1

Oficina 1
Navegação Geral, Busca, Seleção,
Exportação...

© 2020 www.axonal.com.br

2

Oficina 1 - Conteúdo
Tema

Slides

1A: Navegação geral, com destaque à visualização de resultados

3-41

1B: Expressões de busca: conectores booleanos e de proximidade, múltiplos
parênteses, truncagem, diferentes campos de busca...

43-75

1C: Busca por citações

77-97

1D: Busca por similaridade

99-110

1E: Criação de listas de seleção (manual)

112-127

1F: Exportação de dados em formato PDF

129-144

1G: Exportação de dados em formato XLSX

146-161

Recursos adicionais

163-194

Guias, materiais, helpdesk

196-199

© 2020 www.axonal.com.br

3

Oficina 1A
Navegação geral, com destaque à
visualização de resultados
Neste primeiro bloco, veremos algumas das principais
janelas para navegação no Orbit, especialmente as
relacionadas à visualização de resultados.
O uso de conectores de proximidade, múltiplos
parênteses, diferentes campos de busca, pesquisas
por prefixos, sufixos e outros recursos serão
abordados posteriormente

© 2020 www.axonal.com.br

Essa é a página inicial “padrão” na primeira conexão

1
Neste exercício de navegação inicial,
vamos digitar a expressão

SOCCER SHOE
na caixa de busca no topo da página

Depois, vamos clicar na tecla <ENTER> do
computador

2

4

Quando executamos pesquisas, se abre esta página do Search history (histórico de busca)

Para visualizar os resultados,
vamos clicar no link
“Show results”

*Exploraremos essa página do Search history e
seus recursos, posteriormente nessa apresentação

5

6

Esta é a página de resultados.
Na mensagem em destaque é informado que
ferramentas adicionais podem ser ativadas
quando resultados são selecionados.
Nesse nosso exercício de navegação inicial,
vamos clicar em:
“Don’t show anymore”

7

A janela de
visualização de
resultados “padrão”
é composta por 3
abas à esquerda:
Filter, Menu e
Explorer

Um painel central, em
que cada linha
corresponde a uma
família de patentes,
mais uma aba adicional
para literatura nãopatentária (NPL)

Um painel de leitura à
direita, com vários
modos de visualização
para a linha(família de
patentes) selecionada

8

A aba “Filter” apresenta estatísticas sobre o
conjunto de informações visualizado, incluindo:

-

Legal status (Alive, Dead)*
Ano do depósito mais antigo da família
Titulares (Assignees)
Litígio
Oposição

O “botão”
permite ainda a inclusão de
filtros adicionais, incluindo países de publicação,
classificações de patentes, citações em standards,
etc.

* Deve se ter especial cautela com as informações
de “Legal status” e “Legal state”, que são apenas
indicativas.

9

A aba “Explorer” dá acesso a pastas de
seleção que funcionam como se fossem
um “arquivo online” em que podemos
guardar famílias de patentes que
quisermos visualizar ou pesquisar
posteriormente

Mais adiante, veremos como criar, visualizar e
utilizar as pastas, na aba Explorer

10
A aba “Menu” dá acesso aos diferentes modos de busca:
- Easy Search: busca simplificada

- Advanced Search: busca por menus
- Semantic Search: busca a partir de linguagem natural ou trechos de
texto, assistida por ferramentas de extração de termos e busca por
similaridade
- Assignee Search: busca por titulares, incluindo ferramentas como
“corporate tree”
- Number Search: busca por números de publicação, depósito e
prioridade, incluindo ferramenta de identificação e harmonização de
números de publicação e ferramenta de busca de dezenas de milhares de
números de uma só vez (aceita “copy/paste”)

Também dá acesso aos históricos de busca
- Search History: histórico de busca ativo e editável “no dia”.
- Previous History: histórico de busca armazenado por 12 meses

Dá ainda acesso a estratégias de busca salvas ou programadas para
execução automática
- My saved searches: buscas salvas
- My alerts : “alertas” para envio de e-mails com atualizações de buscas
programadas para execução automática (que veremos posteriormente)

11

No modo de visualização
“padrão”, é exibido o painel de
visualização à direita.
Para desativá-lo, clique em

12

No modo de visualização
“padrão”, é exibido o painel de
visualização à direita.
Para reativá-lo, clique em

13

Diversas abas de visualização
podem ser adicionadas no painel
do lado direito.
Para tanto, deve se clicar no
sinal

+

, nesse canto da tela

Um dos modos de visualização
interessante é, por exemplo, o
“Timeline”

14

No painel de visualização “Timeline”,
os status de tramitação dos vários
membros da família pode ser
visualizados na forma de imagem,
em que diferentes cores representam
diferentes status

Assim como em qualquer sistema de
informações sobre patentes, deve se ter
cautela com informações de legal status,
pois falhas podem existir.

15

A lista de resultados tem quatro opções de layout de
visualização “padrão”, além de opção de customização:
• “Compact” (título, titular, publicação repr. e data de
depósito mais antiga na família)
• “Abstracts” (+ resumo e figura representativa)
• “Kwic” (Key Word in Context, campos contendo
palavras chaves)
• “1st drawing only”
• “All drawings” (até 10 figuras)
• “All drawings (large)”
A tela atual está no modo “Compact”. Para mudá-la
clique em “Display”
e, em seguida, na opção
desejada.

16

Este é o formato de Display
“Abstract”
(título, um os números de publicação, data
de depósito mais antigo, titular, escore,
resumo + imagem)

16

17

Agora, a tela está no formato de Display
“Kwic”
Neste formato, temos as palavras chaves no
contexto (Key Words In Context)
dos campos em que aparecem

18

Aqui temos o Display no formato
“1st drawing only”

Vale comentar que a inexistência de desenho ou qualquer outro campo na base de dados não significa necessariamente
que a informação não consta na publicação original. Como em qualquer sistema, falhas de cobertura podem ocorrer

18

19

No modo de Display
“All drawings”
temos até 10 imagens
por família de patentes

20

No modo Custom, podemos personalizar o
modo de visualização.
Para tanto, primeiro clicamos em
“Custom”...

21

... e em seguida clicamos em
“Edit”

22

No menu que se abre, podemos selecionar os campos. A
seleção é feita clicando sobre os campos na coluna da
esquerda e, em seguida, passando-os para a coluna da
direita com o botão

No menu do “Custom view display”, podemos selecionar os campos
para visualização

...depois, clique no botão
,
para que passem para a coluna
da direita

Neste exemplo, vamos
selecionar os seguintes
campos:

- All drawings
- Relevance score
Para selecionar mais de
um campo de cada vez,
mantenha pressionada
a tecla <Ctrl> do
teclado do computador
enquanto for clicando
sobre os campos

1

2

23

24

...finalmente, clique
em

Aqui temos o novo formato de Display
“Custom”, agora com os campos que
acabamos de definir

25

26
Outro interessante recurso para
visualização dos resultados é a
ferramenta “Highlight”, para
marcação de termos com diferentes
cores.
Para editar os grupos de termos e
as respectivas cores com que serão
marcados, clique no triângulo ao
lado da figura do marcador

A ferramenta Highlight permite a
inclusão de vários termos, com até
12 cores diferentes.
Para adicionar mais cores, basta se
clicar em “Add another highlight
color”

27

Para cada cor é possível incluir
múltiplos termos ou frases,
separados por vírgulas

A ferramenta de Highlight
permite ainda truncagem para
buscas por prefixos e o uso de
conectores de proximidade*

* Veremos o uso de truncagem e
conectores de proximidade na
Oficina 1B, no próximo bloco dessa
apresentação

27

28

É possível ainda a gravação
do padrão de Highlight para
uso posterior

Para tanto, basta se dar um
nome ao perfil

... em seguida clicar em
“Apply”

29

...e, finalmente, em
“OK”

