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Abstract   Keywords 

ً لیس بالحدیث، فالحاجة الى تأكید حقوق اإلبداع الفكر كتشاف ودة منذ اي موجاالھتمام بحقوق الملكیة الفكریة أمرا
ثة، دیة الحاإلنسان للكتابة، وعظمت اھمیتھا باكتشاف الطباعة وظھور االبتكارات واالختراعات التكنولوجی

تضمن  لیات التيد اآلوللملكیة الفكریة أھمیة كبیرة في مجال االستثمار؛ مما جعل الدول تھتم بسن القوانین  وإیجا
ا لفكریة ممالكیة حمایتھا. ففي حالة ضعف النظام التأمیني تزداد احتمالیة التالعب والتقلید وانتھاك حقوق الم

ً والذي بدور د العالم خالل لقد شھ ه یؤثر على االقتصاد القومي والعالمي. یضعف من مركز تلك الدول أقتصادیا
ملكیة ي قطاع الفلیھا عالعقود القلیلة الماضیة ثورة معلوماتیة كبیرة غیرت الكثیر من القواعد القانونیة المتعارف 

ً أن الثورة المعلوماتیة سھلت على الجمیع طرق النشر اإللكتروني، فأصبح من ا بط ض لصعبالفكریة، خصوصا
حمي ھذه لتي تاھذا الفضاء اإللكتروني بالطریقة نفسھا التي یضبط فیھا النشر الورقي. ولقد تطورت القوانین 

د الحاجة ي أوجاألمر الذالحقوق بالتوازي مع تطور آلیات النشر الحدیثة كاستخدام تكنولوجیا الواقع المعزز، 
 .والعالمي لقوميممارسات التي تھدد األمن و االقتصاد التوفیر وسائل تأمین جدیدة ومبتكرة لكي تحد من تلك ال

، overtرئي یني مالى تحقیق حمایة للملكیة الفكریة باستخدام تكنولوجیا الواقع المعزز كعنصر تأم ویھدف البحث
 ة المخزنةلعالماكونھ أحد الوسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تعتمد على التعقب البصري، عن طریق التعرف على 

ً بالعدید من الممیزات اآلخرى مثل سھولة االست ً في قاعدة البیانات. والتي تتمیز أیضا  جحیث ال یحتا خدام،مسبقا
 واجدھا فيوقع تإلى أجھزة معقدة أو قارئ خاص،إلى جانب انخفاض تكلفة االنتاج، مما یجعلھا أحد الوسائل المت

ارب اتجة من التجالمعتمد على تحلیل النتائج الن تجریبيالوصفي الالمنھج ویعتمد البحث على  ھذا المجال بقوة.
 نیة. سیلة تأمیزز كوالتصمیمیة، الذي قامت بھا الباحثة بھدف التوصل الى امكانیة استخدام تكنولوجیا الواقع المع

ً لقیني نظإلى التأكید على امكانیة استخدام تكنولوجیا الواقع المعزز كعنصر تأم نتائج البحثوقد أفضت  ھا درترا
األمن  على في الحفاظ العالیة على تأمین المنتجات والمطبوعات باختالف انواعھا إلى جانب أھمیتھا القصوى

ش لك من الغلمستھاالقومي والعالمي إلى جانب قدرتھا على تأمین الحمایة الفكریة واألدبیة باإلضافة إلى حمایة 
  والخداع.
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:Intrduction  
موضوع الملكیة الفكریة ھو موضوع العصر، وازدادت أھمیة 

شھده ي یعلمي و التكنولوجي الذحمایتھا والحفاظ علیھا مع التقدم ال
ا حلیمالعالم بأسره، فعلى الرغم من ازدیاد التجارة اإللكترونیة 

ً، خاصة في البیع والشراء في الفترة األخیرة (جائح ة وعالمیا
ً لتطبیق التباعد األجتماعي. إال أن المعامال ت كورونا)، نظرا

ییف اإللكترونیة لم تكن بالبعیدة عن محاوالت  التالعب وتز
 تھلك.لمساالعالمات التجاریة أو بیع السلع المقلدة التي تنتھك حقوق 

ي وازولقد تطورت القوانین التي تحمي حقوق الملكیة الفكریة بالت
ن أمع تطور آلیات النشر وزیادة  التعامالت اإلكترونیة، خاصة 

