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▪ Dlaczego warto korzystać z informacji patentowej?

▪ Bezpłatne szkolenia z dziedziny informacji patentowej i ochrony 
własności przemysłowej 

▪ Źródła literatury niepatentowej

▪ naukowe bazy danych 
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Dlaczego warto korzystać z informacji 
patentowej?
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Wartość informacji patentowej

▪ informacja aktualna i szybko publikowana    
(18 miesięcy od zgłoszenia)  

▪ informacja szczegółowa i usystematyzowana

▪ wskazuje obszary prawnie chronione

▪ informacja bardzo obszerna

▪ ponad 90 mln dokumentów patentowych 
opublikowanych do chwili obecnej 

▪ prawie 3 mln nowych zgłoszeń patentowych 
dokonywanych rocznie (źródło: WIPO)

Najwcześniej
i najpełniej sygnalizuje
tendencje i zmiany
w technice światowej



informacji technicznej - istota wynalazku jest ujawniona w 

sposób jasny, jednoznaczny i zrozumiały dla znawcy danej dziedziny  

informacji prawnej – stan prawny chronionych 

rozwiązań, zakres ochrony prawnej rozwiązań (ochrony 
przedmiotowej, czasowej, terytorialnej)

informacji biznesowej – konkurencja, partnerzy, 

istniejące produkty, analiza rynku, trendy technologiczne, 
aktywność patentowa przedsiębiorstw

Informacja patentowa to źródło: 



Wykorzystanie badań patentowych

▪ wyszukiwanie stanu techniki przed zgłoszeniem patentowym: 

▪ identyfikacja najbliższego stanu techniki, 

▪ ustalenie zakresu ochrony dla rozwiązania zgłaszanego do 
opatentowania

▪ uniknięcie niepotrzebnych kosztów na prowadzenie badań nad 
czymś co jest już znane 

▪ zidentyfikowanie i ocena technologii, którą chcielibyśmy nabyć 

▪ zidentyfikowanie alternatywnych technologii

▪ śledzenie najnowszych  technologii z „naszej” dziedziny

▪ znalezienie gotowych rozwiązań technicznych problemów

▪ inspiracja dalszych pomysłów wynalazczych



Stan techniki – Prawo własności przemysłowej

Art. 24 

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę 

techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają 

poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego 

stosowania.

Art. 25

1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on 

częścią stanu techniki.

2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co 

przed datą, według której oznacza się 

pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało 

udostępnione do wiadomości powszechnej w formie 

pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, 

wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
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Patentowe bazy danych – bezpłatne źródła informacji 

▪http://worldwide.espacenet.com - międzynarodowe

▪ http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf- - międzynarodowe

▪http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet - niemieckie i międzynarodowe

▪http://patft.uspto.gov - amerykańskie

▪http://www.google.com/patents - amerykańskie, międzynarodowe

▪http://english.sipo.gov.cn - chińskie

▪http://eng.kipris.or.kr/ - koreańskie

▪www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage - japońskie

http://worldwide.espacenet.com/
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet
http://patft.uspto.gov/
http://www.google.com/patents
http://english.sipo.gov.cn/
http://eng.kipris.or.kr/
http://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage


Najważniejsze komercyjne bazy patentowe

Total Patent 
http://lexisnexis.com/ip/totalpatent/
PatBase
http://minesoft.com/patbase-online-
patent-database/
Dialog
http://www.proquest.com/products-
services/ProQuest-Dialog-Patents-
Collection.html
ORBIT
http://www.questel.orbit.com/
STN 
http://www.cas.org/products/stn
Thomson Innovation
www.thomsoninnovation.com
WIPS
http://wipsglobal.com

http://lexisnexis.com/ip/totalpatent/
http://minesoft.com/patbase-online-patent-database/
http://www.proquest.com/products-services/ProQuest-Dialog-Patents-Collection.html
http://www.questel.orbit.com/
http://www.cas.org/products/stn
http://www.thomsoninnovation.com/
http://wipsglobal.com/


źródło: M. Philipp, Why pay for value-added information? World Patent Information, vol. 27, 2005, pp. 7–11

Dlaczego płacić za wartość dodaną w bazach danych?

▪ w dłuższej perspektywie korzystanie z komercyjnych baz 
danych jest bardziej wydajne oraz tańsze

▪ gwarancja wysokiej jakości  badań patentowych

▪ zasięg chronologiczny danych (nawet do  XIX wiek)

▪ zawartość baz, rodziny patentów

▪ kodowanie 

▪ indeksowanie 

▪ aktualność danych

▪ szkolenia dla użytkowników

▪ customer support



Bazy  danych bezpłatne a komercyjne 

▪ wartość dodana – „value added data”

▪ dane bibliograficzne podlegają korekcie

▪ rozszerzone tytuły i abstrakty

▪ poprawiona klasyfikacja/indeksowanie

▪ zaawansowane funkcje wyszukiwawcze i 

narzędzia do analizy wyników

▪ narzędzia do wyszukiwania wzorów chemicznych

▪ analiza cytowań

▪ „mapy” patentowe

▪ wyszukiwanie semantyczne

▪ zintegrowany dostęp do wielu różnych źródeł literatury 
patentowej i nie patentowej



