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  مقدمه
ها در كشوري شكل نگرفته و تعريف نشده اي از علوم يا فناوريچنانچه به هر دليل دسته

تحليل ها، ها و شناخت مسير تكاملي آنهاي آشنايي با آن علوم و فناوريباشد، يكي از راه
و سمت و  روند انجام تحقيقات و ثبت اختراعات، بررسياست.  6و بررسي ثبت اختراعات

گيري واقعي اي مشخص جهتدر زمينهو سمت و سوي اين تحقيقات  سوي اين تحقيقات
در اين بخش از كتاب، به بررسي روش تحليل  سازد.تحقيقات در آن زمينه را معلوم مي

  پردازيم.نگاري در زمينه فناوري ميهاي آيندهز روشثبت اختراع به عنوان يكي ا
كند، اين امكان براي زماني كه دولت اختراعي را به نام فرد مخترع يا نوآوري ثبت مي

د شود كه نگذارد فرد ديگري بدون اجازه وي از منافع آن اختراع ماننمخترع فراهم مي
ه نام يك مخترع ع از زمان ثبت بساخت، استفاده و يا فروش آن بهره مند شود. يك اخترا

تواند آن را اجاره هاي شخصي ميرود و مانند همه داراييهاي وي به شمار ميجزو دارايي
كنندگان شوند در شمار حقوق مشخص ثبتدهد يا بفروشد. در واقع، اختراعاتي كه ثبت مي

  گيرند.قرار مي
گردد. مان انقالب صنعتي باز مييعني ز 19كنوني ثبت اختراعات به قرن  ينظام پيشرفته

گرايش به ثبت اختراعات در سطوح جهاني را افزايش داد. چنين بود  ،رشد صنعتي جوامع
كه بازارهاي بزرگ جهاني بر پا شد. مخترعان، ابتدا تنها قصد داشتند اطالعاتي را در زمينه 

ختراعات خود محافظت توانند از اولي دريافتند كه نمي ،هاي صنعتي نوين منتشر سازندرويه
 

6 Patent 
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عنوان يك مرجع قانوني براي اي را بهبر آن شدند كه مجموعه قوانين ملي ،كنند، بنابراين
محافظت از اختراعات خود به تصويب برسانند. اين قوانين براي نخستين بار در پاريس به 

  تصويب رسيد و در پي آن ادارات ثبت اختراع بنياد شدند.
هاي ثبت اختراعات، هاي تحقيقاتي، ادارهكارگيري اسناد و پروندهمنظور نگهداري و بهبه

كنند. نظامي كه در بسياري بندي ميهاي مربوط به هم ردهاسناد ثبتي را بر اساس زمينه
است. نظام  (IPC)رود، نظام رده اختراعات جهاني كار ميهاي ثبت اختراع بهاز موسسه

گيرد. اسناد ر كدام شاخه فناوري جاي ميكند كه يك اختراع دبندي مشخص ميرده
گيرند جاي مي 7»خانواده اختراعات«ها در يك هاي فني آناختراعات بر اساس شباهت

تواند مورد تحليل آماري هاي زير ميسازد. زمينهوجو را بسيار آسان ميكه اين امر جست
  قرار گيرد:
  عنوان اختراع )الف
  كد اختراع )ب
  راع براي تعيين عمر اختراعتاريخ ثبت اخت  )ج
ون حق نام و آدرس مخترع و نام خواهان ثبت اختراع تا امكان پرسش پيرام  )د

  برداري از اختراع فراهم باشد.بهره
ت اختراع است. اطالعات نوشتاري پيرامون اختراع كه در واقع بيانگر جوهره و ماهي  ( ه

  ختراع باشند.اآفريني قادر به بازباشد كه متخصصان آن ي طورها بايد شرح
  مقاالت مربوط به اختراع  )و
  ي و اقتصاديي مانند اطالعات تجاربندي شده ديگر افزون بر اطالعات فناطالعات رده  )ز

  توصيف روش
 1979هاي هاي ابتدايي تحليل روند ثبت اختراعات در شركت باتل بين سالبسياري از روش

وجود آمد. پس از بيست سال به 8ي اياالت متحدهقراردادي با بنياد ملي علم هبنا ب 1983و 
كار هاي گوناگوني را براي تحليل ثبت اختراعات بههاي مختلف روشتوسعه، اكنون شركت

