Standard OMPI ST. 22
fil. Adriana NEGOIŢĂ, OSIM;
fil. Adriana-Cătălina GRIGORE, OSIM

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este angrenat în proiectul Oficiului European de
Brevete (EPO) denumit ”Calitatea la sursă” (QaS). Acest proiect se referă atât la transmiterile
curente de date publicate de Oficiile Naţionale, cât şi la cele anterioare, începând cu anul 1973,
scopul urmărit fiind armonizarea şi standardizarea datelor transmise, pentru furnizarea unor
servicii mai bune către utilizatori (date uşor accesibile, care cuprind o perioadă mai mare).
În vederea eliminării problemelor identificate în documentele depuse la OSIM, privind
cererile de brevet de invenţie, şi anume:
• dimensiunea prea mică a fontului;
• text scris pe fundal negru/închis la culoare;
• rezoluţie mică la scanare/pagină scanată oblic/incomplet;
• caractere ilizibile;
• ştampilă amplasată peste text;
• utilizarea mai multor tipuri de fonturi;
• text scris de mână;
• text amestecat cu formule;
• formule chimice subliniate,
vă oferim traducerea Standardului 22 al Oficiului Internaţional al Proprietăţii Intelectuale (WIPO),
care cuprinde regulile ce trebuie urmate în formatarea cererilor de brevet depuse pe hârtie sau
electronic.
STANDARDUL ST.22/OMPI - (traducere)
RECOMANDARE PENTRU FORMATAREA CERERILOR DE BREVET ÎN VEDEREA
FACILITĂRII RECUNOAŞTERII OPTICE A CARACTERELOR (OCR)