الثورة المعلوماتیة سھلت طرق النشر اإللكتروني، فأصبح من 
 امالت على ھذا الفضاء اإللكتروني. لذا یسعىالصعب ضبط التع

ً للحصول على وسائل تأمین مبتكرة ومتطورة لتو  اكبالعالم دائما
م خداتلك التطورات التكنولوجیة، ویتناول ھذا البحث امكانیة است

سات مارتكنولوجیا الواقع المعزز، كوسیلة تأمینیة للحد من تلك الم
  والعالمي. التي تھدد األمن و االقتصاد القومي

Statement of the problem 
ع تتلخص مشكلة البحث في كیفیة االستفادة من تكنولوجیا الواق
ي المعزز كوسیلة تأمینیة تواكب التطور العلمي والتكنولوجي ف

مجال النشر االلكتروني بحیث تكون قادرة على حفظ حقوق 
  .ریةللعالمة التجا المستھلك والملكیة الفكریة من خالل حمایتھا

Significance 

  تكمن أھمیة البحث في:
تصاد مام إلى دور تقنیة الواقع المعزز في دعم االقتوجیھ االھت - 1

 القومي والعالمي من خالل استخدامھا كوسیلة تأمینیة منخفضة
 كیةالتكلفة وقادرة على الحفاظ على حقوق المستھلك و حقوق المل

  الفكریة .
ینیة ة تأمالتأكید على أھمیة استخدام تقنیة الواقع المعزز كوسیل- 2

یصعب اختراقھا أو إعادة إنتاجھا للتصدي لعملیات التزییف 
 والقرصنة اإللكترونیة .

Objective 
  یھدف البحث إلى :

لذي رة على مواكبة التطور السریع اأمنیة جدیدة قادتإیجاد حلول - 1
ع اإللكتروني من خالل استخدام تقنیة الواقیشھده مجال النشر 

  المعزز.
لى دور تقنیة الواقع المعزز في الحفاظ على عتسلیط الضوء - 2

 حقوق الملكیة الفكریة عند استخدامھا كوسیلة تأمینیة. 
لك ور تقنیة الواقع المعزز كوسیلة لحمایة المستھدالتأكید على - 3

 سھلة االستخدام ومنخفضة التكلفة.
Methodology 

لیة بعمل تطبیقات عمالوصفي التجریبي  ویعتمد البحث على المنھج
 مقترحة لتصمیم كتاب یستخدم تكنولوجیا الواقع المعزز كعنصر

 قوقتأمیني، لمعرفة مدى فاعلیتة في تأمین العالمة التجاریة وح
  الملكیة الفكریة.
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Theoretical framework 
  یة الفكریة:أوًال: الملك

 تعریف الملكیة الفكریة: - 1
 كل مالھ عالقة بأي عمل ابداعي یقوم بھ اإلنسان، كالعالمات
ة التجاریة، االختراعات، المصنفات والمنتجات األدبیة والفنی

ً برامج الحاسب اآللي، المكونات   والشعارات، كما تشمل أیضا
حھا منرة یالخاصة باألدویة .. الخ. كما یمكن اعتبارھا كسلطة مباش

لى القانون لفرد ما على منتجات عقلھ وتفكیره لیتمكن الحفاظ ع
جھ وحقوقھ المادیة واألدبیة في حالة تعدي طرف اَخر علیھا دون 

  )2010حق. (العیدوني 
  أنواع الملكیة الفكریة - 2
    الملكیة الفكریة الصناعیة والتجاریة: - 1

 دید منھي أحد االقسام الھامة في الملكیة الفكریة؛ وتضم الع
وم، لرسالتصنیفات أھمھا :العالمات التجاریة، براءات االختراع ، ا

 ).www.saip.gov.saالنماذج الصناعیة.( 
  الملكیة الفكریة االدبیة والفنیة: - 2

 تبروتنقسم إلى قسمین: حق المؤلف والحقوق المجاورة لة؛ حیث یع
ً   حق المؤلف  وثیقة قانونیة تصف حق المؤلف في أعمالھ سواءا

ارك ن شنت أدبیة أم فنیة ؛ أما الحقوق المجاورة فھي تمنح لكل مكا
المؤلف في خروج العمل الفني بصورتھ النھائیة. 