 

7 Patent Famility 

8 U.S National Science Foundation  
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ها در تحليل ثبت هاي زيادي با هم دارند. در اين ميان، ژاپنيها شباهتگيرند. اين روشمي
ها قرار دارند. در لي در رده پس از آنها و آمريكاي شمااختراعات پيشرو هستند، و اروپايي

  پردازيم:كند، ميكه شركت باتل از آن استفاده مياي هاينجا به بيان شش مرحل
 :هر عنواني بايد با توجه به نيازهاي مديريتي خاص  اهداف مطالعه را تعيين كنيد

گران هاي تحليلهاي موردنظر بايد بر اساس سؤالتعريف شود. سرانجام فناوري
  كاربرد نهايي اطالعات بررسي شود. و

  طوربههاي فني كليدي بايد مسايل يا موضوع را مشخص كنيد: مسألهمحدوده 
وجود آيد. بايد روشي براي كامل فهميده شود تا چارچوب مناسب تحليل به

تري از تر و عميقبندي ثبت اختراعات ابداع شود تا بتوان تحليل دقيقطبقه
. منابع مناسب عبارتند از: مجالت فني، مجالت تجاري، اطالعات به دست آورد

كند. هاي داخلي و... چنين مقدماتي همزمان چند منظور را تامين ميگزارش
بندي وجو در ثبت اختراعات مربوط و طبقهتواند براي جستنخست آنكه مي

ها را كه معموالً تواند وابستگي شركتنتايج، مفيد باشد. همچنين اطالعات مي
تواند بر اطالعات غير ثبتي بيفزايد و مشخص نيست، آشكار سازد. در نهايت مي

مورد نظر ديد عميق  مسألهاز راه ايجاد ارتباط ميان اطالعات گوناگون در زمينه 
تري نسبت به آن به دست دهد. تحليل روند ثبت اختراعات نبايد به تنهايي مورد 

هاي فرايند تصميم ان يكي از ورودياستفاده و استناد قرار گيرد. بلكه به عنو
 هتواند به تقويت تحليل و بكار رود. منابع ديگر اطالعاتي همزمان ميگيري به
  تر شدن آن كمك كند.شفاف

 :بسته به هدف  از ثبت اختراعات مرتبط با موضوع مورد بررسي آگاه شويد
  :وجو وجود داردنهايي ما در اين مرحله چندين روش براي جست

o جوي اسنادوستج  
o هاي ثبت اختراعوجوي قابليتجست  
o وي آزادوججست  
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o وجوي موارد تخطي از قوانين اختراعاتجست  
o وجوي موارد باطل شدهجست  

وجوي اسناد كاربرد وسيع تري دارد و هدف آن بررسي موضوع هاي باال جستاز ميان روش
ي مورد نظر و اختراع در يك حوزه وسيع و نيز، بررسي همه جوانب مربوط به فناور

 ،كاربردهاي آن است كه البته هدف دور از دسترسي است. زيرا يك سند اختراع ممكن است
فقط مربوط به جنبه خاصي از كاربرد اختراع باشد و نماي كاملي از آن به دست ندهد. مثالً 

ايجاد تنوع باشد كه اين كار ممكن است با  ،ممكن است راهبرد و گرايش كلي شركت
كار نرفته است، صورت گيرد. از فناوري كه هرگز بهاي هها در زمينليتتوسعه فعا

وجوي آزاد در موارد زير كاربرد دارد، اطالعات فني و علمي مربوط به موضوع جست
دهد. هاي تحليل متغيرهاي فني مهم اين زمينه را ارايه ميهاي ورود را معرفي و روشزمينه

وجوگر ها در اختيار جستهاي اصلي آنا و فعاليتهمچنين، اطالعات مفيدي درباره رقب
يابد. دهد. به اين طريق، شركت به برداشت درستي از وضعيت موجود دست ميمي

گيرد. به اين شيوه تنها بر نميرهاي ثبت اختراع را دوجوي اسناد تمامي جوانب قابليتجست
  تحقيقي خاص برسيم. يتوانيم به برداشتي كلي در زمينهمي

هاي ثبت اختراع با هدف مورد نظر در روش وجوي قابليتف موردنظر در جستهد
هاي ثبت اختراع، هدف وجوي قابليتوجوي اسناد كامالً متفاوت است. در جستجست