Revizuire adoptată de Grupul de elaborare a documentaţiei privind standardele SCIT la
cea de-a X-a sesiune, din 21 noiembrie 2008
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INTRODUCERE
1. Această Recomandare se aplică la cererile de brevet depuse pe hârtie sau în format
electronic (e-filed), dar care au textul cererii depus sub formă de imagine (de exemplu, imagini
PDF sau TIFF).
2. Această Recomandare a fost întocmită pentru a ajuta la pregătirea de cereri de brevet
într-o formă tipărită, potrivită pentru producţia ulterioară a unei arhive electronice, digitale, a
conţinuturilor cererilor de brevet, prin intermediul programelor de Recunoaştere Optică a
Caracterelor (OCR).
3. Această Recomandare a fost întocmită pe baza experienţelor mai multor oficii la
utilizarea programelor de OCR-are. A fost redactată cu scopul de a avea cea mai mică rată de
eroare posibilă la stadiul de citire automată a textului cererilor de brevet, dar permiţând, în acelaşi
timp, şi citirea personală eficientă a documentului. Se va lua în considerare că acest document
nu oferă recomandări detaliate pentru limbile japoneză şi coreeană; numărul de depuneri de texte
în format electronic, din numărul total de depuneri anuale, reprezintă peste 90% în aceste ţări,
ceea ce înseamnă că acest Standard nu se aplică în practică celor două limbi: japoneză şi
coreeană.
4. Scopul principal al producerii unei arhive digitale de
cereri de brevet este acela de a permite publicarea cu uşurinţă
a acelei cereri, într-un format compus, folosind tehnici de tipărire
computerizate, şi de a îmbunătăţi astfel prezentarea şi valoarea
documentelor de brevet, în avantajul tuturor beneficiarilor. Un
alt scop este acela de a crea o bază de date în care poate fi citit
întregul text al unui document publicat, astfel încât să se poată
beneficia mai târziu de posibilităţile oferite de căutare completă
de text pe calculator.
DEFINIŢII
5. În cadrul acestei Recomandări, expresia “cerere de brevet” se referă la cereri de
brevete de invenţie, brevete de invenţie, cereri de modele de utilitate, modele de utilitate, cereri
de certificate sau certificate suplimentare de protecţie.
6. Se spune că o formulă matematică sau chimică este “complexă” dacă nu poate fi
exprimată ca o înşiruire liniară de caractere, fiecare caracter având un atribut de
subscript/superscript. O formulă este complexă în special când conţine o serie de atribute
subscript/superscript sau, eventual, simbolurile matematice pentru sumă, interval sau produs.
7. O casetă delimitată a unui caracter/set de caractere este cel mai mic dreptunghi aliniat
cu axa, care include toate părţile caracterului/setului de caractere.
8. Termenul “cursiv” se referă la o formă stilizată a scrisului de mână, unde toate literele
din cuvinte sunt conectate, făcând ca un cuvânt să fie o singură linie complexă. Despre fonturi
se spune că sunt cursive dacă sunt concepute în aşa fel încât să imite scrisul de mână.
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CREAREA ORIGINALULUI
9. O cerere de brevet este deseori pregătită cu ajutorul programelor de procesare de text.
Experienţele anterioare au arătat că cel mai eficient format care urmează a fi utilizat, şi care ar
permite utilizarea în mod fiabil a programului OCR, este cel definit în Standardul 1073/II al
Organizaţiei internaţionale de standardizare (ISO), aşa-numitul format OCR-B.
SUPORT DE HÂRTIE DACĂ DOCUMENTUL SE DEPUNE PE HÂRTIE
10. Pentru a facilita scanarea, suportul de hârtie al aplicaţiei tipărite ar trebui să aibă
următoarele caracteristici:
(a) Hârtia trebuie să fie rezistentă, albă şi curată.
(b) Greutatea hârtiei trebuie să fie între 70, preferabil 80, şi 120 g/m2.
(c) Mărimea hârtiei trebuie să fie, de preferat, A4, 201 mm x 297 mm sau 8½ pe 11 inci
(care este standardul nord-american de facto).
(d) Foile trebuie să nu prezinte cute sau găuri, şi nu trebuie să fie laminate.
(e) Hârtia nu trebuie să fie absorbantă, pentru a se evita impregnarea cu tuş (de
exemplu, când se foloseşte o imprimată cu ink jet).
RECOMANDĂRI PENTRU CONFIGURAŢIA PAGINII
11. Imprimarea pe două feţe ar trebui evitată. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie
să se folosească hârtie suficient de opacă pentru a asigura o scanare curată faţă/verso.
12. Caracterele trebuie să fie negre, pe un fundal alb.
13. O margine de minimum 2 centimetri trebuie să apară în părţile de sus, de jos şi din
dreapta ale fiecărei foi, şi o margine de cel puţin 2,5 centimetri pe partea stângă. Toate referinţele
deponentului sau ale reprezentantului legal al acestuia trebuie să apară în marginea superioară
(vezi Anexa 1).
