة ھو:

  (حدِّد النسق)نموذج ثالثي األبعاد 
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 (حدِّد النسق) فیدیو 

 

  عرض الصور باللونین األبیض واألسود ما لم
 تكن األلوان ضروریة.

 بالمیغابایت: الحجم األقصى لملف إلكتروني 

 

  الحجم األقصى لمجموع جمیع الملفات
اإللكترونیة الخاصة بتصمیم واحد 

 بالمیغابایت:

 

  الحد األقصى لعدد الملفات اإللكترونیة
 الخاصة بكل تصمیم:

 

  السماح لملف إلكتروني واحد بتمثیل أكثر
 من مشھد واحد.

  السماح لمشھد واحد بأن ُیصو�ر في أكثر من
 ملف إلكتروني واحد.

 (حدِّد) غیر ذلك 
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 ووثائق األولویة الشھادة –الجزء الخامس 
یتعلق ھذا الجزء من االستبیان بمتطلبات 

بت تسجیل حقوق التصمیم، مثل الوثیقة التي تث
نسخة من طلب التصمیم (وثیقة األولویة) أو 

 شھادة التسجیالت أو براءة التصمیم.
 

 1السؤال 
ھل یشترط مكتبكم أو منظمتكم نفس المتطلبات 

الخاصة بعرض الصور في النشر وفي الوثیقة التي 
 تثبت تسجیل حقوق التصمیم؟

 نعم 

 (ُیرجى تحدید المتطلبات) ال 

 
 

 والبحث الفھرسة –الجزء السادس 
یتعلق ھذا الجزء من االستبیان بمتطلبات البحث 
في تصاویر التصامیم في العملیة التي یقوم بھا 

مكتبكم للفحص الشكلي/ الموضوعي لطلبات 
 التصامیم والتسجیالت وإدارتھا.

 1 السؤال
األسالیب التي یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

یتبعھا مكتبكم أو منظمتكم عند البحث في 
 تصاویر التصامیم.

 البحث بالبیانات الوصفیة 

 البحث بالصور 

 



CWS/6/29 
Annex 
22 
 

  الجمع بین البحث بالبیانات الوصفیة
 والبحث بالصور

 (حدِّد) غیر ذلك 

 

 2السؤال 
البیانات یرجى تحدید، أو وضع عالمة أمام، 

في الوصفیة الُمستخدمة في نظام البحث بالصور 
 مكتبكم أو منظمتكم.

 ال ینطبق 

 قائمة البیانات الوصفیة الُمستخدمة 

 

  عنوان الویب الذي ُیفضي إلى مزید من
 المعلومات عن نظام البحث بالصور لدیكم 

 

 
[نھایة المرفق 

 والوثیقة]
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