اصلي حمايت قانوني از ثبت اختراع جديد است. براي رسيدن به يك نظريه كارشناسي 
  ر بايد ارزيابي شود:قابليت ثبت اختراع، موارد زي ةزميندر نهايي 
 نوظهوري  
 فعاليت ابداعي و مبتكرانه  
 قابليت كاربرد صنعتي  

ها و معيارهاي باال باشد و در صورتي بايد داراي مالك ،كه يك اختراع ثبت شودبراي اين
شود. بنابراين، بهره باشد، از كاربري و ثبت آن جلوگيري ميها بيكه از يكي از اين مالك

ن است كه بيشتر اسناد فني مربوط به تخمين و برآورد اين سه مالك نكته بسيار مهم اي



  165  فصل پنجم: روش تحليل ثبت اختراع

باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

وجو وجوي قابليت ثبت اختراع بازيابي شود. اگر اسناد فني مهم در ضمن جستبا جست
  خورد.ناديده گرفته شود، ثبت اختراع به مشكل برمي

ايد بتجاري هاي اطالعاتي هاي حاصل از بانكداده اطالعات ثبتي را وارد كامپيوتر كنيد:
گر بندي شود تا كار تحليلبه كامپيوتر منتقل و ويرايش شود. هر ثبت اختراعي نيز بايد رده

شت و استفاده از بندي با نظر به عوامل گوناگوني صورت گيرد، برداتر شود. اگر ردهآسان
نوع  توان نوع فناوري،يابد. از طريق اين عوامل ميها درستي و عمق بيشتري ميداده

قات به صورت اين كه آيا تحقي وابستگي زماني را مشخص كرد. مثالًو  مواد روش ساخت
هاي مختلف صورت گرفته است. طور گسترده و در آزمايشگاههمتمركز انجام شده يا ب

موجود  اي از اطالعاتمجموعهتوان براي زيرا نيز، ميهاي ثبت اختراعات رشاخص
هاي فني خصبندي اختراعات ثبتي براساس شادسته بررسي و محاسبه كرد. مثالً پس از

  نمودارهاي تهيه شود تا تغييرات را نسبت به محور زمان نشان دهد.

در اين مرحله معيارهاي خاصي براي روند ثبت اختراعات  خروجي كامپيوتري ايجاد كنيد:
ك هاي خاصي تحليل شود تا درها بايد در زير مجموعهشود. دادهدر نظر گرفته مي

هاي رقابتي آن به دست آيد. در اين بخش و بخش تري از رشد فناوري و تواناييعميق
كنترل شود تا فرايند تحليل روند ثبت اختراعات قابلافزار استفاده ميمعموالً از نرم ،پيشين

اند كه هر به اين منظور طراحي شده 10و پتنت پالس 9سيپي ـافزار پتنت باشد. دو نرم
افزارها كنند. كارايي اين نرمپذير ميها و هزاران اختراع ثبت شده را امكاندو تحليل صد

  ند از:اعبارت

  هاي اطالعات تجاريالف) دريافت و تلفيق اطالعات از بانك
  يلهاي مناسب براي تحلتحويل اطالعات به فايل ب)
، نام در ترتيب حروفهاي مكرر يك اختراع، اشتباه حذف اشتباهاتي از قبيل ثبت  )ج

 

9 Patent- PC 

10www.sensory publishing.com 

Patent plus  طالعات دالر است . در سايت ا 7500طراحي شده است و قيمت آن  2003 سال: آخرين نسخه آن به
  افزار و نحوة دسترسي به آن آمده است.نرم مفيدي درمورد اين
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  مخترع و شركت
  هاي موردنظرمحاسبه شاخص  ) ج
  ها و نمودارهاي خروجيطراحي جدول  )د 

هاي موجود از هاي كليدي ثبت اختراعات در نهايت با دادهشاخص تفسير نتايج تحليل:
هاي تحليل دست آيد. شاخصشود تا برآورد و گزارش نهايي بهمنابع تجاري تركيب مي
كند تا الگوهاي مفيدي از هاي مفصل به دست آمده كمك ميادهبه نظم و سازماندهي د
هاي ها را بارها به منظور كشف زمينههاي مختلف اين شاخصآن به دست آيد. شركت

  اند.كار بردهريزي و توسعه بهها و برنامهرشد فناوري و ايجاد ارتباط ميان داده

آيد، عبارت ت به دست ميهاي ثبت اختراعاهاي مهمي كه از دادهبرخي از شاخص
  است از:

سازد. تعداد اختراعات را بر حسب نوع فناوري در واحد سال مشخص مي تحليل فعاليت:
كند گر كمك ميكند و به تحليلاين شيوه ميزان و سطح فعاليت اختراعات را معلوم مي

  كه افزايش و يا كاهش توجه به يك زمينه خاص فناوري را معين كند.