https://www.afiflaw.com)( 
  : العالمة التجاریة - 3

 ویقیمكن تعریف العالمة التجاریة أو الماركة وفقا لرابطة التس
ر ، أو تعبیاألمریكیة أنھا : اسم، رمز، تركیبة، إشارة، تصمیم

 یھدف إلى تمكین المستخدمین من تمییز سلعة بالمقارنة بسلعة
حب آخرى منافسة، كإشارة إلى أن ذلك الشيء ذو العالمة ملك لصا

 العالمة سواء كمصنع، تاجر، مخترع، او مقدم خدمة.
ج منتوالعالمة التجاریة ھي وسیلة یمكن من خاللھا تأمین حقوق ال

ي فھتعد أحد أصول الشركة الرئیسیة، ووالمستھلك على حد سواء، 
أي  بینتمنع أي اشتباه أو لبس في تمییز العالمة والتفریق بینھا و

 .نتجعالمة آخرى ، كما تعمل على توطید الثقة بین المستھلك والم
  )2012العسقالنى (

  -:أھمیة العالمة التجاریة 1- 3
ھ تكوین رابط ما بین المستھلك والمنتج، بدایة بتعریف - 

 نتج بشكل سریع، سھولھ الوصول إلیھ وتمییزه بینبالم
المنتجات اآلخرى، كنوع من تأمین لحقوق المنتج 
ً من خالل ضمان حصولھ  ً، بل والمستھلك أیضا قانونیا
 ً على نفس الجودة والمواصفات التي ترتبط ذھنیا

 ً حد أللمستخدم مع تلك العالمھ. فالعالمة قد تكون أیضا
ل مقارنة بمنافسیھ؛ فھي تعم الوسائل في تسعیر المنتج

على تكوین رابط ذھني وبصري بین المنتج والمستھلك 
وتعمل على تحقیق استراتیجیة التسویق من قبل شركات 

 اإلنتاج، كما تیسر وصول المستھلكین الیھ.
حمایة المستھلك من الغش التجاري الناتج عن تقلید  - 

  المنتج أو من البیانات غیر الصحیحة.
ت تسویق منتجات ردیئة مقلدة تؤثر على إبطال محاوال - 

  سمعة الشركة األصلیة في السوق .
   تسھیل عملیة التسوق. - 
ن. إمكانیة تعقب وتتبع ومراقبة المنتج من قبل المصنعی - 

  )2016المرشدي (
  Brand Protectionة تأمین العالمات التجاری 2- 3

تعتبر العالمة التجاریة واحده من أھم أستثمارات المصنعین 
لمنتجین، والتي تعتبر بدورھا أحد أھم ركائز االقتصاد المحلي وا

والعالمي. حیث تتكبد الوالیات المتحدة األمریكیة خسائر بحوالي 
ً نتاج تزییف العالمات التجاریة،  ٢۵٠-٢٠٠ بلیون دوالر سنویا

وقد تم تحدید قیمة التجارة العالمیة في المنتجات المقلدة وفقا لمكتب 
إلى  رالي ومنظمة الجمارك العالمیة  واالنتربولالتحقیقات الفید

ً. ومعدل تزویر المنتجات والعالمات التجاریة  512 بلیون سنویا
. 4حوالي  ً  بالمائة عالمیا

ة، فتزویر العالمة یضعف من وضعھا في السوق ومن قیمتھا المادی
مما یعمل على إضعاف موقف المنتج الحقیقي في السوق، مما 

رص العمل، والذي ینعكس بالتابعیة على ینعكس بدوره على ف
و ھیة االقتصاد القومي والعالمي. لذا فإن حمایة العالمات التجار

  أمر واجب وحتمي.
  التزییف: - 4

. صليھو إعادة اإلنتاج بالكامل لمنتج ما دون موافقة المصنع األ
ولقد أصبح ھناك العدید من الطرق والوسائل التي تساعد في 

مثل ات غیر الشرعیة، حدوث مثل تلك الممارس
  األسكانر،الطابعات، برامج الكمبیوتر المختلفة..الخ

 التزویر: - 5
 ھو أي تعدیل أواستبدال أو تالعب لما ھو موجودفي أصل الجسم

  المادي للمنتج .
  حمایة األصل - 6

عملیة التأمین وحمایة األصل ھي عملیة مصاحبة لكل خطوات 
ي م المنتج األصلاإلنتاج بدایة من تأمین كیفیة الوصول لتصمی

