Brevetarea Programelor pentru Calculator
Dacă un algoritm matematic este implementat intr-un mod specific pentru definirea unor legături
structurale între elementele fizice dintr-o revendicare de produs, pentru perfecţionarea sau
determinarea unor etape dintr-o revendicare de metodă sau procedeul, produsul, respectiv
procesul, fiind în sine brevetabil, revendicarea, în ansamblul ei, poate fi acceptată. Adică, acest
obiect este brevetabil.
În calitate de program pentru calculator poate fi protejat procedeul de prelucrare a informaţiilor
care se referă la funcţionarea internă, controlată prin program, a unui calculator cunoscut, adică
realizarea algoritmului în calculator într-un mod specific de convertire şi transmitere a
semnalelor materiale, dacă acesta asigură un rezultat nou.
Poate reprezenta un obiect brevetabil asocierea program de calculator - calculator cunoscut, în
cazul în care programul de calculator este revendicat în legatură cu un calculator cunoscut, care e
determinat să funcţioneze într-un mod specific din punct de vedere tehnic, încît să se obţină un
nou rezultat. Deci, asocierea program de calculator - calculator cunoscut poate fi brevetabilă ca
produs (maşina specificată).
De exemplu, "Sistem electronic de înregistrare a datelor medicale care conţine un calculator şi un
program de calculator pentru efectuarea operaţiunilor de înregistrare a datelor despre pacient,
acumularea datelor clinice obţinute în comunicare cu pacientul, a datelor necesare pentru fixarea
diagnozelor şi procedurilor acestui pacient, informaţii privitoare la schimbările în starea
pacientului, depozitarea datelor despre pacient şi asigurarea accesului la datele referitoare la
acest pacient".
Este brevetabil un obiect care se referă la un mediu de stocare (suport informatic, memorie
magnetică, electronică sau optică) lizibil de către un calculator cunoscut pe care este înregistrat
un program, pentru a determina calculatorul să funcţioneze într-un mod specific, încît să se
obţină un nou rezultat.
Deci, sunt obiecte brevetabile:
·
·
·
·

procese (procedee, metode) computerizate;
echipamente cu dotare soft;
combinaţii de tip algoritm/program - proces;
combinaţii de tip algoritm/program - structura fizică.

Descrierea invenţiei care se referă la programul pentru calculator
În descrierea invenţiei care se referă la programul de calculator este necesar să fie prezentat un
sistem distinct şi detaliat de descifrare şi determinare a indicilor, simbolurilor şi/sau
terminologiei. De exemplu, în descrierea invenţiei "Metoda de verificare a codurilor de
calculator cu originalele lor corespunzatoare" este prezentat un şir de definiţii:
1. Reprezentarea grafică iniţială, în special un text verbal - digital pe un purtator material,
reprezentare care se introduce în calculator în scopul de prelucrare ulterioară în calculator
sau stocare în mod descifrabil pentru calculator.
2. Reprezentare grafică computerizată a unui fragment grafic de informaţie, introdusă în
calculator.

3. Simbol computerizat - prezentare computerizată, în mod de asociere a semnalelor
electromagnetice, a unui fragment de informaţie exprimat în simboluri.
4. Simboluri computerizate obţinute în procesul de descifrare în calculator a reprezentării
grafice sau a unui fragment din ea, introduse în calculator, de exemplu, prin scanare.
5. Proces de verificare - verificarea programului pentru calculator a corespunderii
simbolurilor computerizate, reprezentărilor grafice introduse în calculator.
6. Proces de descifrare - proces de prelucrare în sistemul de descifrare a reprezentării
grafice a unui simbol întrodus în calculator şi acordarea în sistemul de descifrare a
reprezentarii grafice a unui cod computerizat.
7. Precizia procesului de descifrare - procentul de descifrare a simbolurilor în medie
conform mulţimii de texte practic relevante prezentate în mod statistic.
8. Simboluri descifrate corect - simboluri, codul computerizat al cărora este corect descifrat
prin sistemul de descifrare.
9. Simboluri descifrate incorect - simboluri, codul computerizat al cărora este descifrat
incorect în sistemul de descifrare.
10. Simboluri extrase - simboluri extrase printr-un proces de filtrare pentru verificarea
ulterioară.
Problema care o rezolvă invenţia: perfecţionarea metodelor de verificare a codurilor
computerizate, originalele lor corespunzatoare.
Rezultatul
aşteptat:
majorarea
vitezei
şi
preciziei
de
verificare.
În descriere va trebui dezvăluit procesul computerizat şi nicidecum expresia programului, care
urmeaza să fie dezvaluit în descrierea invenţiei, pentru a satisface condiţia deplinei divulgări a
soluţiei.
În descrierea invenţiei se expune procesul dirijat de program, o descriere detaliata a pasilor
metodei, bazată pe o concretete dată, inclusiv pe mijloacele de aparataj, utilizînd limbajul tehnic
normal şi descriind ceea ce urmează să efectueze programul.
Dacă dispozitivul conţine elemente caracteristice la nivel funcţional, iar modul de realizare
prezentat presupune aplicarea mijloacelor multifuncţionale programate, se prezintă datele ce
confirmă posibilitatea realizarii prin aceste mijloace ale funcţiei concrete atribuite dispozitivului
în cauză. În cazul în care printre aceste date figurează un algoritm, în special de calcul, este
preferabil ca el sa fie prezentat într-o schemă-bloc, organigramă, tabelă sau, dacă este posibil,
într-o expresie matematică corespunzatoare.

