
קוד פתוח לעורכי פטנטים ומנהלי קניין רוחני

הסייבר וזכויות היוצרים, ראש קבוצת האינטרנט, ד חיים רביה"עו

פרל כהן צדק לצר ברץ



קוד פתוח הוא האינטרנט

.פתוחקודמבוססותברשתביותרהבסיסיותהפונקציות•

-והמוביליםהעלממחשבי100%,המוביליםהאינטרנטמשרתי96.3%–לינוקס•

הענןתשתיותמכלל90%

•Apache–שרתWeb-בעולםמהאתרים40%-כ

•NGINX-בעולםמהאתרים32%-כ

MySQLהנתוניםמסד•

(ועודPHPשפת,דרופאל,וורדפרס)תוכןניהולמערכות•

.פתוחקודרכיביכולליםהקודמאגריכלכמעט•

:תעשיהענפי17-ממייצגיםקודמאגרי1546בדקSynopsys,2021ח"דו

.פתוחקודכללומהמאגרים98%•

.במאגריםהרכיביםמכלל75%-הפתוחהקוד•
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.להתפתחממשיכההפתוחהקודתעשיית•

.העולםברחבימפתחיםמיליון30-מלמעלה•

.(CBInsightsח"דו)2019בשנתדולרמיליארד17-כ-התעשיהשווי•

.2022לשנתעדרווחיהאתלהכפילכמעטצפויה•
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קוד פתוח הוא האינטרנט



P
ro

p
ri

e
ta

ry

S
o

ft
w

a
re

F
re

e
 S

o
ft

w
a

re

P
u

b
li
c

 d
o

m
a

in

COPYRIGHT

ספקטרום התכנה



ההבדלים בין קנייני וחופשי

הזכות להעתיק◄

היקף השימוש המותר◄

הזכות לשנות וליצור יצירות נגזרות◄

זמינות קוד המקור◄

הזכות להפיץ◄

הגנה על המשתמשים◄

והבאזארהקתדרלה : מודלים של פיתוח◄



מהי תכנה חופשית

0. Run the program for any purpose

.1 Study & Adapt the program

.2 Redistribute

3. Improve & Release improvements



(Permissive)רשיונות חופשיים מתירים 

Copyright Licenses: BSD, MIT, CPOL, Apache 2



(Reciprocity)רשיונות חופשיים הדדים 

Copyleft Licenses: GPL, LGPL, MPL 

“you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms”



GNU General Public License (GPL)

-מתיר

להעתיק ולהפיץ עותקים של ◄

.המקור-התוכנה וקוד

לדרוש תשלום עבור מסירת  ◄

.עותק מהתוכנה

לשנות את התוכנה או כל חלק ◄

.ממנה ולהפיצה

-מחייב

כל קוד המשולב בתוכנה הופך  ◄

.גם הוא להיות חופשי

המקור או להציע  -לכלול את קוד◄

.מסירתו

לכלול הודעת זכויות יוצרים  ◄

.והעדר אחריות

את הזכויות  ' להעניק לכל צד ג◄

.בחינםGPL-לפי ה

לכלול את תנאי הרישיון בלא  ◄

.שינוי

פטנטים אינם פוטרים מתנאי  ◄

.הרישיון

Copyleft 

(Reciprocity הדדיות)



פטנטים וקוד פתוח

◄2005-Open Invention Network (OIN) 