14. Numerotarea rândurilor ar trebui evitată. Dacă este necesară, numerele de rând trebuie să fie scrise cu caractere arabe, în marginea din stânga, la cel puţin 1 cm în afara marginilor
textului, după cum se arată în Anexa 1. Mărimea fontului numerelor de rând trebuie să fie de cel
puţin 12.
15. Numerotarea paginilor trebuie să fie realizată cu caractere arabe, fără alte caractere
delimitatoare. Numerele de pagină trebuie, preferabil, să fie centrate, la începutul sau la baza
foii, în margine, după cum se arată în Anexa 1.
16. Descrierea, revendicările şi rezumatul trebuie să înceapă fiecare pe o pagină nouă.
În plus, primul cuvânt imprimat pe prima pagină a fiecăreia dintre cele trei părţi ale cererii,
menţionate anterior, trebuie să specifice partea corespondentă (în limbajul fiecărei cereri);
paragraful de revendicări trebuie să fie numerotat secvenţial. Formatul numerotării revendicărilor
trebuie să lase posibilitatea unei separări clare între numărul revendicării şi textul fiecărei
revendicări. Formatele recomandate sunt ori folosirea numeralelor arabe, urmate de punct, ori
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folosirea cuvântului “Revendicare” - sau echivalentul acestuia, în limbajul cererii de brevet - urmat
de un spaţiu şi de numărul arab al revendicării, textul următor al revendicării fiind aliniat la
dreapta faţă de numărul revendicării, la cel puţin 1 cm în ambele cazuri.
17. Paginile trebuie să fie constituite din paragrafe cu o singură coloană (paragrafe de
text sau paragrafe care includ o imagine încorporată).
18. Paginile care conţin paragrafe trebuie să aibă orientarea tip portret.
19. Orientarea tip vedere este de evitat. Aceasta este acceptată doar în cazul paginilor
care conţin figuri sau tabele încorporate, care nu ar avea loc într-o orientare tip portret.
20. Fiecare pagină trebuie să conţină text orientat într-o singură direcţie.
21. Paginile tip vedere trebuie să fie întoarse la 90 de grade în sens contrar acelor de
ceasornic, pentru buna integrare în setul de pagini tip portret.
22. Se recomandă evitarea folosirii notelor de subsol, textelor de pe margine sau
antetelor, cu excepţia celor indicate în paragraful 14 (numerotarea rândurilor), paragraful 15
(numerotarea paginilor) şi a celor care includ referinţe privind dosarul deponentului, scrise în
colţul din stânga-sus al marginii.
RECOMANDĂRI PENTRU CONFIGURAŢIA PARAGRAFULUI
23. Se recomandă ca tabelele, formulele chimice complexe, formulele matematice complexe, imaginile şi figurile să fie separate de paragrafele de text. Se recomandă ca elementele
de acest fel să fie înconjurate de margini goale, deasupra şi dedesubt, de cel puţin 1 cm, care
să cuprindă lăţimea paginii.
24. Imaginile şi figurile trebuie să fie incluse în secţiunea de “Figuri” şi să se facă referinţe
la ele în secţiunile “Descriere” şi “Revendicări” ale cererii de brevet.
25. Imaginile şi figurile trebuie să fie alb-negru (imaginile gri trebuie evitate, pentru că se
pierd informaţii când sunt scanate sau convertite în alb-negru). Figurile trebuie să conţină linii
clare, care să fie destul de groase pentru a fi reprezentate bine la o rezoluţie de 300 dpi.
26. Paragrafele de text sau adnotările scrise de mână trebuie evitate. Dacă sunt necesare, acestea vor fi considerate imagini incorporate, şi trebuie să urmeze recomandarea din
paragraful 23.
27. Textul trebuie scris având spaţierea dintre rânduri la un rând şi jumătate.
28. Paragrafele trebuie să fie separate cu o spaţiere care este de cel puţin două ori mai
mare decât cea dintre rândurile din interiorul paragrafului.
29. Toate caracterele cuprinse într-un rând din paragraf trebuie să aibă baza aliniată cu
grijă, mai puţin în cazul caracterelor subscript şi superscript, cum este indicat în paragraful 35.
30. Paragrafele de text aliniat trebuie evitate. Dacă se aplică, spaţierea dintre cuvinte
trebuie să fie cel puţin la fel de mare ca în cazul textului nealiniat. Textul aliniat poate să
împiedice sistemele de OCR-are să identifice corect limitele cuvintelor dintr-un paragraf.
31. Când este posibil, scindarea cuvântului prin intermediul cratimei trebuie evitată (de
exemplu, la sfârşit de rând sau în celulele unui tabel). Acest lucru nu se aplică în cazul limbilor
care folosesc cuvinte compuse (de exemplu, limba germană).
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RECOMANDĂRI PENTRU TABELE
32. Se foloseşte doar fundal alb.
33. Tabelele trebuie să aibă borduri. Bordurile trebuie să fie doar linii solide mai groase
de 1,5 puncte.
RECOMANDĂRI DE FONT
34. Mărimea minimă de font recomandată este de 12, 14 fiind preferabil. Ca o recomandare
generală, toate caracterele dintr-un paragraf trebuie să aibă aceeaşi mărime a fontului.