29

nova que
coluna
“Relevance
Score” e no
PodemosAnotar
os termos
selecionados
até
10
imagens
para
cada
família
“Highlight” agora aparecem coloridos
de patentes passam a aparecer no
modo de visualização “Custom”
Interessantemente, o Highlight
também se aplica aos textos integrais
de cada um dos resultados
Para entrarmos em um
resultado individual, basta
clicarmos sobre o seu título

30

30

31

A nova coluna “Relevance Score” e
até 10 imagens para cada família
de patentes passam a aparecer no
modo de visualização “Custom”

Assim como no caso das listas, a visualização
de cada resultado individual também
apresenta várias forma de visualização

Neste exemplo, vamos
visualizar o texto integral na
aba “Fulltext”

31

32

Aqui remos a avisualização na
aba “Fulltext”

A posição dos termos coloridos
pelo “Highlight” é indicada na
barrra de rolagem.
Neste trecho, por exemplo,
aparecem 4 cores

33

Ao descermos para o trecho
identificado, podemos verificar
a presença dos termos com as
4 cores:
shoe

soccer

sole e ball

34

A nova coluna “Relevance Score” e
até 10 imagens para cada família
de patentes passam a aparecer no
modo de visualização “Custom”

Ainda sobre modos de
visualização, vale comentar que
para resultados individuais
também está disponível o painel
de leitura à direita.
Caso o painel de leitura não esteja
aparecendo (como no caso da tela
retratada nesse slide), basta se
clicar no link
no canto direito
superior da página

34

O uso do painel de leitura pode ser particularmente útil para a
visualização simultânea de informações complementares

Por exemplo, podemos ler a
descrição das figuras do
lado esquerdo....

...enquanto vemos
as figuras do lado
direito

35

36

Para fecharmos esse bloco inicial de
navegação, vamos dar uma rápida olhada no
módulo de análise gráfica e no painel de
resultados de literatura não patentária (NPL).
Para tanto, vamos voltar para a lista de
resultados.
O retorno à lista de resultados pode ser feito
por meio do link “Back to list”

Aqui estamos de volta à pagina da lista dos resultados de busca

O acesso ao módulo de
análise de dados pode
ser feito por meio do
ícone

O uso módulo de análise de dados
está detalhado na Oficina 2, que pode
ser acessada neste link:

37

Aqui estamos de volta à pagina da lista dos resultados de busca

Os dados de literatura não-patentária
podem ser acessados na aba
“Non-patent literature (NPL)”

38

Aqui temos a página com dados de “Non-patente literature (NPL)

Os resultados de literatura não-patentária (NPL) cobrem publicações
técnicas, científicas.
No presente momento, ainda não há uma janela específica para busca
de NPL. Os resultados são derivados da busca por similaridade baseada
nos resultados da busca por patentes.

39

40

A visualização de
informações dos artigos
pode ser feita no painel de
leitura, por meio do link
no canto direito superior
da página

41

Já o acesso a dados
adicionais, pode ser feito
por meio do link para a
fonte das informações

42
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Oficina 1B
Expressões de busca:
conectores booleanos e de proximidade,
múltiplos parênteses, truncagem, diferentes
campos de busca...
Neste bloco, nos aprofundaremos um pouco mais na
construção de expressões de busca

43
© 2020 www.axonal.com.br

44
No bloco anterior, abordamos algumas das principais janelas para navegação e
visualização de resultados no Orbit. Neste bloco, nos aprofundaremos um pouco
mais na construção de expressões de busca.

1

Para tanto, vamos retornar à página de Busca Avançada

2

Para retornar à página de Busca Avançada,
na aba
vamos clicar em
“Advanced search”

45

Na página do “Advanced search” os campos de busca
(Keywords, Classifications, etc.) aparecem agrupados.
Para acessar as opções de cada grupo, clique no
triângulo à esquerda da respectiva aba.

46

Para cada grupo, há várias opções de campos

No próximo slide, veremos uma lista com
todos os campos disponíveis nos menus do
“Advanced Search”

Estes são os campos de busca disponíveis nos menus do “Advanced search”

Keywords

Legal Status

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(including “in selected countries” option)
• Legal state (Alive, Dead)
• Legal Status (Granted, Pending, Expired,
Lapsed, Revoked)
• Litigation
• Opposition
• Licensing
• Terms rights extension
• Reassignment
• Entry into national phase
• No opposition filed
• Designated contracting state
• Expiration date (actual or expected)

Title
Abstract
Claims
Description
Object of invention
Advantages over prior art drawbacks
Independent claims
Concepts
Full text

Classifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technology domain
IPC
CPC
IPC, CPC
ECLA, ICO
US (main)
US (main & x-ref)
FI
F-Terms

Names
•
•
•
•

Assignee (current, only latest)
Assignee (original, intermediate, current)
Inventor
Representative

Number, Dates & Country
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publication number
Application number
Priority number
Application or priority number
Any patent number
Application date
Priority date
Publication date
Patents published in (patent authorities)

More Fields
Names
• Parent company
• Revenue parent company
• Licensing interest
• Security interest
• USPTO examiner
Locations
• Assignee city
• Assignee post code
• Assignee country
• Assignee US state
• Inventor country
• Inventor US state
• Representative country
• Earliest priority country
• Earliest application country
• Earliest publication country

More Fields (continuation)
Dates
• Grant date
• Earliest grant date
• Earliest application date
• Earliest publication date
• Earliest publication of each application
• Latest publication of each application
• Other patent dates
Counts
• Number of published members in a family
• Number of priorities in the FamPat family
• Number of claims (US)
• Number of independent claims (US)
• Number of drawings (US)
• Number of pages with drawings (US)
Numbers
• FamPat family number
• PCT publication number
• PCT application number
• Litigation ID
Other
• Cited patent
• Cited literature
• US and FR filling details
• Examples (US)

Detalhes sobre cada um desses campos
(e muitos outros) estão disponíveis no guia
Fields of the FamPat Collection no link:
http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/Fa
mPat.pdf

47

Aqui temos uma das páginas do guia
“Fields of the FamPat Collection”

Neste exemplo, temos informações
sobre o campo “Super Abstract”
(/SA), incluindo os campos que o
compõem, sua cobertura geográfica e
temporal, operadores aplicáveis,
exemplos de aplicação, etc.
Informações como estas estão
disponíveis no guia para mais de uma
centena de outros campos, valendo
ressaltar que nem todos os campos
estão presentes em todos os
resultados.
48

48

Aqui, estamos de volta à página do Advanced Search

Informações sobre como realizar buscas em
cada grupo de campos podem ser acessadas
nos links com os pontos de interrogação (?)
à direita de cada grupo

... nos próximos slides veremos um resumo dos principais operadores booleanos e de
proximidade, buscas por segmentos de termos (truncagem), uso de múltiplos parênteses,
pesquisa com diferentes campos simultaneamente, etc...