ً  لعملیة التوزیع، فالعدید من حاالت التالعب تكون ن ة تیجوصوال
 إلھمال إجراءات التأمین. حیث یجب في البدایة حمایة وتأمین

كیفیة الوصول إلى تصمیم المنتج األصلي، فالعدید من حاالت 
ل، مثاالتالعب تكون نتیجة إلھمال إجراءات التأمین. فعلى سبیل ال

شخص ترك أنظمة المراقبة واألسالیب  التإمینیة كلھا  لیجب عدم 
واحد، والتأكد من عدم وصول أي  شخص غیر مسموح لھ 

  بالدخول ألماكن تصمیم وانتاج العالمة التجاریة. 
  :Consumer Awarenessتوعیة المستھلك  - 7

یة یعتبر المستھلك ھو أحد األطراف الخاسرة  وبالتالي فإن توع
ات لناجمة من التالعب واإلحتیال في المنتجالجمھور بالخسائر ا

م ساھوالعالمات التجاریة ال تحقق فقط الحمایة الشخصیة لھ؛ بل ت
َ في الحد من تلك المماراسات التي تؤثر على اإلقتصاد  أیضا

 ایةالمحلي والعالمي. وفي واقع األمر أنھ كلما تطورت وسائل حم
تي ال طورت األسالیبوتأمین المنتجات والعالمات التجاریة، كلما ت

اریة لتجیتبعھا المزورین لتقلید والتالعب في المنتجات والعالمات ا
  المختلفة.

 وقد لجأت المؤسسات إلى تطبیق العدید المعاییر في اختیارھا
  لوسائل تأمین عالمتھا التجاریة تمثلت في االَتى:

   استخدام أكثر من عنصر تأمیني ضد التزییف والتزویر. - 1
یق أحدث الوسائل والتقنیات والخامات متابعة وتطب - 2

 الجدیدة.
ف التأكد من قابلیة استخدام النظام التأمیني مع مختل - 3

 التطبیقات وطرق التصنیع.
 سھولة استخدام النظام التأمیني. - 4
 إمكانیة التحقق من صحة العالمة في أي وقت وبسرعھ.  - 5

 )2003(بصلة 
على  للحفاظرئي تكنولوجیا الواقع المعزز كعنصر تأمیني م ثانیاً:

 :حقوق الملكیة الفكریة 
 : Augmented reality AR الواقع المعزز - 1

تم إنشاؤه  افتراضي، الواقع المعزز عبارة عن تراكب لمحتوى
) في العالم Computer Generated )CGبواسطة الكمبیوتر

الحقیقي، كما یمكنھ أن یتفاعل مع البیئة الحقیقیة في الوقت الفعلي 
. وعلى الرغم من أستخدام العدید syncفة التزامن مما یمیزه بص

من الناس لتطبیقات الواقع المعزز؛ على الھاتف المحمول مثل  
تطبیق سناب شات، لعبة بوكیمون وتطبیق أیكیا، إال أن المصطلح 

، والذي قد ARنفسھ مازال غیر متعارف علیھ بینھم ال سیما رمز 
 Arabic .Caudellیختلط على البعض كأختصار للغة العربیة 

1992)(  
  الواقع المعزز المعتمد على العالمات: 1- 1

http://www.saip.gov.sa.(
https://www.afiflaw.com)(
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فة تحتاج تقنیة الواقع المعزز المعتمدة على العالمات إلى إضا
م ثعالمات تعریف اصطناعیة خاصة مقدًما أثناء مرحلة التصمیم، 
لى یتم تحلیل تلك العالمات والتعرف علیھا بعد ذلك، والتعرف ع

ً ما تكووضعیة ومكان تلك الع ن المات ووضعیة الكامیرا. وعادة
  ھذه العالمات رسومات بسیطة بألوان شدیدة التباین.

  مات:أنواع العال 2- 1
  العالمات على ھیئة نماذج أو اسطمبات. - 1
  عالمات الشفرات الخطیة (الباركود) ثنائیة األبعاد. - 2
  العالمات دائریة الشكل. - 3
ت في العالماالعالمات التي یصعب ادراكھا، وتضم :  - 4

لعالمات ا - لعالمات غیر المرئیةا - شكل صورة 
  المصغرة الدقیقة.