35. Paragrafele de text care conţin subscript sau superscript trebuie să folosească o
mărime de font de cel puţin 12 (14 fiind recomandat - cu cât mai mare, cu atât mai bine). Cutia
limitatoare a caracterelor la subscript sau superscript trebuie să fie suficient de aproape de cea
a caracterelor normale de pe acelaşi rând (acest lucru previne ca procedurile de OCR-are să
pună subscriptul/superscriptul pe rânduri diferite).
36. Fonturile recomandate sunt următoarele, în ordine:
(a) Familia Monospaced: OCR-B, Courier New, Free Mono.
(b) Familia Serif: ITC Officina Serif, Times New Roman, Free Times.
(c) Familia Sans Serif: Verdana, ITC Officina Sans, Arial, Helvetica, DejaVu Sans.
Cu toate acestea, fonturile Arial, Helvetica, DejaVu Sans, Free Times, şi Times New
Roman nu sunt recomandate pentru cererile care conţin formule chimice şi/sau
matematice, cât şi acronime care combină literele cu cifre. Pentru caractere
chinezeşti, este recomandat fontul Song.
37. Caracterele fonturilor trebuie să fie bine formate, fără umbre. Spaţiile dintre caractere
trebuie să fie suficient de mari (spaţierea îngustă trebuie evitată).
38. Fonturile înguste sau cursive nu trebuie folosite.
39. Stilurile bold şi italic trebuie evitate cât de mult posibil.
40. Caracterele neobişnuite (non-standard/non-tipice/neregulate) trebuie evitate cât de
mult posibil. Dacă sunt necesare, acestea trebuie să aparţină alfabetului grecesc standard sau
fontului de simboluri (în ordinea preferată). Caracterele care nu pot fi găsite în aria UNICODE
nu trebuie folosite; aceste caractere sunt recunoscute de programele de OCR-are ca imagini încorporate şi, în consecinţă, fac textul recunoscut greu de citit. Fiecare oficiu îşi va formula şi publica
cerinţele proprii legate de setul de caractere care pot fi utilizate pentru pregătirea cererii de brevet.
41. Textul nu trebuie să fie subliniat. Dacă este necesar, trebuie să se asigure faptul că
sublinierea nu intersectează cutiile limitatoare ale caracterelor subliniate.
RECOMANDĂRI PENTRU COMBINAŢIILE DINTRE LIMBI
42. În cadrul secţiunilor/paginilor cererilor de invenţie, amestecurile dintre limbile asiatice
(de exemplu, bazate pe ideograme) şi europene (de exemplu, alfabete latineşti şi chirilice) creează
probleme pentru procedurile de OCR-are, şi trebuie evitate, cu excepţia situaţiilor în care sunt
necesare.
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RECOMANDĂRI DE SCANARE
43. Cererile de brevet trebuie să fie scanate ori în alb-negru ori în nuanţe de gri.
44. Rezoluţia preferată pentru scanare este de 300 dpi. Scanarea la rezoluţii mai mici
de 300 dpi, chiar şi în nuanţe de gri, poate da naştere unor documente de calitate slabă, publicate
de oficii, deoarece schimbul de documente dintre oficii şi procesele de publicare implică de obicei
conversii în pagini TIFF de grup IV în alb-negru, la rezoluţia de 300 dpi.
45. Documentele scanate trebuie convertite în format PDF ori TIFF.
CORECTURI
46. Corecturile textului unei cereri trebuie să fie făcute cu reimprimarea întregii pagini.
Semne doveditoare de corectură - cum sunt, de exemplu, cele specificate în Standardul internaţional ISO 5776 - nu sunt acceptate. Corectura cu pastă albă corectoare, bandă de hârtie autoadezivă, ştergere sau tăiere nu este acceptată. Paginile de înlocuit nu trebuie trimise la oficiu
prin fax folosind rezoluţia standard de fax; paginile trebuie trimise ori fizic sau prin fax, folosind
o rezoluţie mai mare sau egală cu 300 dpi, ori prin orice alt mod de transfer în reţea care este
acceptat de oficiu, cu condiţia ca fiecare pagină să fi fost scanată la o rezoluţie mai mare sau
egală cu 300 dpi.
RECOMANDĂRI PENTRU OFICII
47. Oficiile de brevete trebuie să evite modificarea paginilor primite înainte de a le preda
pentru scanare şi pentru operaţiile de OCR-are. De exemplu, unele practici actuale includ operaţii
de ştampilare, care pot să suprapună caractere pe pagini, făcând textul predat de solicitant
nelizibil pentru procedurile de OCR-are. Dacă ştampilele/modificările trebuie să fie aplicate pe
paginile originale, oficiul trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că modificările apar doar în
marginile documentelor, cum este definit în Anexa 1.
48. Pe viitor, oficiile de brevete trebuie să evite elaborarea de formulare de hârtie pentru
comunicarea dintre solicitanţi şi oficiu. Din experienţe anterioare s-a demonstrat că elaborarea
şi stabilirea unor sisteme de formulare on-line sunt preferate faţă de construirea unor sisteme
care să recunoască formularele de hârtie. Cu toate acestea, se fac următoarele recomandări
pentru elaborarea de formulare de hârtie, în scopul facilitării recunoaşterii acestora:

