УПУТСТВО ЗА ПРЕТРАЖИВАЊЕ У БАЗИ ПАТЕНТНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ESPACENET
Espacenet је највећа светска, слободно доступна збирка објављених патентних
пријава и патената из преко 100 земаља света, са преко 120 милиона докумената,
која постоји од 1998. године и коју одржава Европски завод за патенте (European
Patent Office). Од 19. новембра 2019. званично је пуштена у рад нова верзија
Espacenet базе за претраживање патентних информација која, осим новог,
интуитивног интерфејса, има и неколико функционалних новина.
Паметно претраживање (Smart search) је увек доступно на врху странице и може се
преко њега отпочети претрага укуцавањем кључних речи, класа, броја документа,
имена, итд. Кључне речи се лако налазе у тексту, а текст изабраног документа може
се превести на енглески и друге језике, уколико је доступна та опција за изабрани
документ. Напредно претраживање (Advanced search) омогућава постављање
комплексних упита комбиновањем великог броја критеријума.
Листа резултата претраге у новом Espacenet-у има више података и прегледнија је
за коришћење, а уз листу резултата, у зависности од величине екрана, може се
вршити и прегледање различитих делова пронађеног документа истовремено.
„Респонсивни“ дизајн омогућава коришћење свих функција и на мањим уређајима
као што су паметни телефони или таблети, али је приказ опција на њима
прилагођен величини екрана.
Приступ Еspacenet бази: https://worldwide.espacenet.com/
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Напомена о ауторском праву:
Овај документ, у наставку, представља прилагођен превод кратког водича са задржавањем
одређених израза на енглеском језику, који је и језик интерфејса овог алата, а који је издат 2019.
године од стране Европског завода за патенте – „Espacenet - pocket Guide“.
Изворни документ се налази на следећем линку на интернет страници ЕПО-а (European Patent
Office): Espacenet - pocket Guide

Идентификатори поља - Smart search и Advanced search
Smart search и Advanced search су синхронизовани.
У доњој табели наведени су идентификатори поља које можете користити приликом
претраживања користећи Smart search и њихови еквиваленти у Advanced search.

1

Можете претраживати према датуму објављивања најраније објаве (нпр. EPA1) патентног документа, али не и
према датумима објављивања каснијих публикација (нпр. EPB1). То је зато што се датуми накнадних публикација
не индексирају у сврхе претраживања.

2

Можете претраживати према врсти кода користећи следећи тип упита: pn = <CC> <KC>. (CC – код земље
националног завода или регионалног завода који је објавио документ нпр. DE или EP; KC – код врсте објављеног
патентног документа, нпр. А1, Б
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Оператори

3
4
5
6

Подразумевани оператор паметне претраге је „AND“. Логички оператори имају предност с лева на десно.
Ово ће дати исте резултате као ti=paint AND ti=brush AND ti=head
Ово ће дати исте резултате као ti=motor OR ti=engine.
Ово ће дати исте резултате као pd >=1998 AND pd <=2018.
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Претраживање по датуму
Формати датума: Можете претраживати према датуму објављивања у Smart search и Advanced
search користећи било који од следећих формата:

Временски периоди: следећи формати опсега су прихватљиви за претраживање по датуму
објављивања, користећи било који од дозвољених формата датума:

Упити у заградама
Заграде се могу користити за одређивање редоследа у коме ће се ставке претраживања7 и
међусобни оператори интерпретирати (извршавати). Информације у загради се читају прво, а
након тога се читају информације изван заграда.
7

Ставка за претраживање је реч, симбол класификације, канцеларија, датум или број патента.

Пример: (mice OR rat) AND trap
Ако постоје заграде, претраживач прво обрађује најдубљи израз у заградама, а затим следећи
и тако даље, све док се цео упит не протумачи.
Пример: ((mice OR rat) AND trap) OR mousetrap

Скраћивања
Симболи скраћивања (wildcards – џокери, односно знакови замене који мењају одређени број
или низ алфа-нумеричких знакова) доступни у Smart search и Advanced search:
5

Ограничења при уносу ставки
o Лево скраћивање (?car) није подржано.
o Ако два алфа-нумеричка знака претходе ? или # симболу (co? or pa#), тада су дозвољена
највише три симбола за скраћивање (ca??? доноси call, cart, card, care, cable, etc.)
o Ако три или више алфа-нумеричких знакова претходе ? или # симболу, тада је дозвољено
највише седам симбола за скраћивање.
o Пре симбола * (звездица) морају бити најмање три алфа-нумеричка знака.
o Знакови замене се не могу користити приликом претраживања по класификационим
ознакама патената - IPC и/или CPC. Подаци се аутоматски постављају на ниво
класификационе групе. То значи да ће се сви под-нивои такође претраживати у исто
време. На нивоу подгрупе, користите /low. Ако претражујете према B65D81/24/low, систем
ће, на пример, такође претраживати резултате класификоване као B65D81/26 који
представљај нижи хијерархијски ниво групе B65D81/24.