ها از آن ها به حق اختراع يك شركت و تعداد خريدهاي آنن رجوع شركتميزا تسلط:
هاي ماتريس تسلط براي باطري 6-1فناوري موردنظر است. مثالً جدول  ةشركت، در زمين

  .سولفور سديم است

 هاي شركت:  نشانگر اطالعات بيشتر و مفيد تري درباره نحوه ثبت مشخصه
ها بر ها براي رده بندي شركتشخصهاختراعات و عملكرد شركت است. اين م

رود. مانند تعداد اختراعات كار ميهاي مختلف ثبت اختراعات بهاساس مشخصه
  ثبت شده، تعداد مخترعان و عمر متوسط ثبت اختراع.

  تحليل ترازنامه: جدول اختراعاتي كه هر شركت ثبت كرده است، را به دست
  شود.بندي ميدسته هاي مختلفدهد. اين جدول بر حسب كاربردمي

  فعاليت خاص شركت: تحليل دقيقي از فعاليت ثبت اختراعات شركت شامل
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  دهد.معيارهاي تغيير در كاركنان تحقيق و توسعه به دست مي
  اي از ماتريس تسلطونهنم -6-1جدول 

 Toyota EPRI جمع
US 

DOE 
US Utah / 

carameters
Ford 

motorsco. 

  مخترع 
كنندهاستفاده

77  9 6 1 4 57 Ford motorsco. 

2    2   US 
Utah/carameters

0       US DOE 
23   14 1  8 EPRI 
9  2 2 4  1 Toyota 

 جمع 66 4 8 22 11 111

  
هاي باال منابع اطالعاتي ديگري نيز بايد مطالعه هاي حاصل از شاخصبراي تاييد يافته

هاي تجاري و سياحتي و يا حتي ها، كتابچههاي ساالنه، كاتولوگشود. مانند گزارش
هاي تلفني با مخترعان معروف و سؤال از عملكرد ايشان. منابع اطالعاتي مكالمه
و  11هاي ديالوگتوان از سايتاي در حال حاضر موجود است كه از آن ميان ميقديمي

  نام برد. 12هاتريناوربيت به عنوان شاخص

  مزاياي تحليل ثبت اختراعات
براي تعيين دورنماي روشن از آينده،  13گيرانهاي تصميمدانيم تصميمطور كه ميهمان

تر باشد، خطر نتايج نامطلوب متكي به اطالعات است و هرچه گستره اطالعات وسيع
هاي اخير براي يابد. تحليل اختراعات ثبت شده، موضوعي است كه در سالكاهش مي

ها بسيار مورد توجه نيازها و فرصتهاي با كيفيت مناسب و منطبق با دست يابي به داده
 

11 Dialog:www.dialog.com 

12 Questel – Orbit: www.questel.orbit.com /index.httm 

13 Decision makers 
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

  قرار گرفته است. از فوايد اسناد ثبت شده، موارد زير است:
توان همه جوانب مربوط به مربوط به اختراع مي 14وجوي مستنداتبا جست .1

وسيع بررسي كرد. اين مستندات، اي هفناوري و كاربرد آن اختراع را در حوز
و زمينه ورود به آن عرصه را معرفي در زمينه اختراع  ياطالعات فني و علم

هاي تحليل متغيرهاي مهم تأثير گذار بر مراحل يك اختراع را كنند و روشمي
  دهند. در اختيار محقق قرار مي

از روند پيشرفت فناوري در يك زمينه اي هاختراعات ثبت شده، حاوي خالص .2
ساس اسناد بيني فناوري بر اخاص است و بسياري از اطالعات مربوط به پيش