# Liniile punctate nu trebuie folosite în formulare pentru a indica utilizatorului unde
trebuie să introducă textul.

# Se pot alege culori (de exemplu, gri deschis) pentru marcarea box-urilor conţinând
caractere (de exemplu, ecuaţii).

# Culorile nu trebuie folosite în zonele care urmează să primească elemente gri sau
colorate, cum ar fi o semnătură sau o figură.
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IMPLEMENTARE
49. Se recomandă ca Oficiile care intenţionează să înceapă să accepte sau să ceară
arhivarea cererilor de brevet scrise în format OCR, să publice un ghid complet în Revistele lor
oficiale, la intervale regulate, şi pe paginile lor web, în care să definească tipul/tipurile exacte
de caractere care sunt permise, şi să specifice mărimea exactă a hârtiei care este admisă.

Exemple
50. Exemple de bune şi rele practici privind prelucrarea OCR sunt reproduse în Anexa
2 a acestei Recomandări. Exemplele arată ceea ce trebuie şi ceea ce nu trebuie făcut, împreună
cu scurte explicaţii.

[Urmează Anexele]
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ANEXA 1

Dimensiunea originală = A4
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ANEXA 2
EXEMPLE DE BUNE ŞI RELE PRACTICI
În această anexă veţi găsi exemple bune şi exemple rele de pagini de documente de
brevet, referitoare la acurateţea obţinută când s-au efectual operaţii de OCR-are asupra lor.
Exemple de bune practici: Exemplul 1: o pagină bună de descriere
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Anexa 2, pagina 2
Exemplul 2: o pagină bună de revendicări

Toate recomandările sunt luate în calcul: margini, un font standard (Times New Roman),
o mărime bună de font, niciun număr de rând, utilizare limitată de bold, fără italic, fără text
subliniat; numerotarea revendicărilor este adecvată şi bine separată de textul revendicărilor.
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Anexa 2, pagina 3
Exemplul 3: o pagină complexă bună de descriere

Paragrafele de text nu conţin caractere matematice neobişnuite. Formulele matematice
sunt introduse corect, lăsând posibilitatea unei segmentări uşoare a imaginilor încorporate, de
către programul de OCR-are. Un rezultat posibil al segmentării este arătat pe albastru.
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Anexa 2, pagina 4

Exemple de rele practici
Exemplul 1: o pagină de proastă calitate, cu multe deficienţe