 ً وفي السطور االتیة نتناول العالمات التي یصعب ادراكھا، نظرا
لكون ھذه النوعیة تحمل العدید من الصفات والممیزات التي تؤھلھا 

 )Cheng - 2016( لالستخدام كعنصر تأمیني مرئي .
  :Image Markerالعالمات على ھیئة صور  1- 4

تظھر ھذه العالمات على شكل صور طبیعیة ملونة، وتحتوي في 
أو َمْعلم معروف  frameالكثیر من األحیان  على إطار 

landmark ویستخدم ھذا الَمعلم كوسیلة استدالل لحساب وضعیة ،
الكامیرا. ویقوم مطوري البرامج دائما باستخدام الصور ذات 

اج إلى دقة عالیة أو مع الھواتف اإلطار في التطبیقات التي تحت
 low processingالمحمولة ذات قوة التشغیل المنخفضة 

capacity) 1. شكل (( Daniel Wagner- 2008) 
 

  
  یوضح جھة الیسار صور بإطار، في الوسط صوره مقسمة وفي اقصى الیمین صورة تحتوي على النقاط. )1شكل (

ً أستخدام صور طبیعیة موجودة بالفعل بدون اطار،  یمكن أیضا
 مكنودون الحاجة الى تغیر البیئة المحیطة، فعلى سبیل المثال ی

استخدام صور موجودة بالفعل في تصمیم عبوة منتج غذائي او 
. كما ھو في شكل image markerكتاب مدرسي لتصبح عالمة 

ً، كونھا تربط مباشرة الم2( نتج ). وھي من أكثر الطرق استخداما
ضة، حیث تقلل من تكلفة وعبء تصمیم العالمة بالمادة المعرو

  ).(Lai, Andy & Wong- 2015وتحدید موضع مناسب لھا. 
  

  
م ) یوضح ظھور عناصر أفتراضیة ثالثیة األبعاد باستخدا2شكل (

   تكنولوجیا الواقع المعزز باستخدام العالمات على ھیئة صور 
  :Invisible Markerالعالمات غیر المرئیة  2- 4
 :Infrared Markersعالمات األشعة تحت الحمراء - 1- 2- 4

، luminance -Selfتستخدم في ھذه النوع عالمات ذاتیة األشعاع 
، أو كشافات اَشعة تحت الحمراء retro-reflectiveمواد عاكسة 

IR spotlight كما یمكن استخدام أجھزة عرض باألشعة تحت .
للحصول على العالمة. ویتم الكشف عن  IR projectorالحمراء 

أو كامیرا  IRعالمات اَالشعة تحت الحمراء إما باستخدام كامیرا 
 nearعادیة قادرة على استشعار اَالشعة تحت الحمراء القریبة 

infrared ،وعادة تكون العالمات غیر المرئیة في شكل باركود ،
ً كعالمة مائیة غیر مرئیة   watermarkingكما استخدمت أیضا

 كعنصر تأمیني للواقع المعزز.
إال أنھ یوجد معوقات الستخدام العالمات تحت الحمراء، حیث 

تتأثر عملیة الكشف عن العالمة في حالة تواجد مصدر مشع 
ر لذا یقتص outdoorلألشعة كاَشعة الشمس في األماكن المفتوحة 

  ).(Kamijo, 2009فقط.   indoorاستخدامھا في األماكن المغلقة 
عالمات األشعة تحت الحمراء ذاتیة االشعاع - 2- 2- 4 

illuminating  -Self  :  
ً ألنھا تحتوي على مصابیح  ً، نظرا  IR LEDتشع العالمة ذاتیا

، أو أنھا قد تكون IRوالتي یتم الكشف عنھا من خالل كامیرا الـ 
عالمة باركود ثنائیة حیث الخالیا البیضاء تكون شفافة والخالیا 

في  IR LED، وتتواجد مصابیح opaqueكون معتمة السوداء ت
 .ً   )(Park 2005األسفل، وھذه الطریقة ھي األكثر شیوعا

 - IR Retroعالمات األشعة تحت الحمراء العاكسة - 3- 2- 4
reflective:  

بأنھا أي جھاز  Retro–reflectiveیمكن تعریف المواد العاكسة 
مع الحد أو سطح یقوم بعكس الضوء مرة أخرى إلى مصدره 

 – Retroاألدنى من التشتت، فعند استخدام عالمة من خامة 
reflective  عاكسة ألشعةIR تقوم بعكس اَشعة الـ ،IR  لمصدر

الضوء الخارجي، فالعالمة نفسھا ال تحتاج الى مصدر للطاقة مثل 
النوع السابق. لذا فھي األكثر مالئمة في العدید من الظروف. 