تحقيقاتي  هايسسهؤآيد كه زمينه مورد توجه ماختراعات ثبت شده به دست مي
هاي اختراعات ثبت از آمار 15است. هم اكنون اداره ثبت اختراع سوئد صنعتي ـ

  كند.هاي كلي يا خاص توسعه فناوري استفاده ميشده براي تعيين روند
ه مشخص و در يك دور با اين روش تصويري از توسعه در يك زمينه كاري .3

شود. اين شيوه تحليل مراحل شكل گيري يك اختراع را زماني معلوم ترسيم مي
  انجامد.قبا ميبخشد و به سبقت از رسرعت مي

آيد. ها به دست ميهاي اصلي آناز اين راه اطالعات مفيدي درباره رقبا و فعاليت .4
ها ميزان قابليت ، مليت آنمثالً با اين روش خطوط كلي فعاليت رقبا و عاليق آنها

  شود.ها براي پيوستن به تجارت جهاني مشخص مياختراعات آن
ات كافي اطالعات موجود در اسناد شرح و چگونگي يك اختراع و همچنين، جزيي .5

دهد هايي كه به آن اختراع منجر شده است را در اختيار شخص قرار مياز آزمايش
  سازد.فراهم مي ها راو براي وي امكان تكرار آزمايش

ون مربوط به مرور بسياري از اطالعات درباره يك اختراع ثبت شده از مطالعه فن .6
  تر است.آن مفيد

  دهد.ها و افراد مخترع به دست مياطالعاتي پيرامون شركت .7
و  اگر بدون توجه به اختراعات ثبت شده در مراحل نخست كار، براي تحقيق .8

 

14 Documentary Search 

15 Sweden the patent and Registration office 
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

براي فروش كه ي شود، ممكن است گذارسرمايه يمشخص ةتوسعه در زمين
هاي تحقيق و توسعه به ضرر منتهي محصول جديد بازاري پيدا نشود و هزينه

  شود. چون ممكن است محصول جديد قبالً از سوي رقبا به ثبت رسيده باشد.
كند، تحت پيگرد ها را تهديد ميخطر بزرگي كه در نبود اطالعات، اختراعات شركت . 9

ها است. مانند ها به سبب استفاده از حقوق ساير شركتكتقانوني قرار گرفتن شر
 BPپديد آمد. شركت  BP, Hoechstمشكلي كه براي دو شركت بزرگ داروسازي، 

اسيد استيك توليد كرد و قسمت بزرگ  Hoechstدر واحد خود با استفاده از فرايند 
 80را  Hoechstرا به دست آورد. دادگاه، خسارت وارده به Hoechst بازار فروش 

مجبور به پرداخت آن شد. به همين دليل، بسيار از  BPميليون برآورد كرد كه 
اي منظم و چاپ شده نماي ظاهري كاربردهاي اختراعات منتشر ها به شيوهشركت

كنند. به اين ترتيب، از قرار گرفتن در مكان اتهام و شده و تاييدشده را كنترل مي
ها امكان كنند. اين امر به شركتگيري مييشتخلف از قوانين ثبت اختراعات پ

  هاي احتمالي يك اختراع ثبت شده، ايمن سازند.دهد كه خود را در برابر چالشمي

  كاربردها
هاي ثبت اختراع هستند. اين روش مورد توجه مديران كاربران اين روش بيشتر موسسه

محصول نيز هست، كه  ارشد، محققان، دانشمندان، اقتصاددانان، دانشجويان و طراحان
برند. اختراعي كه بازار فروش ها بهره ميهر يك از آنان به منظور خاصي از اين روش

ها تحقيق و توسعه است و همواره با مشكالت زيادي خوبي داشته باشد، اغلب نتيجه سال
هاي بسياري براي حل مواجه است با به كارگيري اسناد اختراعات ثبت شده، ايده

شوند و ها رد و برخي ديگر پذيرفته ميآيد. برخي از آنرد نظر به دست ميمشكالت مو
شوند و در نهايت آن اختراع به ظهور حل مناسب و اقتصادي انتخاب ميدر پايان يك راه

اي در رسد. معلوم است كه نتيجه اين كار، ترسيم روندهاي نوآوري پيش از ارائه ايدهمي
  آن زمينه است.