Ограничења претраживања
o Максимално десет појмова8 може имати исти идентификатор поља (у претрази Smart
search) или бити унето у исти тип поља за претрагу (у претрази Advanced search).
o По упиту се може користити највише 20 ставки за претрагу.
o Више не можете користити логичке операторе унутар поља (Advanced search). Међутим,
можете да изаберете оператор Any (који одговара OR) или All (који одговара AND) изнад
поља и помоћу њега да извршите еквивалентну претрагу приликом уноса више ставки
претраживања једну поред друге унутар поља.
o Енглески, немачки и француски су једини језици за претраживање (покривеност се
разликује у зависности од језика).
o XP је код документа за непатентну литературу и ови документи се не могу претраживати.9

8

Када користите оператор „All“ или „=“, више ставки претраживања унетих под наводницима након идентификатора
поља (у претрази Smart search) или у једном пољу за претрагу (у претрази Advanced search, наводници нису
дозвољени) заједнички ће се сматрати једним појмом.
9

Међутим, можете претраживати патентне документе који наводе XP документе, користећи идентификатор поља
“ct”, односно, ct=XP027140896 OR ct=XP055152842.
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Филтери
Пречишћавање претраге (сужавање листе резултата) помоћу филтера нуди следеће предности:
o Нема ограничења у броју филтера које можете применити, док је број ставки претраге који
можете користити у Smart search или Advanced search ограничен (погледајте одељак
Ограничења - „Максималан број појмова / ставки претраге по упиту“);
o Статистика је доступна за све филтере (подносиоци захтева, проналазачи, IPC, CPC,
земље подносилаца захтева или проналазачи, итд.)
Када активирате опцију Филтери, можете филтрирати резултате претраге.
o На нивоу фамилије или публикације пo:
 земљама објаве,
 језику објаве, и
 датуму објављивања.
o На нивоу фамилије искључиво по:
 датуму приоритета,
 IPC главне групе,
 IPC подгрупе,
 CPC главне групе,
 CPC подгрупе,
 CPC кодова земаља,
 подносиоцима, и
 проналазачима.
o На нивоу публикације искључиво по:
 држави проналазача, и
 држави подносиоца.
Можете применити или изузети сваки критеријум наведен у сваком појединачном филтеру.

Филтрирање на нивоу публикације или фамилије
o Функција „Apply“ (Примени)


на нивоу публикације
Листа резултата садржаће фамилије докумената у којима најмање један члан
(„публикација“) фамилије мора да испуњава све критеријуме претраге и филтрирања
(исти ефекат као претрага у Smart search или Advanced search).



на нивоу фамилије
Листа резултата садржаће фамилије докумената у којима фамилија у целини - али не
нужно и сваки појединачни члан фамилије („публикација“) - мора да испуњава све
критеријуме за претрагу и филтрирање.
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Пример: Претходно стање технике за документ са датумом првог подношења
2. јануар 2017.
Упит за претрагу Smart search:
(spectacle?? or lunette? or Brille?) and (hollow or creu??? or hohl??) and transpar*
Филтер: Датум објављивања
Од 1849-01-01 до 2017-01-01
Резултати:
На нивоу публикације: 2 755 резултата (simple families)
На нивоу фамилије: 2 794 резултата (simple families)
Предност филтрирања на нивоу фамилије у односу на филтрирање на нивоу
публикације или додавање више ставки у претрагу Smart search или Advanced
search
Сужавање претраге помоћу pd ≤ 20170101 у Smart search претраживању (или
еквивалентном претрагом у Advanced search претрази) даће исте резултате као и
филтрирање према датуму објављивања на нивоу публикације.
Тада, Espacenet неће пронаћи документ ES1150117U, који је објављен 20160204 и
могао би бити важан за претрагу стања технике, јер је на шпанском језику и не
испуњава оба критеријума за претрагу и филтрирање, тј. датум објављивања (pd <
20170102) и кључне речи (упити ставки за претраживање су на енглеском, француском
и немачком језику).
Међутим, на нивоу фамилије моћи ћете да пронађете овај потенцијално важан
шпански документ, јер фамилија у целини - иако не нужно сваки члан фамилије испуњава све критеријуме: ES1150117U, објављен на шпанском, испуњава критеријум
датума објављивања (20160204), док члан фамилије WO2017109242A1, објављен
после 20170101, испуњава критеријум кључних речи (на енглеском: наочаре, шупље и
прозирно/ glasses, hollow and transparent)
o Функција „Exclude“ (Изузми)




на нивоу публикације
- Ако једна публикација у фамилији испуњава критеријуме за изузеће, док остали
чланови не, фамилија докумената ће бити приказана на листи резултата, тако да
се изузета публикација неће појавити на листи резултата као представник
фамилије патената (видети пример EP1000000 ).
- Ако сваки појединачни члан фамилије испуњава критеријуме за изузеће, цела
фамилија ће бити искључена са листе резултата.
на нивоу фамилије
Фамилија ће бити искључена са листе резултата ако било који њен члан испуњава
критеријуме за изузеће.
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Предност употребе функције искључивања на нивоу фамилије
На нивоу фамилије, са листе резултата можете изузети фамилије за које патентна заштита није
тражена у одређеној земљи (изузета држава). Ово би могло бити корисно у идентификовању
тржишних могућности.

Комбиновање филтера са логичким операторима
Комбинација са „OR“
Ако истовремено примените или изузмете више критеријума (нпр. IPC симболи) унутар филтера
(нпр. главна група IPC-а), критеријуми ће бити комбиновани са оператором OR.
Пример
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Комбинација са „AND“
Да бисте комбиновали критеријуме са оператором AND, прво морате применити или изузети
један критеријум у филтеру. Затим примените или изузмите други критеријум унутар истог
филтера, понављајући ову радњу онолико често колико желите.

Пример
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