49

Orbit Intelligence
Operadores Booleanos

50
Estes são os operadores booleanos
básicos (AND, OR, NOT), que podem
ser usados no Orbit e em praticamente
qualquer base de dados

A

B

A AND B (intersecção)

A

B

A

A

B

A NOT B (exclusão)

OR

B (união)

© 2020 www.axonal.com.br

Aqui temos uma lista com todos os operadores booleanos
e de proximidade que podem ser usados no Orbit

Orbit Intelligence
Operadores Booleanos e de Proximidade
AND
OR
NOT
F
P
S
nD
D

Ambos os termos de busca presentes (intersecção)
Um ou o outro termo de busca presente (união, soma)

O primeiro termo de busca presente, mas não o segundo (exclusão)

digital and television
television or tv

1 not 2

Termos de busca no mesmo campo

digital f television

Termos de busca no mesmo parágrafo

digital p television

Termos de busca na mesma sentença (interessante para nomes de
inventores e titulares)

(henry s suzuki)/IN

Termos presentes, em qualquer ordem, de zero a n palavras de distância
(n de 1 a 99). Ex. a television set containing a receiver with a digital

digital 6d television

Termos contíguos, mas em qualquer ordem

digital d television

nW

Termos presentes, na ordem em que foram digitados, de zero a n palavras
de distância (n de 1 a 99)

digital 2w television

W

Termos contíguos, exatamente na ordem digitada. Como o sistema
interpreta frases como termos contíguos (não sendo necessário o uso do
W), esse conector é útil em combinações de grupos de termos agrupados

digital w (television or tv)

_
SDOC

O “underline” indica que dois termos podem estar conectados em uma
única palavra ou em duas palavras separadas contíguas
os termos de busca forçosamente aparecem na mesma publicação

amino_piridina =
(aminopiridina OR
amino-piridina)
BR/PN sdoc PDF=2007

Dicas adicionais sobre comandos de busca, incluindo conectores, podem ser vistas no guia:

51
https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Orbit_Visao_Geral_Sistema_PARTES_1_a_3_BUSCA_VISUALIZACAO_SELECAO.pdf
© 2020 www.axonal.com.br
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Aqui temos os caracteres de truncagem,
também conhecidos como “wildcards” ou
“curingas”, que podem ser usados no Orbit

Orbit Intelligence
Buscas por segmentos de termos (truncagem)
+ ou * Qualquer número de letras ou números

+inflam+

?

Zero ou Uma letra ou número para cada ?

infla?mad??

#

Forçosamente Uma letra ou número para cada #

inflamad##

Para o emprego dos caracteres de truncagem (buscas por prefixos, sufixos,
radicais e segmentos) é necessário que o termo de busca tenha pelo menos
3 caracteres definidos.
Os caracteres de truncagem podem ser utilizados à esquerda, no meio ou à
direita das dos termos de busca. Também podem ser usados ao mesmo
tempo, mais de uma vez e em várias partes do termo (ex. +infla?ma#+).
A busca por prefixos, com truncagem à direita (ex. inflam+), funciona em
praticamente todos os campos. Já a truncagem à esquerda e no meio se
aplica essencialmente a campos de texto (título, resumo, reivindicações...)
Dicas adicionais sobre comandos de busca, incluindo truncagem, podem ser vistas no guia:

52
https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Orbit_Visao_Geral_Sistema_PARTES_1_a_3_BUSCA_VISUALIZACAO_SELECAO.pdf
© 2020 www.axonal.com.br
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Aqui temos um exemplo de linha de busca, com o uso
de conectores booleanos e de proximidade, truncagem,
múltiplos parênteses e diferentes campos

Orbit Intelligence
Exemplo de Expressão de Busca

( (soccer or football or rugby) 2D (shoe+ or boot? or
footwear) )/TI/AB OR (A43B-005/02+)/IPC/EC/CPC

(

( soccer
or
football
or
rugby )

qualquer um
dos termos
soccer,
football
ou rugby

2D

no máximo a
2 palavras de
distância

( shoe+
or
boot?
or
footwear )
de qualquer
um dos
termos
shoe+, boot?
ou footwear

)

/TI/AB OR

nos campos
título (/TI) ou
resumo (/AB)

© 2020 www.axonal.com.br

ou,
opcionalmente

(A43B-005/02+)
/IPC/EC/CPC

qualquer classificação
internacional, europeia
ou CPC iniciada por
A43B-005/02

53

54

Orbit Intelligence
Exemplos de Campos

Aqui temos exemplos de alguns campos
interessantes para “filtrar” buscas

... and NPN>1

Famílias de patentes com mais de uma publicação

... and BR/PR

Brasil como país de prioridade

... and BR/PN

Brasil como país de publicação

... and CIDI=YES

Litígio reportado

... and EPRD=2001:2005

Data de prioridade mais antiga entre
2001 e 2005

... and EPD<=1997-12-05

Data de publicação mais antiga na família
menor ou igual a 05 de dezembro de 1997

Detalhes sobre cada um desses campos (e muitos outros) estão disponíveis no guia
Fields©of
the FamPat Collection
2020 www.axonal.com.br

Aqui estamos de volta à página do Advanced search,
para nos aprofundarmos em buscas no Orbit

Como ponto de partida, vamos
realizar uma busca usando o termo

1

“SOCCER SHOE”...

2
...mantendo seleção
apenas dos campos Title e Abstract

...em seguida, vamos clicar em

3

55

Como já vimos, quando executamos uma busca, o sistema
nos remete à página do Search History

Ao analisarmos as respostas,
podemos ver que foi criado um
segundo “Search Step”, agora
com 94 resultados, em
comparação com os 4159 da
busca anterior

Ao longo desse bloco veremos
(entre outras coisas) como
diferentes conectores e campos
podem influenciar os resultados

Por enquanto, vamos
deletar o Search Step 1.
A exclusão de um passo de
busca pode ser feita
clicando-se no link “Delete”,
na linha correspondente

56

57

Com a exclusão do antigo
Search Step 1, agora
o Step 2 passa a ser o 1

Ao final da página,
podemos editar as
expressões de
busca (Queries)

Neste caso, a expressão SOCCER SHOE
foi pesquisada como uma frase, com os
termos contíguos, nos campos:
/TI corresponde ao título e
/AB corresponde ao resumo (abstract)

58

A expressão de busca (Query) ao final da página é editável
Neste exercício, vamos executar uma série de buscas, aplicando
diferentes comandos e recursos

Para o próximo passo, vamos
adicionar o caractere + ao
final do termo, sem espaço
SHOE+

Como vimos na página 51, o
caractere de truncagem + ao final
do termo SHOE serve para
recuperar qualquer termo iniciado
por ele. Por exemplo: SHOE,
SHOES, SHOELACE, etc.

1
Para executar a linha de busca
editada, clicamos em

2

59

Com a adição do caractere +
podemos notar o aumento no
número de resultados de 94 para 190

60

Vamos adicionar agora o
operador booleano AND
entre SOCCER SHOE+
SOCCER AND SHOE+

Com a adição do operador AND,
serão recuperados resultados que
tenham os termos SOCCER e
SHOE+ contíguos ou não

1
Para executar a linha de busca
editada, clicamos em

2

61

Com a adição do operador AND,
foram recuperados resultados com os
termos SOCCER e SHOE+ contíguos
ou não

Nesse caso, passamos de 190 para
310 resultados. A diferença
corresponde aos resultados em que o
termo SOCCER e o termo SHOE+
constam no título ou no resumo, mas
que não contêm SOCCER SHOE+
com os termos contíguos
ex: Shoes which may be approriate
for sports like soccer

62

Os números dos Search Steps podem
ser pesquisados no lugar das
expressões de busca.

Neste exemplo, 3 NOT 2 equivale à expressão:
(SOCCER AND SHOE)/TI/AB NOT (SOCCER SHOE)/TI/AB

1
2

63

Os números dos Search Steps podem
ser pesquisados no lugar das
expressões de busca.

Neste exemplo, 3 NOT 2 equivale à expressão
(SOCCER AND SHOE)/TI/AB NOT (SOCCER SHOE)/TI/AB

...o que pode ser verificado por meio da busca comparativa, com o
emprego das expressões de busca no lugar dos números dos
Search Steps

64

Os números dos Search Steps podem
ser pesquisados no lugar das
expressões de busca.

Nesse exemplo, 3 NOT 2 equivale à espressão
(SOCCER AND SHOE)/TI/AB NOT (SOCCER SHOE)/TI/AB

...o que pode ser verificado por meio da busca comparativa, com o
emprego das expressões de busca no lugar dos números dos
Search Steps

...e reconfirmado com a expressão 5 NOT 4, em que o número
ZERO para o Step 6 evidencia que o Step 5 tem exatamente os
mesmos resultados que o Step 4

Dica: Operador booleano NOT é particularmente útil para comparar
conjuntos e para verificar quais novos resultados um determinado
conjunto traz em relação a outros, poupando tempo de leitura de
resultados já vistos
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Retornando à exploração de operadores de busca, vamos ver agora o uso de múltiplos parênteses.
Para tanto, vamos usar o Search Step 3 como ponto de partida:

(SOCCER AND SHOE+)/TI/AB
Nesse caso, algumas variações dos termos seriam:
SOCCER

SHOE+

FOOTBALL

BOOT?