Patent Information Users Group
www.piug.org

http://www.piug.org/vendors

▪ Consultants and Services

▪ Database Producers & Suppliers

▪ Online Services and Database 
Vendors

▪ Analysis Tools

▪ Patent Document Delivery

▪ Recognition and Awards

▪ Patent Drawing

▪ Translation Services



Szkolenia  z informacji patentowej 

i ochrony praw własności przemysłowej 
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Szkolenia z informacji patentowej   - European Patent Office

http://www.epo.org/learning-events

http://www.epo.org/learning-events


Szkolenia z informacji patentowej - EPO

http://www.epo.org/learning-events/e-learning.html

Prezentacja CCD

http://www.epo.org/learning-events/e-learning.html
https://e-courses.epo.org/mod/streaming/view.php?id=9580


Szkolenia z informacji patentowej   - EPO

http://www.epo.org/learning-events/events/training/
patent-information.html



Szkolenia z informacji patentowej   - EPO

http://www.epo.org/learning-events/events/training/
patent-information.html



Szkolenia z informacji patentowej – EPO, 
forum dyskusyjne
http://forums.epo.org/pi-training/

http://forums.epo.org/pi-training/


Szkolenia z informacji patentowej - EPO

Nowy kurs „Searching prior art based on patent applications”

E-Learning Centre of the European Patent Academy
https://e-courses.epo.org

https://e-courses.epo.org/


Szkolenia z informacji patentowej - EPO

Nowe moduły szkoleniowe: 

E-Learning Centre of the European Patent Academy
https://e-courses.epo.org/

https://e-courses.epo.org/wbts/biotech/index.html

https://e-courses.epo.org/wbts/cii/index.html

https://e-courses.epo.org/
https://e-courses.epo.org/wbts/biotech/index.html
https://e-courses.epo.org/wbts/cii/index.html


Szkolenia z informacji patentowej - EPO

E-Learning Centre of the European Patent Academy
https://e-courses.epo.org/

Szkolenia zamknięte np. dla pracowników urzędów lub 
ośrodków PATLIB, stacjonarne lub zdalne

https://e-courses.epo.org/


IPR Helpdesk – szkolenia
https://www.iprhelpdesk.eu/

Europejski Punkt Informacyjny IPR jest inicjatywą 
Komisji Europejskiej zapewniającą profesjonalne i 
darmowe doradztwo w zakresie praw własności 
intelektualnej dla rzeczywistych i potencjalnych 
beneficjentów badawczo-naukowych projektów 
finansowanych ze środków unijnych, jak również dla 
małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w 
międzynarodowy transfer technologii.

https://www.iprhelpdesk.eu/


IPR Helpdesk – szkolenia
https://www.iprhelpdesk.eu/

https://www.iprhelpdesk.eu/


EUIPO - szkolenia

T
/

.

https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/scorm/player.php?a=1218&currentorg=ORG-EUIPO20160802163517389F114E25240434D&scoid=3844&sesskey=HmxAhXt5MK&display=popup&mode=normal


Źródła literatury niepatentowej  (NPL)



Źródła literatury niepatentowej 

 Literatura niepatentowa (NPL) odgrywa ogromną rolę w 
badaniach patentowych a szczególnie badaniach stanu techniki.

 NPL występuje w przeróżnych postaciach i formatach: 

od podręczników użytkownika po rozprawy doktorskie, 
obejmuje: zdjęcia, prospekty techniczne, normy, standardy, 
przepisy techniczne, książki, artykuły z czasopism, słowniki, 
encyklopedie, blogi, filmy, tzw. whitepapers – raporty 
dotyczące produktu

 To oznacza, że jest zdecydowanie trudniejsza do 
zidentyfikowania, nie wspominając o dotarciu do niej. 

 Stanowi  bezcenne źródło informacji.



Badania stanu techniki. Gdzie szukać informacji? 
Źródła literatury niepatentowej – publikacje naukowe

Biblioteki techniczne dysponują dziesiątkami baz danych 

z wszystkich dziedzin techniki 

• kolekcje e-books

• kolekcje e-czasopism

• bazy danych 



BazTech  - polska literatura techniczna
http://baztech.icm.edu.pl

BazTech - bibliograficzno-abstraktowa bazą danych 

rejestrującą od 1998 r. artykuły z 654 polskich 
czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i 
ochrony środowiska. 
Do opisów artykułów dodawane są bibliografie 
załącznikowe (od 2006 r.), a na podstawie odrębnych 
umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne 
teksty artykułów. 