فناوري  لي صنعتي و انتقاهاي در حال توسعه نيز درصددند كه توسعههاي كشوردولت
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باشد. با ذكر منبع آزاد  مي ده از مطالب آنتعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفاكليه حقوق اين كتاب م
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

را سرعت بخشند. در چنين وضعيتي، گرايش به توسعه و گسترش اسناد و اختراعات 
عنوان يك كمك كار مهم در زمينه تحقيق و توسعه فناوري و انتقال آن افزايش يافته به

  توان دنبال كرد:را مي است. به وسيله تحليل اسناد اختراعات اهداف زير

 كارهاي تحقيقاتي يكاري در زمينهخودداري از دوباره  
 شروع تحقيقات در يك دانش نوين و پيشرفته  
 هاي قديميحلهاي نو براي حل مشكالت جديد با بررسي راهايده يارائه  
 بررسي نوظهوري اختراع پيش از به ثبت رساندن آن  
 هاي خاص فناوريرهاي خاص يا زمينههاي تجاري و فني در كشوبررسي روند  
 هاهاي رقبا و قدرت اختراع آنبررسي سياست  
 شناخت بازار موجود براي بهره برداري بهتر  
 كنندهايي كه در زمينه مورد بررسي فعاليت ميها و بنگاهشناخت شركت  
 مدتهاي زماني كوتاهنگري فناوري براي فاصلهبيني و آيندهپيش  

باال با اين روش خطر تصميم گيري براي ايجاد و توسعه يك محصول با توجه به مطالب 
هاي تحقيق و توسعه و نيازهاي بازار و يابد. اين امر با شناخت فرصتجديد كاهش مي

  آيد.هاي رقبا به دست ميهمچنين در نظر داشتن سياست

  هامحدوديت
ي ثبت اختراع شامل: هاي اصلهاي آن است. هزينهترين معايب اين روش هزينهاز اساسي

هاي رده بندي و هزينه ذخيره اطالعات ثبت ابتدايي اختراعات، به روز نگه داشتن نظام
كاركنان  يي اصلي تحليل ثبت اختراعات كه متوجه كاربران است، هزينهاست. هزينه

وجو درباره يك فناوري خاص است كه مبلغي بين يك تا پنج هزار دالر براي هر جست
  گيرد.را دربرمي

وجو اسناد اختراعات ممكن است جنبه خاصي از كاربرد اختراع را شامل شود كه كار جست
اي نوشته شود كه اختراعات با گونهگرچه اسناد اختراعات بايد به سازد.را مشكل مي
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باشد. ا ذكر منبع آزاد  ميبطالب آن ده از مكليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  ست.اقابل دريافت   www.farda.irفايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : 

استفاده از اين اطالعات قابل ساخت باشند ولي در عمل ارزان تر و كاراتر آن است كه 
  د را خود اجرا كند.مخترع اختراع خو

بزرگ ثبت اختراعات جهان يعني  يتعداد اسناد موجود بسيار زياد است. سه مؤسسه
USPO,JPO,EPO  اند كه ميليون اختراع را به ثبت رسانده 30به بعد  1920از سال

ها اسناد صنايع كوچك و يا اختراعات ناپايدار بوده است. پيدا كردن اطالعات بسياري از آن
ويژه براي اختراعاتي كه هم خانواده ها سند، بهموضوع مورد نظر از ميان ميليوندرباره 

هاي مختلف خصوص كه زبان و ساختار اسناد در سازماننيستند، بسيار مشكل است. به
متفاوت است. حدوديت ديگر، تمركز اسناد اختراعات در يك نقطه از كشور است كه 

. اما امروزه اينترنت تا حدودي اين مشكل را بر سازدمياستفاده از اطالعات را مشكل 
شوند و اگر هم ثبت طرف ساخته است. مشكل ديگر اين كه همه اختراعات ثبت نمي

  شوند، بعضي از اطالعات مانند اطالعات نظامي و دارويي سري و محرمانه است.

ف هرگاه تعداد اختراعات ثبت شده، يك شاخص دانسته شود، مسير تحقيقات را منحر
سازد، چون ممكن است در يك كشور گرايش به يك فناوري خاص بيشتر باشد، مي
گردد. بنابراين، اختراعات ثبت شده ها به مليت و فرهنگ و... باز ميونه گرايشگاين

  هاي ديگر نيست.هاي نوآوري در اقتصاد و زمينهظرفيت ةنشانگر هم

  