Acest exemplu nu este conform cu paragraful 10 (pagina a fost probabil predată oficiului
prin fax, la 200 dpi - vezi petele - şi părţi din text au fundal gri închis). Exemplul nu este conform
nici cu paragrafele 13 şi 47: un număr de referinţă (604115530.100802) este ştampilat în partea
de mijloc a paginii (ar trebui să fie pe margine). Numerotarea paginilor este incorectă (ar trebui
să fie “9”, nu “page 9”, vezi paragraful 34). În ultimul rând, mărimea de font este prea mică
(paragraful 15). Astfel de pagini ar trebui, în mod ideal, să nu fie acceptate de oficii, şi să se ceară
pagini care să le înlocuiască (pagina este imposibil de OCR-at corect).
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Anexa 2, pagina 5
Exemplul 2: o pagină cu un fundal care nu este alb

Acest exemplu nu este conform cu paragraful 12. Pagina trebuie trecută printr-un filtru
pentru a elimina fundalul cu pete, înainte de a fi predată pentru o operaţia de OCR-are. Dacă
se OCR-ează aşa cum este, textul obţinut nu va fi lizibil.
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Anexa 2, pagina 6
Exemplul 3: o pagină având caractere pale

O porţiune mică a paginii este mărită pentru a evidenţia caracterele: culoarea textului
original este probabil gri, dând naştere, după o scanare în 300 dpi alb-negru, unor caractere care
nu sunt solide. În consecinţă, acurateţea textului OCR-at este slabă (acest exemplu nu este
conform cu paragraful 12).
Exemplul 4: o pagină cu text scris de mână

După cum era de aşteptat, textul obţinut în urma OCR-ării acestei pagini nu este lizibil.
Oficiile trebuie să ceară texte scrise la maşină, pentru a se asigura calitatea minimă de publicare.
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Anexa 2, pagina 7
Exemplul 5: o pagină cu o configuraţie nerecomandată şi alte deficienţe

Această pagină nu este conform cu următoarele recomandări: paragraful 17 (format cu
o singură coloană), paragraful 39 (sunt folosite fonturile italic şi bold), paragraful 46 (s-au făcut
corecturi manuale după imprimare). Alinierea la dreapta şi la stânga a paragrafului este, de
asemenea, nerecomandată (paragraful 30), deşi, în acest caz, aceasta nu va avea efecte
negative la OCR-are, deoarece cuvintele încă sunt separate suficient de spaţii albe. În ultimul
rând, acest exemplu nu este conform nici cu paragraful 27 (spaţiere la un rând şi jumătate).
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Anexa 2, pagina 8
Exemplul 6: o pagină cu numere de rând care sunt prea mici

Numerele de rând sunt o problemă pentru programele de OCR-are din mai multe motive
(paragraful 14):
# pot să nu fie aliniate cu rândurile cărora le corespund, ceea ce duce la detecţia
eronată a rândurilor de bază;
# pot fi prea mici, ceea ce duce la erori de recunoaştere care vor împiedica procedurile
de extragere XML de la eliminarea lor completă din corpul de text al paginii;
# pot fi aşezate greşit în partea de text a paginii, sau pe margini, dar prea aproape de
corpul textului şi, în consecinţă, vor apărea înăuntrul fluxului de text exportat de
operaţiile de OCR-are.
În acest exemplu, numerele sunt prea mici.
Caracterele subscript sunt, de asemenea, prea mici în acest exemplu (paragraful 35).
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Anexa 2, pagina 9
Exemplul 7: o pagină care conţine text scris în mai multe direcţii.

Acest exemplu nu este conform cu paragraful 20.
Una dintre limitările celor mai bune motoare de OCR-are disponibile în momentul de faţă
este aceea că ele nu pot să citească decât un text scris într-o singură direcţie pe o pagină (se
face o procesare anterioară a paginii, pentru a detecta orientarea principală a paginii). În
consecinţă, toate cuvintele care nu sunt scrise pe direcţia principală a textului sunt ignorate. Se
acceptă, bineînţeles, să apară pe o pagină un tabel având orientarea tip vedere, sau chiar un
text principal orientat tip vedere, cu adnotări pe margini în orientarea tip portret (numărul paginii,
numărul cererii etc.).
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Anexa 2, pagina 10
Exemplul 8: o pagină cu formule matematice amestecate cu textul