لریترو) بعكس االَشعة في اتجاه المصدر، وتقوم المواد العاكسة (ا
قریبة من الكامیرا، إال أنھ IR  لذا فإنھ یجب أن تكون مصابیح الـ

 حول الكامیرا. IRفي الغالب تكون مصابیح 
 كشفوتستخدم ھذه النوعیة في حالة الحاجة الى استخدام طریقة ال

 ات.بالعالمات، إال أن البیئة نفسھا تجعل من الصعب وضع العالم
Nakazato 2005) (  

 IRIR Projectedعالمات األسقاط الضوئي لألشعة - 4- 2- 4
Markers:  

في بعض الحاالت قد یستحیل وضع عالمات سواء مرئیة أو غیر 
مرئیة في البیئة المطلوبة، إال أنھ في نفس الوقت سیكون من 

 markerاألفضل استخدام نظام الواقع المعزز المعتمد على 
based augmented reality فعلى سبیل المثال في خطوط ،

تجمیع وتركیب األجھزة الكھربائیة، حیث یتم استبدال قطعة قدیمة 
بآخرى جدیدة بعد فترة من اجھاد العمل على اآللھ، نجد أن من 
الصعب زرع العالمات في تلك المناطق بالقرب من منطقة 

 ً  Projectالتجمیع، فكان أحد الحلول ھو اسقاط العالمات ضوئیا
The Marker  لیتم تعقبھا والكشف عنھا بعد ذلك بنظام الواقع

  شكل الالمعزز، والتي تظھر في شكل نقاط كما ھو موضح في 
في  الصورة جھة الیمین تظھر شكل الصورة الملتقطة، والصوره 

على سطح  IRعلى الیسار توضح اسقاط العالمات ضوئیا بأشعة 
م الواقع المعزز بتعقب المعدات المطلوب صیانتھا، ویقوم نظا

لیتم اسقاط العناصر األفتراضیة بعد ذلك.  IRالعالمات بكامیرا 
)Wang 2008(  
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  )  3شكل رقم ( 

 Miniatureالعالمات المصغرة الدقیقة(متناھیة الصغر)- 3- 4
Markers: 

ً یصعب على العین المجردة مالحظتھا،  ھي عالمات صغیرة جدا
علیھا، أشھرھا طریقة  تسمى  وھناك العدید من الطرق للحصول

Bokode ،  وھي نتاج مركز أبحاثMIT Media Labتعتمد ، و
فكرة ھذه العالمات على أنھا غیر واضحة للعین البشریة، ولكنھا 
مرئیة للعدید من الكامیرات الشائعة. وترجع ھذه التسمیة نتیجة 

وھو مصطلح فوتوغرافي، مع كلمة باركود  bokehلدمج كلمة 

barcode  حیث أنھا تعتبر نوع من أنواع الشفرات الخطیة من
  .Data Matrixالنوع 

ترى دائریة، من عالمة مرئیة صغیرة  Bokodeویتكون نظام 
 2.5یصل الى  بقطركنقطة صغیره بالنسبة للعین المجردة 

وعدسة ضوئیة تم وضعھا ببعد بؤري بعید عن العالمة ، میكرون
كل أمتار ش 4ا من على بعد التي تعلوه، ویمكن رؤیتھا بالكامیر

)4 ) .((Mohan, 2009  
 

  
  دائریة الذي یظھر في شكل عالمة مرئیة صغیرة  Bokodeنظام ) 4شكل (

  Research Work الدراسة العملیة 
ائل لوساقامت الباحثة بتصمیم كتاب بتكنولوجیا الواقع المعزز، أحد 

لة سییكون و التكنولوجیا الحدیثة في مجال النشر األلكتروني بحیث
 ة،كریلتأمین العالمة التجاریة لحفظ حقوق المستھلك والملكیة الف