HUGBY

FOOTWEAR

E um possível agrupamento, já com os indexadores de campo, nos leva a 1200* resultados:
((SOCCER OR FOOTBALL OR HUGBY) AND (SHOE+ OR BOOT? OR FOOTWEAR))/TI/AB

* Comentário: é esperado
que os números de
resultados mudem com o
tempo, à medida que novas
patetes sejam publicadas
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Como vimos na páguna 50, possíveis combinações pode ser feitas com o uso de conectores de
proximidade, como por exemplo nD e nW, em que n é um número de 1 a 99 que indica o número
máximo de termos que podem aparecer intercalados, D indica em qualquer ordem e W indica
exatamente na ordem com que foram digitados. Por exemplo: W, 1W, 2W ou 2D...

((SOCCER OR FOOTBALL OR HUGBY) 2D (SHOE+ OR BOOT? OR FOOTWEAR))/TI/AB
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...ainda é possível substituir ou acrescentar campos de busca. Neste exemplo, incluímos o campo
“Super Abstract” /SA, que corresponde à combinação dos campos /OBJ/ADB/ICLM
((SOCCER OR FOOTBALL OR HUGBY) 2D (SHOE+ OR BOOT? OR FOOTWEAR))/TI/AB/SA

Detalhes sobre o campo /SA e dezenas de outros estão disponíveis
no guia Fields of the FamPat Collection no link:
http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/FamPat.pdf
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Páginas para exploração da
Classificação Internacional de
Patentes (IPC) podem ser
acessadas nesses links:
IPC em português
IPC em inglês
Vale comentar que no Orbit
Intelligence a grafia de IPCs
segue o padrão LNNL-NNN/NN.
Mais para frente, veremos
como a busca por menus pode
ajudar na formatação
“automática” de buscas por
classificações

...também é possível combinar palavras chaves, por exemplo, com classificações de patentes.
Neste caso, a classificação internacional A43B-005/02 se refere justamente a chuteiras
((SOCCER OR FOOTBALL OR HUGBY) 2D (SHOE+ OR BOOT? OR FOOTWEAR))/TI/AB/SA OR A43B-005/02/IPC
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Ainda sobre classificações, também é possível pesquisa simultânea das Classes Internacional, Europeia e
Cooperativa, bem como o uso de truncagem. Neste exemplo, a expressão A43B-005/02+ cobre tanto a classe
A43B-005/02 como as classes com dígitos adicionais A43B-005/025 ou A43B-005/02B
((SOCCER OR FOOTBALL OR HUGBY) 2D (SHOE+ OR BOOT? OR FOOTWEAR))/TI/AB/SA OR A43B005/02+/IPC/EC/CPC
Página para exploração da
Classificação Cooperativa
de pode ser acessada
nesse link: CPC em inglês
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Já nesta sequência, temos buscas em que o Search Step 14 foi “filtrado” com alguns termos adicionais:
Step 15

14 AND NPN>1

Famílias de patentes com mais de uma publicação

Step 16

14 AND BR/PR

Brasil como país de prioridade

Step 17

14 AND BR/PN

Brasil como país de publicação

Step 18

14 AND CIDI=YES

Litígio reportado

Step 19

14 AND EPRD=2001:2005

Data de prioridade mais antiga entre 2001 e 2005

Step 20

14 AND EPD<=2009-03-17

Data de publicação mais antiga na família até
17/MAR/2009

Detalhes sobre esses e dezenas de outros campos adicionais estão
disponíveis no guia Fields of the FamPat Collection
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Como já comentamos algumas vezes,
Detalhes sobre campos de busca
podem ser vistos no guia
Fields of the FamPat Collection

Uma interessante alternativa para
conhecer os campos de busca são os
menus do Advanced Search
Para ir à página de busca avançada,
basta clicarmos no respectivo link,
na aba Menu

Aqui estamos de volta à página do Advanced Search

Podemos conhecer os campos da base
de dados utilizando os menus da
página de busca avançada...

...em combinação com o botão
que, quando acionado, nos apresenta
a interpretação do que foi digitado nos
menus, no formato de
expressão de busca

72

73

Podemos conhecer os campos da base
de dados utilizando os menus da
página de busca avançada...

...em combinação com o botão
que, quando acionado, nos apresenta
a interpretação do que foi digitado nos
menus, no formato de
expressão de busca

Neste outro exemplo, vemos que o “filtro” BR para Earliest
prioriy country foi interpretado como AND (br)/EPRC

74

Assim como na janela do Search history, podemos editar as
expressões de busca no Advanced search. Neste caso, por
exemplo, vamos deixar apenas (br)/EPRC ...

1
....e em seguida,
vamos clicar em

2

75

Aqui temos o novo Search step,
que pode ser utilizado como
base para novas buscas...

...inclusive por meio da digitação
da expressão (BR)/EPRC
diretamente no Search history

Dicas adicionais sobre comandos
de busca podem ser vistas neste
outro guia:

https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Orb
it_Visao_Geral_Sistema_PARTES_1_a_3
_BUSCA_VISUALIZACAO_SELECAO.pdf
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Oficina 1C
Buscas por citações
Buscas por citações de patentes são importantes instrumentos para a
recuperação de famílias que foram citadas ou que citaram uma ou mais
famílias de patentes. Também pode ser útil para a identificação de
patentes mais citadas em um grupo ou até mesmo para o monitoramento
de potenciais concorrentes (que estejam citando, por exemplo, patentes
que estejamos monitorando).
Neste bloco, veremos como fazer tanto buscas rápidas a partir de
conjuntos de resultados como, também, buscas por citações utilizando
linhas de comando mais “sofisticadas”.
Aproveitando para reforçar o que vimos na Oficina 1B, iniciaremos por
algumas linhas de comando.

© 2020 www.axonal.com.br

Aqui temos informações do guia Fields of the FamPat
Collection sobre campos de citações

78
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Como complemento, aqui temos informações
de campos numéricos relativos a citações

ALLCT/ FNUM
ALLCTG/ FNUM
SCT/ FNUM
NSCT/ FNUM
SCTG/ FNUM
NSCTG/ FNUM

Number of cited patents in the family
Number of citing patents in the family
Number of self cited patents in the family
Number of non-self cited patents in the family
Number of self citing patents in the family (forward citations)
Number of non-self citing patents in the family (forward citations)

Expressões de busca de busca para campos numéricos de citações devem ser construídas da seguinte
forma: XXXXX/FNUM>=N, em que XXXXX é o código do campo, N é o número de citações e os sinais
>,< ou = podem ser usados

Por exemplo:

21 AND NSCTG/FNUM>=10

ALLCTG/FNUM>20

para famílias de patentes do Search Step 21
citadas por 10 ou mais famílias de patentes de
terceiros
para famílias de patentes que tenham sido citadas
por mais de 20 famílias de patentes,
independentemente de ser do próprio titular ou de
terceiros

De volta à página do Search history, temos aqui mais alguns passos,
que exemplificam a aplicação de campos numéricos de citações

Step 22

21 AND NSCTG/FNUM>=10
Famílias do Search Step 21, citadas por 10 ou mais famílias de patentes de terceiros

Step 23

ALLCTG/FNUM>20
Famílias de patentes citadas por mais de 20 famílias de patentes de terceiros ou do próprio titular