Acest exemplu nu este conform cu paragraful 23. Motorul de OCR-are nu este capabil
să separe corect textul de formule (vezi rezultatul unei segmentări manuale a formulelor, pe roşu:
formulele încorporate se şi intersectează).
Ca observaţie generală, în acest exemplu textul şi formulele sunt prea compacte pentru
a fi recunoscute bine; acest exemplu nu corespunde nici cu paragrafele 27 şi 28.
Acest exemplu foloseşte, de asemenea, caractere neobişnuite: simbolurile greceşti pot
fi folosite chiar dacă ele măresc gradul de dificultate al recunoaşterii paginii (vezi paragraful 40).
Cu toate acestea, se recomandă insistent ca fonturile italice, bold sau subliniate să nu fie
combinate cu caracterele neobişnuite (paragraful 39).
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Anexa 2, pagina 11
Exemplul 9: o pagină cu formule chimice încorporate, amestecate cu textul

Acest exemplu nu este conform cu paragraful 23. Pe roşu, se poate găsi un rezultat
presupus al segmentării figurilor (făcută manual). Această segmentare nu poate fi făcută corect
de un program de OCR-are pentru că formulele sunt prea apropiate de textul care le înconjoară.
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Anexa 2, pagina 12
Exemplul 10: o pagină cu caractere subscript care sunt prea mici

Acesta este un exemplu tipic în care caracterele subscript sunt prea mici pentru a se
asigura o recunoaştere corectă. Acest fenomen este întâlnit frecvent în brevetele din domeniul
chimiei.
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Anexa 2, pagina 13
Exemplul 11: o pagină cu tabele într-un format greşit

În acest exemplu, marginile tabelului lipsesc (nu este conform cu paragraful 33). În
consecinţă, motorul de OCR-are va încerca să prelucreze conţinutul tabelului ca un paragraf de
text. Aceasta creează mai multe probleme:
# Mărimea fontului caracterelor din tabel este prea mică (paragrafele 34 şi 35).
# Liniile de bază ale titlurilor de coloane sunt amestecate (paragraful 29). În consecinţă,
programul va detecta greşit subscriptul şi superscriptul.
# Textul obţinut nu va lua în considerare coloanele:
Left-hand Left-Hand Aryl or Nitogen
Substituent ring heteroaryl Ring substituent feature Righthand substituent CH3...
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Anexa 2, pagina 14
Exemplul 12: o pagină aliniată

În acest exemplu, paragrafele sunt aliniate la stânga şi la dreapta. Chiar dacă acest lucru
face textul să pară mai estetic, uneori face şi operaţiile de OCR-are mai dificile, când pauzele
dintre cuvinte sunt prea mici (paragraful 30). Acest exemplu nu este în conformitate nici cu
paragraful 31, care spune că scindarea cuvintelor la capăt de rând trebuie evitată cât de mult
posibil (pentru motorul de OCR-are este uneori dificil să facă distincţia dintre cratime utilizate
la cuvintele compuse şi cele care despart cuvintele în silabe, în produsul final rezultând cuvinte
care conţin cratime nedorite).
Revista
Română de
Proprietate
Industrială

nr. 5-6

2016
154

Anexa 2, pagina 15
Exemplul 13: un tabel cu margini de calitate proastă

În acest exemplu, marginile tabelului din originalul primit anterior scanării sunt de calitate
proastă. După scanare, procedeul de OCR-are nu poate să detecteze corect tabelul, şi necesită
o operaţie manuală de segmentare a paginii. Dacă o astfel de pagină nu este verificată de
operator în ceea ce priveşte calitatea, textul final va conţine caractere nedorite, care vor face
indexarea documentului cu motoarele de căutare mai puţin eficace.
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Anexa 2, pagina 16
Exemplul 14: caractere slabe la subscript şi superscript