تحلیل جوانب التصمیم من حیث شمولھ لعناصر  طریق وعن
 مثیة سھولة االستخدام والحمایة التأمینیة وحمایة الملكیة الفكر

  البحث. نتائج إلى التوصل
  - :أوال: النموذج التطبیقي

ا كم النموذج التطبیقي الذي تم تصمیمة فیما یلي تستعرض الباحثة
  : یلي

  أوال: تصمیم وانتاج المطبوعات والوسائط المتعددة:
ي ز فتتناول التجربة مقترح تصمیمي باستخدام تقنیة الواقع المعز

لى إساعات"  6تحویل كتاب التنمیة البشریة "كیف تصبح بطًال في 
مة بدور العالبطاقة تحوى محتوى الكتاب بحیث تقوم ھذه البطاقة 

  التي سیتم قراءتھا بواسطة تقنیة الواقع المعزز .

وقد تم عمل تصمیمان األول لظرف یحوي فاصل للقراءه كما ھو 
)، بحیث یعرض الظرف بیانات غالف 5موضح بالشكل رقم (

الكتاب فقط عند تعرف الكامیرا على تصمیم الظرف (تقتصر 
الغالف فقط وذلك  البیانات الناتجة من مسح الظرف على بیانات

)، 6لحفظ الحقوق الملكیة والفكریة لمحتوى الكتاب) شكل رقم (
وقد قامت الباحثة بتصمیم بكتوجرام خلف الظرف بھدف تحقیق 
عنصر سھولة االستخدام لتوضیح طریقة استخدام البطاقة بشكل 
ً الن العدید من المستھلكین على غیر درایة بتكنولوجیا  مبسط نظرا

 ز.الواقع المعز
تم إضافة معلومات جھة النشر واسم الكاتب ونوع الكتاب والفئة 
العمریة المناسبة، باإلضافة إلى سعر الكتاب بھدف حل مشكلة 
تسعیر المنتجات التي تواجھ جھاز حمایة المستھلك، حیث یقع 
یستغل العدید من التجار الجشعین وقراصنة النشر، عدم وجود 

والمنتجات،  لیقع المستھلك معلومات واضحة حول سعر الكتاب 
  )6فریسة الي تالعب في السلع او اسعارھا مما. شكل رقم (

  
  ) یمثل تصمیم وجھ وظھر ظرف لكارت كتاب الواقع المعزز 5شكل رقم ( 
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  یوضح مرحلة استعراض بیانات غالف الكتاب)6شكل رقم ( 

)، ویحصل المستھلك على ھذه البطاقة بعد الشراء  7ھو موضح بالشكل رقم(  أما التصمیم  الثاني فھو لبطاقة  ورقیة (فاصل القراءه) كما - 
یشبھ في تصمیمھ للظرف ولكن مع وجود بعض األختالفات، لیصبح عالمة مختلفة، حتى یمكن الحصول على بیانات وفتح الظرف، وھو 

  )8لیتم الحصول على متن الكتاب نفسھ . شكل رقم ( مختلفة عند مسحھ بواسطة الكامیرا، وقراءة البطاقة بواسطة برنامج الواقع المعزز

  
  ) یمثل وجھ بطاقة  كتاب الواقع المعزز 7شكل رقم (

  
) یوضح الواجھة الناتجة من تعرف برنامج الواقع المعزز للكارت الداخلي والذي یمكن من خاللھ الحصول على ثالث طرق 8شكل رقم ( 

 الداخلیة ببرنامج الواقع المعززمختلفة لمتن الكتاب عند قراءة البطاقة 
ً: رفع الوسائط المتعددة التي تم انتاجھا على الموقع اص الخ ثانیا

  :HP Revealببرنامج الواقع المعزز 
أثناء رفع التصمیمات على برنامج الواقع المعزز، تم اختیار 

)، 10،  9مساحات بعینھا في التصمیم كما ھو موضح بشكل (
العالمة التي تُظھر عند مسحھا ببرنامج  لتصبح ھذه المساحات ھي

الواقع المعزز، العناصر االفتراضیة (حیث ان البرنامج ال یتفاعل 
مع التصمیم في حالة حدوث اي تغییر في تفاصیل، مكان أو ونسب 
العناصر المكونھ للتصمیم). بحیث یتحقق عنصر الحمایة التامینیة. 

