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(54) МУЛТИМЕДИЙНО ЕДНО- И МНОГО- 
СТЕПЕННО ШИФРИРАНА МАРКИРОВКА 
БАНДЕРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИ

(57) Маркировката бандерол върху продукти 
служи за защита и контрол на тяхната ориги
налност и е приложима при производството и 
продажбата на всякакви изделия, както и за 
техни съставки и резервни части. Маркировката 
бандерол (1) съдържа (представлява) видими 
шифрово-буквен персонализиращ номер (2) със 
или без фирмен знак (3) и водещи знаци по 
хоризонтала (4) и по вертикала (5), едновре
менно с един (6) или няколко (7, 8, 9,10) неви
дими шифрово записани номера, чрез един (11) 
или няколко (12,13,14,15) независими шифъра, 
генерирани от различни институции, имащи 
интерес от оригиналността на продукта. Съответ
ствията на всеки видим номер с единия или 

няколкото шифрово записани в него номера, 
както и други данни за продукта като срок на 
годност и дата на производство, се съхраняват 
върху един (16) или няколко (17, 18, 19, 20) 
мултимедийни носители CD-ROM/DVD-ROM 
бази данни, съответно всеки в институцията, 
подала свой шифриран номер.

2 претенции, 7 фигури
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(54) МУЛТИМЕДИЙНО ЕДНО- И МНОГО- 
СТЕПЕННО ШИФРИРАНА МАРКИРОВКА 
БАНДЕРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИ

Област на техниката

Изобретението се отнася до мултимедий
но едно- и няколко степенно шифрирана мар
кировка бандерол върху продукти за защита и 
контрол на тяхната оригиналност.

Предшестващо състояние на техниката

Известни са защитни средства за защи
та и контрол на оригиналността на продукта 
като баркодове; ултравиолетово и лазерно ин
дуцирано светещи мастила; метални нишки; ки- 
не-, холо- и пикселграми, чийто общ недоста
тък е, че нямат персонализиращ номер в сама
та защита за всеки продукт, поради което лесно 
се фалшифицират. Бандеролната защита и ня
кои кинеграми имат персонализиращ номер, но 
е само един и е видим. Ако потребител закупи 
материали от конкурентен производител, може 
да нанесе същите явни номера от оригинални
те бандероли, лесно да фалшифицира и про
дукта, защитен с тях, и да заблуди клиента да 
купи неоригинална стока.

Общите недостатъци на известните мар
кировки, бандероли и защити са следните. Ня
мат скрити персонализиращи номера, които да 
са трудно достъпни и шифрово защитени от 
незаконните производители. Не дават възмож
ност да се създадат такива бази данни, които 
да не позволят корупция в производителя на 
продукти, на защитни средства, на институциите 
за контрол на данъци и сигурност; не позволя
ва на клиента чрез бърза и надеждна проверка 
да се включи в борбата с незаконните произво
дители и да защити собствения си интерес.

Техническа същност на изобретението

Задачата е решена чрез вместване на 
единия или няколкото шифрирани и невидими 
персонализиращи номера във видимия чрез ко
дирано микроразместване на буквите или тех
ните елементи на видимия номер по X и по Y; на 
увеличение или намаляване на буквите; завърта

не наляво или надясно на буквите и други.
Съответствието на всеки от така запи

саните скрити с шифри персонализиращи но
мера с видимия е записано на отделни мулти- 

5 медийни CD-ROM / DVD-ROM носители, соб
ственост и съхранявани в институцията, пред
ставила шифър за защита на продукта, така 
че и клиентът, който купува, да има възмож
ност да провери оригиналността му.
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Пояснение на приложените фигури

Фигура 1 представлява мултимедийно ед- 
15 но- и няколкостепенно шифрирана маркиров

ка бандерол върху продукти за защита и кон
трол на тяхната оригиналност;

Фигура 2 - схема таблица за размества
не буквите за формиране на скрития персона
лизиращ номер;

Фигура 3 - перфорирана опаковка с три 
скрити персонализиращи номера;

Фигура 4 - лазерно перфорирана кинегра- 
ма с мултимедийно едно- и няколкостепенно 
шифрирана маркировка бандерол върху про
дукти за защита и контрол на тяхната ориги
налност;

Фигура 5 - двустепенно шифрирана мар
кировка на рама на автомобил;

Фигура 6 - координатно изпълнение на 
шифър и код;

Фигура 7 - схема на телекомуникацион
но четене-контрол от клиента.

Примерно изпълнение на изобретението

Примерното изпълнение на изобретение
то е подадено на фигурите от 1 до 7 като 
последната пояснява възможността за авто
матично телекомуникационно четене на база 
на видео GSM и стандартна MPEG 4.

Патентни претенции

1. Мултимедийно едно- и няколкостепен
но шифрирана маркировка бандерол върху про
дукти за защита и контрол на тяхната ориги
налност, характеризираща се с това, че види
мият персонализиращ номер или фирмен знак 
чрез разместване на букви, цифри или елемен-
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ти от тях съдържа предварително шифрирани един 
или няколко персонализиращи скрити номера.

2. Мултимедийно едно- и няколкостепен- 
но шифрирана маркировка бандерол върху про
дукти за защита и контрол на тяхната ориги
налност съгласно претенция 1, характеризи
раща се с това, че скритите шифрирани пер
сонализиращи номера, определяни от различ
ни институции, са независими един от друг, а 
съответствието на явния номер с всеки от шиф

рираните е записано на отделни мултимедийни 
CD-ROM / DVD-ROM носители, отделно съхра
нявани от собственика на шифъра, определил 
съответния скрит персонализиращ номер.

5

Приложение: 7 фигури

Литература
Ю 1.BG 61241.

фиг. 1

Издание на Патентното ведомство на Република България
1113 София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52-Б

Експерт: К. Лазарова Редактор: В. Алтаванова
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фиг. 2

Шифров номер Шифър

6 30412 11 +ΔΧ по стъпка 0,1
7 51369 12 +ΔΥ по стъпка 0,1

8 25473 13 -ΔΧ по стъпка 0,1

9 31926 14 -ΔΥ по стъпка 0,1

10 16732 15 5% стъпка увеличение 
намаление

16 17 18 19 20

фиг. 3
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фиг. 5
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фиг. 6
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фиг. 7
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