Step 24

21 AND 23
Famílias do Search Step 21 e que também estão no Search Step 23

Step 25

BR/EPRC AND ALLCTG/FNUM>20
Forma alternativa de grafia para 21 AND 23, cuja interpretação é: “Famílias de patentes com
Brasil como país de prioridade mais antiga e que foram citadas por mais de 20 famílias de
patentes de terceiros ou do próprio titular”
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Ainda na página do Search history, temos aqui um exemplo de busca
de citação de literatura não patentária, por meio do campo /REF

Step 26

(NIKE S CATALOGUE S 200#)/REF
Famílias de patentes em que os termos NIKE, CATALOGUE e os números 2000-2009 (ou termos
200A-200Z) aparecem na mesma frase
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Aqui temos a página com os 14 resultados
identificados no Search Step 26

O modo de visualização KWIC (Key Words In
Context) é particularmente útil para visualização de
buscas por citações, pois mostra diretamente os
segmentos em que os termos de busca aparecem

Nesta primeira família de patentes,
podemos ver que foram citados
catálogos da Nike Bauer de 2006 e 2007

... já nesta segunda família, foram
citados catálogos da Nike Footwear de
2000 e 2002, com publicações em Jul
1999 e Nov 2001, respectivamente

83
Saindo do Orbit, aqui temos a página do USPTO Public PAIR
(https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair) para uma das família da patentes.
Neste exemplo ilustrativo, a patente US10477909

Como podemos ver, no
caso desse processo, há
centenas de páginas de
literatura não patentária
em citações

Tais documentos não estão
disponíveis para download,
mas podem ser solicitados
ao USPTO

De volta à pagina “Search results”, vamos ver agora como podemos buscar famílias
de patentes citadas e/ou citantes a partir de resultados de buscas anteriores

Buscas por citações a partir de resultados podem ser
feitas por meio do ícone com os três pontinhos

cuja ativação é feita por meio da seleção de pelo menos
um dos resultados
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A “ativação” da ferramenta de citações (e as demais
ferramentas na página de respostas) é feita a partir da
seleção de pelo menos um dos resultados

A seleção de todos os resultados
pode ser feta por meio do botão

Para a seleção de faixas de
resultados, deve se clicar no
triângulo ao lado do botão

A seleção dos resultados também
pode ser feita um a um, por meio
da caixa de seleção
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Neste exemplo,
selecionamos
apenas o
primeiro
resultado

As opções da ferramenta de citações
podem ser acessadas no triângulo ao
lado do botão com os três pontinhos

O limite para
buscas por
citações é de
10 mil famílias
de patentes
As três opções básicas são:
Famílias de patentes anteriores, citadas
por essas famílias selecionadas

Famílias de patentes posteriores, que
citam essas famílias selecionadas

Combinação das opções
anteriores
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As opções da ferramenta de citações
podem ser acessadas no triângulo ao
lado do botão com os três pontinhos

A opção
dá acesso à janela a seguir:
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Estas são as opções para o Advaced citation search:

Search
•
•

Cited patents
Citing patents

Restrictions
•
•
•

Self citations
Non-self citations
No self/non-self citation restriction

•
•
•
•

Examiner citation
Applicant citation
3rd party citation
No citing party restriction (examiner, applicant or 3rd party)

•
•
•

Novelty or obviousness code restriction (X, Y, I, 102, 103)
Custom category
No citation code restriction

Aqui estamos de volta à página de resultados, com uma família de patentes selecionada

As opções da ferramenta de citações
podem ser acessadas no triângulo ao
lado do botão com os três pontinhos

Comumente, buscas por patentes
citadas e citantes ser um bom ponto
de partida, com pequeno esforço. Não
só em relação à recuperação de
invenções semelhantes mas, também,
para a identificação de patentes sobre
componentes da invenção ou ainda
novas aplicações.

Neste exemplo,
selecionamos o
primeiro resultado
(US10477909)...

... e vamos utilizar a opção
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Para buscas por citações a partir da página de respostas, o sistema apresenta os resultados
diretamente na página própria página de respostas “Show results”

Neste exemplo, recuperamos 116 famílias de
patentes citadas ou citantes a partir da
família de uma família de patentes
(US10477909)

Podemos usar essas 116 famílias de patentes
para buscas de citações também,
expandindo a busca para
“citadas e citantes” das “citadas e citantes”

(como se fossem citações de segundo grau)
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2
1

Na sequência do
presente exemplo,
vamos selecionar
todos os 116
resultados....

3

...e, em seguida, vamos
fazer nova busca por citadas
e citantes
agora, com todas as
116 famílias selecionadas,
de uma vez só
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Neste exemplo, recuperamos 3307 famílias de
patentes citadas ou citantes das 116 citadas
ou citantes daquela uma família de patentes
(US10477909), que usamos ponto de partida

Cada busca por citações dá origem a um
Search Step. Assim, podemos reunir todas
essas famílias em um único conjunto.
Para tanto, podemos utilizar a página do
Search history.

93
Para voltar ao Search history,
vamos clicar na aba

1

2
...depois, vamos selecionar
“Search history”

Na página do Search history, podemos ver que cada uma das buscas por citações gerou um
novo Search step. Neste exemplo executamos ainda um passo de busca adicional, unindo o
Step 27 com o Step 28, por meio da expressão 27 OR 28

Step 26

(NIKE S CATALOGUE S 200#)/REF
Famílias de patentes em que os termos NIKE, CATALOGUE e os números 2000-2009 (ou termos
200A-200Z) aparecem na mesma frase

Step 27

..CITBF NOSOURCE SS 26 1 RANKED
Famílias de patentes citadas e citantes da primeira família de patente do Search step 26

Step 28

..CITBF NOSOURCE SS 27 RANKED
Famílias de patentes citadas e citantes de todas as famílias de patente do Search step 27

Step 29

27 OR 28
Soma dos resultados do Search step 27 reunido com o 28 (pesquisa realizada manualmente
aqui no search history)
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Dicas adicionais sobre buscas por citações podem ser vistas em:
https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Orbit_Visao_Geral_Sistema_PARTES_1_
a_3_BUSCA_VISUALIZACAO_SELECAO.pdf

Aqui vamos realizar uma pausa operacional para “limpeza” do Search history

1

Antes de seguirmos adiante, vamos
“limpar” o histórico de busca,
clicando no link “Erase all”...

2
...e, seguida, no botão
,
para confirmar que queremos deletar
todo o histórico

95

Aqui temos a página do Search history após a
“limpeza” de todos os Search Steps

No caso de exclusão por engano
ou necessidade de recuperação de
linhas de busca antigas, é possível
utilizar o link
“Previous history”

96

Esta é a página do “Previous history”. Nela ficam gravadas as
buscas realizadas nos últimos 12 meses

É possível “filtrar” os
resultados por faixas de
datas

Os passos de busca podem ser executados
pelo link “Run”, com atenção ao fato que
alguns search queries podem depender de
passos anteriores

97
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Oficina 1D
Buscas por similaridade
Buscas por similaridade são uma outra forma rápida e pouco
trabalhosa para identificar patentes (ou artigos) com algum
grau de semelhança com uma ou mais patentes. Para tanto o
Orbit Intelligence utiliza campos de classificações de patentes,
citações e conceitos.
A partir deste bloco, vamos apresentar diretamente imagens
das páginas, sem mostrar todos os passos anteriores

© 2020 www.axonal.com.br

Nesta página, temos os resultados para uma busca pela expressão: (SOCCER SHOE+ AND SPIN+ AND 100
BALL)/TI/AB, já com a ferramenta de colorir termos
aplicada e o formato KWIC para Display

Informações sobre o uso da ferramenta
“Highlight”
estão disponíveis nos slides
28 a 32 dessa apresentação.
Neste exemplo, utilizamos o seguinte padrão
de cores, para demonstrar que o Highlight
pode ser aplicado aos arquivos de
exportação:

A partir deste
bloco, vamos
apresentar
diretamente
algumas
páginas, sem
mostrar todos os
passos
anteriores
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Nesta página, temos os resultados para uma busca pela expressão: (SOCCER SHOE+ AND SPIN+ AND 101
BALL)/TI/AB, já com a ferramenta de colorir termos
aplicada e o formato KWIC para Display

Buscas por citações a partir de resultados
podem ser feitas por meio do ícone

cuja ativação é feita por meio da seleção
de pelo menos um dos resultados

101

A “ativação” da ferramenta de busca por similaridade
(e as demais ferramentas na página de respostas) é feita
a partir da seleção de pelo menos um dos resultados

Como já vimos seleção de todos
os resultados pode ser feta por
meio do botão

Para a seleção de faixas de
resultados, deve se clicar no
triângulo ao lado do botão

A seleção dos resultados também
pode ser feita um a um, por meio
da caixa de seleção

102

103

Para buscas por similaridade o sistema utiliza
algoritmo baseado em classificações de patentes,
citações, conceitos, etc.
Na opção “Search similar patents”, a busca é realizada
em toda a base de dados.