Revendicările invenţiei care se referă la programul pentru calculator
În analiza algoritmilor matematici sunt luaţi în consideraţie doi factori principali: transformarea
fizică efectuată în exteriorul calculatorului şi ansamblul elementelor fizice de aplicare.
Transformarea fizică inclusă în revendicări constă în mod normal din acţiunile fizice, executate
în exteriorul calculatorului, prin care sunt manipulate obiecte fizice, cărora le corespund
operaţiunile executate de calculator.
Transformarea rezultatului calculului într-un semnal electric, care are ca rezultat o manifestare
fizică, este suficientă pentru ca revendicarile să corespundă condiţiilor legale.

Dacă un program pentru calculator revendicat în combinaţie cu calculatorul este proiectat pentru
dirijare şi determină calculatorul să opereze în mod diferit din punct de vedere tehnic, combinaţia
poate fi brevetabilă.
O revendicare care se referă la un calculator programat într-un mod particular trebuie să
identifice elementele calculatorului şi să indice cum sunt configurate aceste elemente, fie
hardware, fie combinaţie, hardware şi soft specific.
În acest caz este necesar să definitivăm particularitaţile informaţiilor materializate ca obiect cu
care se efectuează prin elementele funcţionale ale calculatorului operaţiunile care determină
întinderea revendicărilor.
Pentru a defini adecvat o memorie de calculator specificată, revendicarea trebuie să menţioneze
o memorie specifică sau generală şi un soft specific care asigură funcţionalitatea operaţiilor
înregistrate în memorie.
În scopul brevetării, informaţiile se consideră o categorie materială care reflectă, fixează şi
caracterizează organizarea oportună a lumii materiale. Informaţiile trebuie să fie determinate prin
particularităţile lor, inclusiv cantitative, cu posibilitatea inregistrării lor pe purtători materiali şi a
reproducerii ulterioare.
Convertirea şi transmiterea informaţiilor se materializează în tehnologie de calculator prin
asocierea de semnale electronice adecvate informaţiilor, convertirea şi transmiterea acestor
semnale.
Revendicarea urmeaza să fie redactată în aşa mod ca, fară frazele care descriu algoritmul
matematic,
ceea
ce
ramîne
să
fie
un
proces
altminteri
brevetabil.
De exemplu:
·

·

Metoda ABBYY de verificare a codurilor computerizate cu originalele lor
corespunzatoare, care include convertirea informaţiilor iniţiale exprimate în simboluri din
documentul original în asocierea codurilor computerizate adecvate lor, găsite şi alese pe
cîmpurile acestui document şi aducerea în corespundere a codurilor computerizate cu
documentul original, caracterizată prin aceea că în procesul de filtrare să se evidenţieze
simboluri computerizate, să se fixeze exactitatea de identificare a fiecărui simbol în baza
regulamentelor de identificare a reprezentării acestuia.
Un sistem computerizat de blocare a şinei care conţine un calculator, cu memorie internă
limitată, de interacţiune cu cel puţin o memorie externă, dincolo de limita memoriei
interne existînd un cîmp de adrese, conexiune pentru dispozitivul intrare/ieşire în
procesul primului regim operaţional, care se efectuează în cazul în care este folosit un
anumit cod sau indicii stocaţi în memoria internă, caracterizată prin aceea că sistemul
este dotat cu mijloace pentru preîntîmpinare ca semnalele active de control să nimereasca
în conexiune, cînd calculatorul se află în primul regim operaţional şi cînd se generează un
semnal de alegere preliminar care depăseşte limita memoriei interne. Aceste mijloace pun
în funcţie primele mijloace de stocare a informaţiilor, prezentate cînd calculatorul se află
în primul regim operaţional şi alte mijloace de stocare a informaţiilor, legate cu primele,
pentru blocarea accesului semnalului de alegere preliminară la conexiune, cînd
informaţiile stocate în primele mijloace indică faptul că calculatorul se află în primul
regim operaţional.

Aceste consideraţii îi pot orienta pe inventatori şi consilieri în proprietate industrială în
redactarea descrierii şi revendicărilor din cerere de brevet de invenţie în cazul invenţiilor legate
de calculator.