În acest exemplu, se regăsesc următoarele probleme (paragraful 35):
# Caracterele la subscript şi superscript sunt prea mici.
# Caracterele la subscript sunt puse prea jos faţă de baza rândurilor.
# Caracterele la superscript sunt puse prea sus faţă de baza rândurilor.
În consecinţă, rândurile 34 şi 35 sunt recunoscute astfel de procedura de OCR-are:
"Substituted with one or more halogens, (C -C) alkoxy substituted
12
88989
with one or more halogens, SR, and NR R, in which R and R are"
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Anexa 2, pagina 17
Exemplul 15: o pagină ce conţine caractere neobişnuite

În acest exemplu se regăsesc următoarele probleme:
# Caractere neobişnuite: greceşti în italic, şi chiar şi caractere cu tildă.
# Subscriptul este şi aici prea mic.
În cazul celor mai multe programe de OCR-are, toate caracterele neobişnuite nu vor fi
recunoscute corect.
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Anexa 2, pagina 18
Exemplul 16: un text cu fonturi şi spaţiere înguste

Acest exemplu nu este conform cu paragrafele 37 şi 38. În consecinţă, programul de
OCR-are nu poate să perceapă corect limitele cuvintelor, având drept rezultat faptul că procesul
de OCR-are nu poate fi utilizat în acest caz.
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Anexa 2, pagina 19
Exemplul 17: ştampilă greşit aplicată de către oficiul de primire, înaintea scanării

Acest exemplu nu este conform cu paragraful 47. În consecinţă, primele şase cuvinte din
textul de pe pagină nu pot fi citite cu programul OCR. Mai mult, ştampila introduce în plus
caractere nejustificate, care vor polua motoarele de indexare în cazul în care pagina nu este
verificată înainte de un operator, în privinţa calităţii.
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Anexa 2, pagina 20
Exemplul 18: o altă pagină cu formule matematice aşezate greşit

Având în vedere că această pagină nu este conformă mai multor recomandări, rezultatul
OCR-ării este inutilizabil:
# formule matematice încorporate, care nu sunt separate de paragrafele de text
(paragraful 23);
# caractere neobişnuite în paragrafele de text (paragraful 40); stilul italic combinat cu
caractere greceşti (paragraful 39).
Modalitatea recomandată de a aranja această pagină este introducerea mai multor spaţii,
pentru a separa formulele încorporate de paragrafe. Literele greceşti nu trebuie să fie puse în
italic în formule şi paragrafe. Atunci când este posibil, se va evita utilizarea caracterelor
circumflexe (^) pentru a marca variabile în paragrafele de text; se poate folosi atributul superscript
în locul acestora: "epsilon circumflex" ar putea fi reprezentat ca ,^ sau ,circumflex.
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Anexa 2, pagina 21
Exemplul 19: o pagină cu caractere italice şi subliniate

Aceasta este o problemă frecvent întâlnită în publicaţia PCT, privind OCR-area. Această
pagină nu este în conformitate cu următoarele recomandări:
# Paragraful 41: textul nu trebuie să fie subliniat. Sublinierea este în mod special
nerecomandată în cazul formulelor chimice (dicţionarele nu sunt de folos în aceste
cazuri). În special, aceasta cauzează probleme cu toate caracterele care se
intersectează cu linia: 1 ) y p ... nu sunt recunoscute corect.
# Paragraful 39: stilul italic nu este recomandat. Se recomandă pe cât posibil să nu se
schimbe stilul fontului în cadrul unui cuvânt (programele de OCR-are deseori
presupun că toate caracterele unui cuvânt au acelaşi stil). În consecinţă, "1H" şi "-N-"
nu sunt recunoscute corect.
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Anexa 2, pagina 22
Exemplul 20: o pagină complet ilizibilă

Această pagină nu trebuie acceptată de către oficii: a fost trimisă prin fax la 100 dpi, şi
nu este lizibilă nici măcar cu ochiul liber. Pentru a rezolva aceste cazuri, operatorii declară tot
conţinutul paginii ca fiind o imagine, având în vedere că nu poate fi extras textul.

[Sfârşitul Anexei 2 şi al Standardului]
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