Suse)נובל -עסקת מייקרוסופט-2006◄ Linux ) >הפצה תמורת רישיונות פטנטים

פטנטים שלנו235לינוקס מפרה : מייקרוסופט-2007◄

Reactמבטלת את גלולת הרעל ברישיון פייסבוק–2017◄

OIN-מייקרוסופט מצטרפת ל–2018◄



פטנטים וקוד פתוח

◄Apache 2–

מקנה רישיון פטנטים למקבל התוכנה◄

פוקע אם מקבל התוכנה מגיש תביעה הטוענת שהתוכנה מפרה פטנט שלו◄

◄GPL3–
Contributorכולל רישיון פטנטים מכל ◄

הרישיון מוענק אוטומטית  < ומעניק רישיון פטנטים ייחודי GPLמי שמפיץ תוכנת ◄

.שמקבל את הרישיון' לכל צד ג

עליך  ? בהסתמך על רישיון פטנטים וקוד המקור אינו זמיןGPLהפצת תוכנת ◄

.את הקוד או לוותר על רישיון הפטנטיםלהנגיש

אם אתה  ( SUSE)אינך רשאי להפיץ התוכנה : SUSE-תגובת הנגד למייקרוסופט◄

משלם לו כדי שיעניק  ( SUSE)שלפיו אתה ( מייקרוסופט)מקבל רישיון מצד שלישי 

,  או מגבילים, למי שמקבלים ממך את התוכנה רישיונות פטנטים שאינם כוללים

.GPL-זכויות לפי ה



ההזדמנות והאתגר: קנייני וחופשי

–דרישת השוק לתוכנה מסחרית ש . ההזדמנות◄

תיבנה באמצעות תוכנה חופשית◄

גבי תוכנה חופשית-תרוץ על◄

תהיה תואמת לתוכנה  (: Interoperability)תאימות ◄

חופשית

-פיתוח תוכנה קניינית ש.האתגר◄

לא תפר רישיונות לתוכנה חופשית◄

תשמור על הקניין הרוחני של המוצר המסחרי◄



ההזדמנות והאתגר: קנייני וחופשי

–דרישת השוק לתוכנה מסחרית ש . ההזדמנות◄

תיבנה באמצעות תוכנה חופשית◄

גבי תוכנה חופשית-תרוץ על◄

תהיה תואמת לתוכנה  (: Interoperability)תאימות ◄

חופשית

-פיתוח תוכנה קניינית ש.האתגר◄

לא תפר רישיונות לתוכנה חופשית◄

תשמור על הקניין הרוחני של המוצר המסחרי◄



מתי יתרחשו התקלות

◄M&A

רוכש/ידי המשקיע-על◄

ידי צד שלישי -על◄

((Continuent v. Tekelec

◄IPO

הסכם השקעה◄

?יזמת מתחרים◄

בעל זכויות היוצרים יחשוף הפרה◄

קהילת הקוד הפתוח◄



אכיפה קהילתית

FSF-מדיניות ה◄

 ,Busy Box-SFLC v. Verizonתביעות ◄

Extreme Networks, Bell Microproducts, & 

Super Micro Computer.

◄The Free Software Foundation (FSF) v. 

Cisco Systems, Inc.

◄GPLViolations.org

◄Jacobson v. Katzer

IchessU' מריאנובסקי נ◄

אכיפה והליכים משפטיים



אכיפה מסחרית

◄Ximpleware v. Ameriprise/Ximpleware v. Versata

◄Continuent v. Tekelec

◄Artifex v. Hancom

אכיפה והליכים משפטיים



תפקידנו כמנהלי קניין רוחני–הפתרונות 

הכר את רשיונות התכנה החופשית◄

Triggering Events-הימנע מ◄

למשתמש מותר מה שלך אסור: הפץ בנפרד◄

(קנייני)מקוד ( פתוח)הרחק קוד ◄

רכוש רשיון כפול◄

מה נכנס אליך : כל הפתרונות מחייבים שליטה בקוד וידיעה

?למערכות



בארגוןOSS-כללים לשימוש ב: מדיניות אירגוניתקבע 

Open Source Compliance Board: מדיניות תהליכית◄

מדיניות מנחה◄

את הצוותהדרך

את המדיניות באמצעים טכנולוגייםנהל

תפקידנו כמנהלי קניין רוחני–הפתרונות 



ד חיים רביה"עו

 www.PearlCohen.com:אינטרנט

www.law.co.il               

HRavia@PearlCohen.com: דואר אלקטרוני

lawcoil@: טוויטר

 facebook.com/law.co.il:פייסבוק

03-3039058: ישיר