Já na opção “Restrict to similar patents”, a busca é
realizada dentro do conjunto do qual foram
selecionadas as respostas

104

Neste exemplo, vamos usar a opção:

105

Em buscas por similaridade o sistema realiza busca
baseada em algoritmo que leva em consideração
classificações de patentes, citações, palavras chaves,
etc.
Para a opção Search similar patents, a busca é
realizada em toda a base de dados. Para a opção
Restrict to similar patents, a busca é realizada apenas
no conjunto do qual os resultados foram selecionados

Neste caso, a busca por similaridade retornou com mais
de 14 mil resultados a partir das 7 famílias de partida

As famílias de partida
aparecem no topo da lista

Os escores de relevância são
baseados no grau de
similaridade e frequência
dos termos de busca

106

107

A seleção dos resultados com
maiores escores pode ser feita,
por exemplo, com base nos N
primeiros resultados.
Por exemplo, os resultados na
faixa de 1 a 500

108
Outra interessante forma de seleção dos
documentos mais semelhantes é a adição do
termo TOP NN, ao final da expressão de
busca. Por exemplo, para a linha de comando:

..SIMILARITY SS 1 TOP 95
...o sistema limita a busca por similaridade
aos documentos com escore de 95% ou mais,
tomando como base os documentos do Search
Step 1
Colocando-se TOP 99, os escore mínimo seria
de 99% e assim por diante

Neste exemplo,
vamos usar a
caixa de busca no
topo da página de
respostas para
executar a busca

Para tanto, basta se
digitar o comando de
busca e em seguida
clicar no teclado em

Aqui estamos de volta à página do Search history

Note que, com o novo
comando (limitado a
escores de até 95%), o
número de respostas é
bem menor.

Assim como qualquer outro comando,
buscas por similaridade também podem
ser editadas e executadas, por exemplo,
podemos mudar de TOP 95 para TOP 99
..SIMILARITY SS 1 TOP 99

109

110

Também podemos usar Search Steps de buscas
por similaridade em combinação com outros
termos.
Por exemplo, para buscar as patentes similares
recuperadas no Search Step 4 que tenham a NIKE
como titular, podemos usar:

4 AND NIKE/PA
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Oficina 1E
Criação de listas de seleção (manual)

Listas de seleção, em que os resultados podem ser colocados
ou retirados manualmente são particularmente úteis para a
elaboração de relatórios, exportação de dados, busca por
citações, análises posteriores e outras coisas mais

© 2020 www.axonal.com.br

Nesta página, temos os resultados para uma busca pela expressão: (SOCCER SHOE+ AND SPIN+ AND 113
BALL)/TI/AB, já com a ferramenta de colorir termos
aplicada e o formato KWIC para Display
conforme vimos na página 99

Para fazermos a seleção, vamos
passar ao modo de visualização
“1st drawing only”

Aqui estamos na página de resultados no formato de Display “1st drawing only”

Neste exemplo,
vamos selecionar
apenas 2 famílias

Para a seleção,
clicamos na caixa

114

115

Para criar uma lista de
seleção ou para copiar
as famílias para uma
lista previamente
criada, selecione os
resultados e, em
seguida, clique no
ícone:

116
O sistema abrirá
janela para o Portfolio
Para criar uma lista,
clique no ícone:

1

2
Para criar uma lista
de seleção ou para
copiar as famílias
para uma lista
previamente criada,
clique no ícone:
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O sistema abrirá
janela para o Portfolio
Para criar uma lista,
clique no ícone:

1

Para criar uma lista
de seleção ou para
copiar as famílias
para uma lista
previamente criada,
clique no ícone:

2
3
Em seguida,
clique em:

118

1

Escolha um nome
para a lista.
Ex.: LISTA 1

2
... em seguida,
clique em

119

1
...depois, clique sobre o nome
da lista para os quais as
famílias selecionadas serão
copiadas
A lista selecionada ficará
marcada com uma faixa de
cor azul

2

...finalmente, clique:

120

O sistema permite a criação de
listas com até 30.000 (trinta mil)
famílias de patentes

121

A lista criada pode ser
acessada na aba
“Explorer”

122

A lista criada pode ser acessada
na aba “Explorer”.
Nesse caso, a LISTA 1 está na
pasta Inbox, na qual foi criada
Para abrir a pasta Inbox, basta
clicar sobre ela

123

Para visualizar as
famílias na Lista 1
clique nela

124

As listas de seleção podem ser trabalhadas da
mesma forma que qualquer conjunto no
“Search results”

Inclusive, toda vez em que uma lista de
seleção é acessada, um novo passo de busca
é gerado no “Search History”. Assim, as listas
de seleção podem ser refinadas ou
combinadas com outros passos de busca ou
com outras listas de seleção, etc.

125
Para ir ao Search history,
vamos clicar na aba”

1

2

...depois, em
“Search history”

Aqui estamos de volta ao Search history

Como comentamos: Toda vez em que uma
lista de seleção é acessada, um novo passo de
busca é gerado no “Search History”.
Assim, as listas de seleção podem ser
refinadas ou combinadas com outros passos
de busca ou com outras listas de seleção, etc

126

127

A título de exemplo, aqui utilizamos a
Lista (Searh Step 2) para realizar uma
busca por similaridade:

..SIMILARITY SS 2

1

2

128
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Oficina 1F
Exportação de dados em formato PDF

O Orbit Intelligence permite a exportação de grandes
conjuntos de dados. A exportação pode ser feita em vários
formatos e inclui a opção de “highlight”. Neste bloco, veremos
um exemplo de exportação em formato PDF

© 2020 www.axonal.com.br

Nesta página, temos os resultados para a busca por similaridade da Oficina 1E,
já com a ferramenta “Highlight” (colorir termos) aplicada e o formato Abstract para Display

Informações sobre o uso da ferramenta
“Highlight”
estão disponíveis nos slides
28 a 32 dessa apresentação.
Neste exemplo, utilizamos o seguinte padrão
de cores, para demonstrar que o Highlight
pode ser aplicado aos arquivos de
exportação:

130

131

A seleção de resultados pode ser feita “um a um” ou
por meio do menu ao lado de “Select” para:
. Todas as famílias (All records)
. Famílias da página atual (Current page)
. Faixa de famílias. Ex: Range 1-10

Como o do número de famílias de patentes em cada
arquivo de exportação é limitado a 2500 para formatos
incluindo imagens, reivindicações ou textos integrais, a
seleção de múltiplos Ranges é particularmente útil para
a exportação de grandes conjuntos de informações. Por
exemplo:
- Arquivo de exportação 1: Range 1-2500,
- Arquivo de exportação 2: 2501-5000,
- etc...

