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 مقرھا في مدينة كان الفرنسية  

فرانسوا
أمثلة -- المعلومات تكنولوجيا -- مھندس اختراع براءة

الملكية الفكرية للبحوث والمھارات الفنية

 : البحث ، ود��ت ، ا�كتشاف ، رمز غير الموزعة ، التدوينالبحث كلمات الفكرية الملكية
المعايير، مفتوحة المصدر ، والترخيص ، وتسييل براءات ا�ختراع وقانون المنافسة والتشغيل البيني و

 ، وا�بتكار التعاونية ، والتلوث ، وأمن الحاسوب ، والتشفيرcrowdsourcingوالتدريب المھني ، 
رمز وبرامج الھندسة العكسية. ..

 الند للند البحث ،) :ترتيب أي في ، ا مثلة (الطلبات وصياغة ا�ختراع براءات مقاضاة
ية ،البحث في الدليل ، والكشف عن نمط ووسائل اIعHم الرقمية التفاعلية ، وإدارة الحقوق الرقم

وأمن المحتوى ، والتحايل على مرشحات المحتوى ، عرض واجھة المستخدم ، وأجھزة اIدخال ،
 ،تغيير حجم الصور ، وتجھيز الفيديو ، وتحديد الموقع الجغرافي ، ا�فتراضية معالج ، والرصد

 إدارة الشبكات ، وأمن الحاسوب ، لغة البرمجة جافا ، واRعمال التجاريةP2Pوبرامج المشاركة 
قواعد اIدارة ، وتقنيات الشبكات وأجھزة ا�ستشعار والمشغHت ، وتتفاعل ،...

) ،adblockers : اIنترنت وتقنيات البحث ووسائل اIعHم الرقمية ، واIعHن (برامج مھارات
 ، الخ)كاشطات الشاشة ، والعوالم ا�فتراضية واRلعاب ، والحوسبة السحابية (التخزين ، وا�فتراضية

..  ، وعمليات المزج.2.0، ود��ت ، ويب 

"������ ����� �	
��� ������ ������"

� ������ �
����   �	��

) ��! 2007/01(

"	�#$� % �&'	�� �	(�)��� *��+��� ,-(�!

سيناريوھات المكتب ا�وروبي للبراءات من أجل المستقبل
فقدت ممتلكات

نشر البحوث التي تسعى...

AdblockersنHعIأو وفاة ا 
براءات اختراع البرمجيات والمصدر المفتوح

سحابة الحوسبة وبراءات ا�ختراع
البراءة التقييم (الملكية الفكرية بورصة)

د��ت والملكية الفكرية
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المنشورات

2004 ، يونيو ا�ستعراضي الوطني الدفاع في«الصورة التعدين : تسارع تحليل البصرية» 
 ،P.101 - 112.  نجليزيةفيIالفرنسية أو في اللغة ا

في .07/2005 ، والترشيح ا�باحية الفيديو التعدين حول MagSecursفي مقابلة 
ھنا أو على ا�نترنتالفرنسية 

 جنيهimmergée droit dans"ديس ماركيز الترقيات منتدى قلعة ، يونى التكنولوجيات الفرنسية 
الفرنسية وفي ، 12/2004 ، ل7تصا�ت استعراض" في propriété industrielleدي � 

 

الخبرة في العمل

والخدمات والصناعة والتطوير البحث مجال في الخبرة من عاما 10

 إطHق... :2011

 ، وقانون الملكية الفكرية النائبآي بي إم أوروبا قسم قانون الملكية الفكرية  :2010 -- 2006
عضو دائم في "آي بي إم الحوسبة السحابية مشارك (نيس الفرنسي) ، إدارة وسائل اIعHم الرقمية.

فرقة براءات ا�ختراع".

 (شركة البرمجيات التي تركز على تكنولوجيا التعدين في الصورة)تقنيات يتوانيا  :2006 -- 2003
تطبيقات التكنولوجيا تشمل التحقيقات الصور القائمة على استغHل اRطفال ، اRعمال ومدير التسويق.

الفنية المسروقة ، والطب الشرعي) ، وا�ستخبارات موجھة للدفاع ، وتطبيقات اIنترنت (كشف
) ،التزوير ، وحماية العHمة التجارية ، وحقوق الطبع والنشر على ا�نترنت Iدارة وتتبع الصورة

 المشروع "(الوسائط المتعددةQuaeroتشارك يتوانيا في أوروبا "  اباحي تصفية والتعدين الفيديو.
محرك بحث)

 (الكمبيوتر اRجھزة الشركة تركز علىوحدة المخابرات ، سيليكون غرافيكس  :2003 -- 2000
وكانت ا�سواق المستھدفة مثل الحوسبة عالية التصور واRداء والتخزين) ، ومدير التسويق في القناة.

 ، والحوسبة العلمية والواقع ا�فتراضي.3Dالوسائط الرقمية ، والفيديو ، 

التعليم

وا#عمال القانون في سنوات 5و العلم مجال في سنوات 5
)المستويات ودكتوراه ماجستير(

وسبةدرجات الرئيسية : المھندس / درجة الماجستير في الھندسة (ميكانيكا السوائل الكبرى ، والح
درجة ماجستير في إدارة اRعمال (كلية الدراسات العليا جامعة السوربون في إدارة اRعمال). العلمية).

 -- ماجستير في2000ا�تفاقية ا&وروبية  -- CEIPIالماجستير في قانون الملكية الصناعية (
قانون درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية (بانتيون جامعة السوربون -- ماجستير). القانون).

التعليم العام (ليسانس الحقوق في القانون المدني الفرنسي).

) ، علم النفس ،IHEDN) ، وا�ستخبارات ا�قتصادية (ENSTدراسات إضافية : أمن الحاسوب (
والجغرافيا.

) ورقات ألف وباء وجيم ودال) ، جزء من المؤھلين.2010 اتخذت مارس EQE 2010حاليا : 

ھنا أو étudiantلوفيجارو مقالة في الصحافة الفرنسية : 

hResumeالسير ، وترى 

 ]انظر ھناالكتب المفضلة [ 

الملكية الفكرية : ستالمان ، بويل ، بينكلر ،...
 ، بلت ،...Ameisen ، Prochiantzعلم اRحياء : غولد ، فينتر ، دوكينز ، 

الرجاء الضغط على الصور المصغرة...
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 ،...Cassé ، غرين ، Nottaleعلم الكونيات : 
 ،...Artus ، Aglietta ، ماريس ، Bouleauا�قتصاد : ريفكين ، ماندلبروت ، 

يو ،أخبار تكنولوجيا المعلومات : ا�تصال السلكي ، معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا تكنولوجي ريف
 ،ZeroHedge.. إني بلوق ، وفاينانشيال تايمز ، YRO ، MiscMag ، PatentlyOسمبي 

ممثل المؤسسة ، شناير ، أورايلي ، تيد ، المحادثات التقنية ،...

http://www.facebook.com/francois.veltz  :التفاصيل

أسماء النطاقات

، googlevil.com ، ratepatents.comبعض أسماء النطاقات بلدي : 
knowledgeproperty.com ، wikimindmaps.com ، hackerwarfare.com ،

endofprivacy.com ، echelonsa.com...، 
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