فالتر تضیف مؤثرات  ولتعقید عملیة إعادة األنتاج یتم استخدام
بصریة على التصمیم، ولزیادة تأكید الحمایة من التالعب 
والتزییف یتم تحدید درجات لونیة مخصصة للطباعة، یكون القائم 
على التصمیم ھو الوحید على درایة بھا، مما یعیق من عملیة كشف 
ً زیادة  البرنامج للعناصر المقلدة. ومما ھو جدیر بالذكر یمكن أیضا

التأمین باستخدام العالمات غیر المرئیة و العالمات  مستوى
  متناھیة الصغر.

  
  ) یوضح واجھة تحتوي على مساحات بعینھا لعناصر التصمیم9شكل رقم ( 
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  ) واجھة تحتوي المساحات التي تم تحدیدھا باللون االزق10شكل رقم ( 

 Results  
 تأمینیة لحمایةتطبیق تكنولوجیا الواقع المعزز كوسیلة  - 1

ك العالمات التجاریة یحقق عنصر سھولة االستخدام للمستھل
مما یجعلھا وسیلة سھلة ومریحة للعدید من المنتجات 

  والمنشورات االكترونیة .
ع لواقایتحقق عنصر الحمایة التأمینیة عند استخدام تكنولوجیا  - 2

ً لصعوبة  المعزز في حالة استخدامھ كوسیلة تأمینیة نظرا
 إنتاج عالمة التعریف .إعادة 

صة أستخدام تكنولوجیا الواقع المعزز سیساعد الجھات المخت - 3
"جھاز حمایة المستھلك" في حل مشكلة تسعیر المنتجات، 

 والذي 2018لسنة  181حمایة المستھلك رقم بتطبیق قانون 
ات یلزم صاحب المنتج بضرورة اعالم المستھلك بكافة البیان

فة خاصة مصدر المنتج وثمنھ. الجوھریة عن المنتجات وبص
حتى ال یقع المستھلك فریسة الي تالعب وغش في سعر 

 وجودة السلع والمنتجات.
مة تقد تساھم تكنولوجیا الواقع المعزز في حمایة المستھلك لما - 4

من معلومات بطریقة جذابة وواضحة للمتلقي مما یجعل 
ة ایالتالعب بالمعلومات المقدمة إلیھ أمر صعب مما یحقق حم

 االقتصاد واألمن القومي .
لى مل عإن تأمین العالمة التجاریة باستخدام الواقع المعزز یع - 5

 .لنشرحفظ الملكیة الفكریة والمادیة واألدبیة للمؤلف ودار ا
باستخدام تكنولوجیا الواقع المعزز في تأمین العالمات  - 6

 مما التجاریة تتحقق الثقة بین المستھلك والعالمة التجاریة
متھا السوقیة ویؤثر على نجاحھا االقتصادي یرفع قی

 باإلیجاب. 
اقع إن استخدام وسیلة تأمینیة حدیثة وسھلة االستخدام كالو - 7

اظ المعزز یؤكد على سالمة المنتج ویساھم في حمایتھ والحف
 على قیمتھ لدى المستھلك.

عزز الم إن تأمین العالمة التجاریة باستخدام تكنولوجیا الواقع - 8
 یعمل على:

  ل عملیة الكشف عن التالعب و التزییف.تسھ - 
 تعزیز موقعھا في السوق وزیادة  قیمتھا. - 
  یمكن مراقبة المنتج عبر مراحل اإلنتاج المختلفة. - 
 حمایة األقتصاد القومي واإلعالمي. - 

Conclusion: 
 یثةتتمیز تكنولوجیا الواقع المعزز بكونھا وسیلة تكنولوجیة حد

ا كم ي الحادث في مجال النشر االكترونيمواكبة للتطور التكنولوج
 أنھا تحوي جانب تأمیني منخفض التكلفة وسھلة االستخدام مما

ت یساھم في حمایة المستھلك وحمایة الملكیة الفكریة والعالما
ت التجاریة مما یساھم في الحفاظ على القیمة السوقیة للعالما

  .التجاریة وبالتالي حمایة االقتصاد القومي والعالمي 
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