Neste exemplo,
vamos utilizar a
faixa de 1-10

* Para arquivos que não contenham campos de
imagens, reivindicações ou textos integrais o limite de
exportação é de até 20 mil resultados de cada vez

132

Neste caso, como selecionamos
o resultados 1-10, temos 10
resultados apontados ao lado
de Select

133
Para acessar as opções de
exportação, vamos clicar no
triângulo ao lado do botão

...em seguida, selecionaremos

Vário formatos para exportação estão
disponíveis. Para cada um, há várias opções.
Neste caso, vamos utilizar a opção PDF

134

135

Para adicionar
campos para
exportação. Por
exemplo:
“Claims” e
“Description”
basta se clicar
sobre os campos
de interesse*

1

2
...e, em seguida, clicar
na seta para a direita

*Para selecionar mais de um campo de cada vez, basta se manter
a tecla <Ctrl> pressionada e clicar nos campos

136

Uma vez incluídos os campos
adicionais, podemos editar o
formato de exportação em
“Avanced options”...

137

2
Em “Avanced
options” podemos
alterar o formato
de exportação

1

Neste exemplo, vamos
incluir o histórico de
busca

...depois vamos clicar
em OK

3

138

1

2

É possível salvar o formato de
exportação. Para tanto, basta
se digitar um nome e, em
seguida, clicar no ícone

139

Finalmente, para completar a
exportação, vamos clicar em

Para arquivos de exportação com até 1000 resultados, o link para download é gerado diretamente
na página do Search results. Para mais de 1000 resultados, a geração do arquivo é feita “offline” e
um link para download é enviado por de e-mail, quando o processo for concluído

Para fazer o download, basta se clicar
no link “Click here to download file”

140

141
Aqui temos o relatório em formato PDF, com o histórico de
busca, a lista de resultados....

142
Ainda no arquivo de exportação em formato PDF, este é um dos resultados
individuais no formato ”First Page Like”, com alguns campos adicionais

143
... , incluindo a tradução das reivindicações e do relatório descritivo
do idioma coreano para inglês

144
Para quem preferir ler em coreano,
há ainda a opção de download do
documento original, por meio do link

145
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Oficina 1G
Exportação de dados em formato XLSX

Neste bloco, veremos um exemplo de exportação em formato
de planilha XLSX

© 2020 www.axonal.com.br

Repetindo em grande parte o que fizemos na exportação de dados em formato PDF...

147

A seleção de resultados pode ser feita “um a um” ou
por meio do menu ao lado de “Select” para:
. Todas as famílias (All records)
. Famílias da página atual (Current page)
. Faixa de famílias. Ex: Range 1-2500

Como o do número de famílias de patentes em cada
arquivo de exportação é limitado a 2500 para formatos
incluindo imagens, reivindicações ou textos integrais, a
seleção de múltiplos Ranges é particularmente útil para
a exportação de grandes conjuntos de informações. Por
exemplo:
Neste exemplo,
vamos utilizar a
faixa de 1-2500

- Arquivo de exportação 1: Range 1-2500,
- Arquivo de exportação 2: 2501-5000,
- etc...

* Para arquivos que não contenham campos de
imagens, reivindicações ou textos integrais o limite de
exportação é de até 20 mil resultados de cada vez

148

Neste caso, como selecionamos
o resultados 1-2500, temos
2500 resultados apontados ao
lado de Select

149
Para acessar as opções de
exportação, vamos clicar no
triângulo ao lado do botão

...em seguida, vamos selecionar

Vário formatos para exportação estão
disponíveis. Para cada um, há várias opções.
Neste exemplo vamos escolher XLSX

No caso de arquivos de exportação XLSX,
assim como em outro formatos, há dezenas
de campos, que podem ser selecionados

150

151

Estes são os campos
disponíveis para
exportação em
arquivos XLSX

Para vários deles há
opções de
“subcampos”. Por
exemplo, para datas
de publicação é
possível escolher a
mais atiga, a mais
recente ou ambas

152

Como vimos, há várias opções de campos e, para
alguns deles, há ainda opções de “subcampos”.
Por exemplo, para datas de publicação, podemos
escolher datas mais antigas, datas mais recentes
ou ambas.
Para acessar tais opções, basta se clicar sobre o
ícone
correspondente ao campo selecionado...

1
...e, em seguida, fazer a
seleção na caixa de opções

2

...depois
OK

3

153

Em
“Advanced options”...

... é possível ainda se definir uma série de
outros parâmetros de exportação. Por
exemplo, a aplicação de highligitng

154

1

2

É possível salvar o formato de
exportação. Para tanto, basta
se digitar um nome e, em
seguida, clicar no ícone

155

Finalmente, para completar a
exportação, vamos clicar em

156

Quando um número maior que 1000 respostas é
selecionado para exportação, o sistema procede ao
envio de link para o arquivo de exportação por e-mail.
Assim, é possível seguir trabalhando enquanto o
arquivo de exportação é gerado

157

1

Na janela seguinte é possível
definir o endereço de e-mail
para envio, o título e
comentários a serem incluídos
na mensagem

2

158

Nesse caso (em que exportação está sendo
processada para mais de 1000 resultados), o sistema
informa que a exportação está em progresso e que o
usuário receberá um e-mail, quando os documentos
exportados estiverem disponíveis

159
Este é um exemplo de e-mail com link para
downlad do arquivo de exportação.

O prazo de validade do link
é de 30 dias após a data
de envio

Aqui temos um exemplo de arquivo de exportação XLSX

Como qualquer arquivo
XLSX, filtros podem ser
adicionados

Colunas podem ser
adicionadas, para inserção
de comentários, etc

160

161

Aqui podemos ver que o
highlight é aplicado aos
termos na planilha, que
aparecem com
diferentes cores

Os arquivos de
exportação podem ainda
incluir hyperlinks ativos
para textos integrais,
dados da família de
patentes, etc.

162
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Oficina 1H
Recursos adicionais

Neste bloco, apontaremos recursos adicionais nas várias páginas
de busca, histórico e visualização do Orbiit Intelligence.
Em futuras edições, entraremos em detalhes

© 2020 www.axonal.com.br
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Vamos iniciar a exploração de recursos adicionais a partir da página do “Advanced search”.

Na página do “Advanced search”, temos vários “wizards” para ajudar nas buscas

Para campos de Keywords,
o ícone
dá acesso a
termos correlacionados e a
dicionários

165

Na página do “Advanced search”, temos vários “wizards” para ajudar nas buscas

Para Technology domain, o
ícone . dá acesso à lista de
domínios tecnológicos (que são
definidos com base em em IPCs)

166

Na página do “Advanced search”, temos vários “wizards” para ajudar nas buscas

Para classificações IPC e CPC,
os ícones
permitem a
visualização prévia da
frequência com que as classes
aparecem

Já por os botões
.
dão
acesso aos índices de classes
nos sites da WIPO e do
Espacenet

167

Na página do “Advanced search”, temos vários “wizards” para ajudar nas buscas

Para Assignees, o
.
dá
acesso a página com nomes de
grupos, subsidiárias, etc. que podem
ser selecionados para buscas

168

Na página do “Advanced search”, temos vários “wizards” para ajudar nas buscas

Para Inventor e Agent, o ícone .
mostra a frequência de ocorrência e
possíveis variações de nomes de
inventores e agntes

169

Na página do “Advanced search”, temos vários “wizards” para ajudar nas buscas

Para buscas por números, é possível
fazer o upload de arquivos com dados
de milhares de patentes de uma só
vez por meio de
.

170

171

Ainda sobre buscas, há ainda opções
de páginas adicionais que podem ser
acessadas na aba “Menu”

Easy search permite buscas simples, sem uso de
conectores ou comandos, em que o sistema
comumente usa os campos /BI/SA/KEYW/PA/IN, da
mesma forma que a caixa de busca no topo da
página Advanced search

172

Ainda sobre buscas, há ainda opções
de páginas adicionais que podem ser
acessadas na aba “Menu”
Semantic search é particularmente útil para
buscas a partir de textos livres, tais como resumos
de artigos ou de outras patentes

Ainda sobre buscas, há ainda opções
de páginas adicionais que podem ser
acessadas na aba “Menu”

Assignee search é uma alternativa para buscas a
partir de nomes de titulares. Assim como na página
do Advanced search, permite o uso da ferramenta
“Corporate Tree” para identificação de grupos,
subsidiárias, etc.

173

Ainda sobre buscas, há ainda opções
de páginas adicionais que podem ser
acessadas na aba “Menu”

Number search permite buscas a partir de
números de publicação, depósito ou prioridade.
Assim como na página Avanced search, permite o
upload de arquivos com milhares de números.
Adicionalmente, também permite a colagem de
textos livres contendo números de patentes sem
formatação (muito embora seja recomendável a
“limpeza” e pré-formatação para buscas mais
efetivas

174

175
Retornando à página do “Advanced search”, outro interessante recurso é a possibilidade de escolha da base
de dados em que serão realizadas as buscas

A base padrão é a FamPat, em que as
publicações são agrupadas em famílias
de patentes. Informações sobre a base
FamPat podem ser vistas neste Link

A seleção das
bases de dados
é feita em
“Collections”

Também é
possível limita
a busca a
faixas de datas

Opcionalmente, é possível a busca,
visualização e análise de publicações
Individualmente, na base FullPat
com informações neste Outro Link

Também na página do “Advanced search”, outro interessante recurso é a possibilidade
de criação, dição e execução de “Scrips” baseados em sequências de search queries
pré-digitadas ou então derivadas de históricos de buscas previamente salvos

176

Após digitação ou
colagem das
linhas de busca,
basta executá-las

... para linhas
baseadas em
números de
Search steps, o
sistema os
renumera
automaticamente

O “Create script” pode ser acionado no
respectivo botão na parte be baixo da página
do Advanced Search

177
Aqui estamos na página do Search history, onde também veremos alguns recursos adicionais

Na página do “Search history”, também temos vários recursos adicionais

Save entire
strategy permite o
salvamento de todos
os passos de busca

A página que se abre quando acionamos
o Save entire strategy é essencialmente
a mesma que quando acionamos o
Create Script (ou ainda buscas já salvas
no “My saved searches” ou por meio do
link “Save”)

Deve se ter cuidado,
para estratégias
baseadas em buscas
de grande quantidade
de números ou
alguns comandos,
que podem não ser
executados
adequadamente em
buscas salvas

Como qualquer busca salva, também
pode ser editada

178

Na página do “Search history”, também temos vários recursos adicionais

Create Script
Abre uma página de
script em branco, da
mesma forma que o
botão Create Script na
página de busca
avançada

Em My saved searches
Podemos acessar todas
as estratégias salvas

Save
permite o salvamento
do passo de busca
específico para a linha
em que é aplicado.

No caso de passos de
busca que dependem de
passos anteriores, o
sistema também salva
os passos anteriores

179

Na página do “Search history”, também temos vários recursos adicionais

Export
nos permite exportar o
histórico de busca em
vários formatos

Para executarmos uma busca
exportada, precisamos
reordenar os Search Steps
em ordem crescente

...para tanto, podemos usar
ferramentas do próprio Word
ou outro editor de texto

Os formatos RTF e CSV são
facilmente editáveis para a
execução de futuras buscas
no Create Script

...depois, basta selecionar,
copiar e colar a coluna com
os passos de busca na
página do Create Script

180

Na página do “Search history”, também temos vários recursos adicionais

Um último recurso que
veremos na página do
Search history é a criação de
Alertas Automáticos, por
meio do link Alert

181

Na página do “Search history”, também temos vários recursos adicionais
No topo da página que
se abre, escolhemos o
nome e título para o
alerta, a periodicidade e
o tipo ou código de
atualização.
Interessantes códigos
são UP UE, que cobrem
a entrada de novas
famílias e novos
membros

Na parte do meio da
página podemos editar
a estratégia de busca e
definir as bases de
dados

Já na parte de baixo
definimos o formato do
arquivo, os campos a
serem incluídos
... e até 23 endereços
de e-mail ara envio

Um último recurso que
veremos na página do
Search history é a criação de
Alertas Automáticos, por
meio do link Alert

182

183

Em My alerts, podemos
executar, visualizar, editar ou
deletar os Alertas

Diversos outros códigos de
Atualização estão disponíveis
e podem ser vistos no guia
Fields of the FamPat Collection

Vamos checar agora alguns recursos adicionais na página Search results

Apenas a título de ilustração, neste exemplo
temos a página de resultados para o Query:
(NIKE S CATALOGUE S 200#)/REF no modo de
Display “Abstract”, sem highlights

184

Vamos checar agora três recursos adicionais na página Search results

1
2

Na página Search results, um interessante
recurso (disponibilizado quando selecionamos
pelo menos um das respostas) é a análise
estatística rápida, por meio do ícone

...seguido da seleção de uma das opções de
Top Titulares, Top Classificações ou Conceitos
como, por exemplo:

...para abertura de uma página
indicando as classes mais frequentes

185

Vamos checar agora três recursos adicionais na página Search results

Na página Search results, um interessante
recurso (disponibilizado quando selecionamos
pelo menos um das respostas) é a análise
estatística rápida, por meio do ícone

1

...seguido da seleção de uma das opções de
Top Titulares, Top Classificações ou Conceitos
como, por exemplo:

2

...para abertura de uma página
indicando as classificações mais
frequentes

3

...incluindo links para a página de
classificação da WIPO (nesse exemplo
para Top international classes)

186

Vamos checar agora três recursos adicionais na página Search results

Um segundo recurso
adicional é a
ferramenta de
“Entity Card”...

187

...que nos apresenta
uma visão geral do
portfólio de patentes
dos titulares

Vamos checar agora três recursos adicionais na página Search results
Um terceiro recurso adicional na página
Search Results é o “Family grouping”

Para buscas na base FamPat
as várias publicações de uma
família de patentes aparecem
agrupadas.
Neste exemplo, temos 14
famílias de patentes

Se, em Family grouping,
selecionarmos a opção
Results grouped by
patents, podemos ver,
separadamente, cada uma das
42 publicações que compõem
essas 14 famílias

188

Finalmente, vamos checar alguns recursos adicionais na página de resultados individuais

Em Translate
podemos traduzir os
textos para vários
idiomas, inclusive
português

189

Finalmente, vamos checar alguns recursos adicionais na página de resultados individuais

Em Extended family table podemos ver uma tabela com famílias de
patentes adicionais, que compartilham pelo menos um número de prioridade
com a família que está sendo visualizada

190

Finalmente, vamos checar alguns recursos adicionais na página de resultados individuais

Já em Extended family table podemos ver um gráfico com famílias de
patentes adicionais, que compartilham pelo menos um número de prioridade
com a família que está sendo visualizada

191
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Ainda na página de resultados individuais,
temos recursos interessantes na aba de
visualização “Citations”

193
Ainda na página de resultados individuais,
temos recursos interessantes na aba de
visualização “Citations”

Por exemplo, podemos adicionar patentes
citadas e citantes a listas de seleção, por
meio da ferramenta de Portfolio no ícone

* Informações adicionais sobre a criação de listas e
a inclusão de resultados em listas já existentes
estão disponíveis nas páginas 112 a 127 dessa
apresentação

Ainda na página de resultados individuais,
temos recursos interessantes na aba de
visualização “Citations”

Também podemos visualizar as citações
em interface gráfica, com famílias citadas e
citantes ao longo do tempo, por meio de

194
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Guias, tutoriais, helpdesk
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Guias, tutoriais e contato
com suporte podem ser
acessados nas opções em

197

198
Vídeos, guias e materiais adicionais podem ser acessados no link:

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115
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Em caso de dúvidas, entre em contato:

questel@axonal.com.br
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