Celem tworzenia bazy jest: 
•dostarczenie kompletnego i bezpłatnego źródła 
informacji o publikacjach w polskich czasopismach z 
zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych

http://baztech.icm.edu.pl/
https://youtu.be/9yuK7DDCncE


Źródła literatury niepatentowej
Wyszukiwarki uniwersalne
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Google Scholar: artykuły, książki, strony internetowe
http://scholar.google.com

http://scholar.google.com/


Microsoft Academic Search

http://academic.research.microsoft.com/

80 mln dokumentów

Źródła literatury niepatentowej
Wyszukiwarki uniwersalne

http://academic.research.microsoft.com/


Źródła literatury niepatentowej 
Dedykowane serwisy czasopism w wolnym dostępie

DOAJ Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org

Elsevier Open Access Journals

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-
access/open-access-journals

http://www.doaj.org/
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals


Źródła literatury niepatentowej
Serwisy przeszukujące archiwa dziedzinowe, 
biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne

w Polsce: 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl/ 

na świecie:

BASE Bielefeld Academic Search Engine

https://www.base-search.net/

SciTech Connect

https://www.osti.gov/scitech/
Office of Scientific and Technical Information (OSTI) is the Department of Energy (DOE) 

OpenDoar - directory of academic open access repositories

http://opendoar.org/search.php

http://fbc.pionier.net.pl/
https://www.base-search.net/
https://www.osti.gov/scitech/
http://opendoar.org/search.php


Źródła literatury niepatentowej  Bielefeld Academic Search 

Engine
https://www.base-search.net/

http://cisek

https://www.base-search.net/


Źródła literatury NPL OpenDoar – repozytoria open access
http://opendoar.org/search.php

http://opendoar.org/search.php


Źródła literatury niepatentowej : WIPO Patent Landscape Reports

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_lan
dscapes/reports/

Raporty WIPO opisują specyficzną technologię. 

Zwykle zawierają:

▪ stan techniki + analiza wyników

▪ wizualizacja ("patent mapping“) + wnioski

▪ trendy innowacyjne/aktywność

▪ who is doing what? (n.p. czołowi zgłaszający, twórcy)

▪ co i gdzie  jest zgłaszane?

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/


Źródła literatury niepatentowej : WIPO Patent Landscape Reports

Objęte raportami dziedziny:

Public Health / Life Sciences

Climate Change / Energy

Food and Agriculture

Disabilities



Źródła literatury niepatentowej : WIPO Patent Landscape Reports

Różne typy analiz i narzędzi wykorzystanych
w przygotowaniu raportów



www.epo.org/patlib.

Najnowsze raporty w przygotowaniu 



Przegląd źródeł informacyjnych

Register Plus   UPRP

http://regserv.uprp.pl/register/regviewer

UPRP – wyszukiwarka 

przedmiotów chronionych

http://www.uprp.pl

3
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Przegląd źródeł informacyjnych

UPRP - oficjalne wydawnictwa Biuletyn 

UPRP, Wiadomości UPRP 

http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html

UPRP – serwer publikacji

http://pubserv.uprp.pl

http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://pubserv.uprp.pl/


Przegląd źródeł informacyjnych

European Patent Register

register.epo.org

EPO – Espacenet

worldwide.espacenet.com

register.epo.org
worldwide.espacenet.com


ESPACENET

worldwide.espacenet.com

http://worldwide.espacenet.com/


Espacenet  - serwis Europejskiego Urzędu 
Patentowego

43

Baza danych EPO została uruchomiona w 1998 r. 

Espacenet oferuje dostęp do informacji o wynalazkach 

od XIX wieku raż po dzień dzisiejszy

Espacenet zawiera dane o ponad 90 milionach 
pdokumentów patentowych z całego świata

ESPACENET jest dostępny bezpłatnie, 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu



Gdzie znaleźć Espacenet?

44

www.epo.org/espacenet

AGD


Strona startowa

45



Ustawienia

46



Historia zapytań

47



Help

48



Interfejsy krajowe

49



Przeglądanie wyników, sortowanie, 
zapisywanie

50



Dodawanie rekordów do My patents list
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My patents list
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Załaduj pierwsze strony dokumentów
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Załaduj pierwsze strony dokumentów
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Eksport danych bibliograficznych do pliku xls
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Przeglądanie danych w bazie  - opis wynalazku
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Przeglądanie danych w bazie  - zastrzeżenia
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Przeglądanie danych w bazie – mozaika
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Przeglądanie danych w bazie – załaduj pełen tekst
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Dodatkowe informacje – EP Register
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Dodatkowe informacje – Global Dossier
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Strategia wyszukiwania

przygotuj słowa kluczowe

odszukaj klasy patentowe

łącz terminy z klasami w różnych kombinacjach

używaj różnych operatorów  
logicznych (Boole’a), proximity (bliskości), 
truncation (maskujące) 
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Synonimy

źródło: A.Riechel, Different kinds of searches, WIPO, Cebu and Manila 7-11 March 2011

Uwzględnienie synonimów (w różnych językach) zwiększy kompletność wyników.



Homonimy

źródło: A.Riechel, Different kinds of searches, WIPO, Cebu and Manila 7-11 March 2011

Wykluczenie homonimów zwiększy dokładność zapytania!



Narzędzie: Wikipedia www.wikipedia.org

http://www.wikipedia.org/


Operatory w bazie Espacenet

Operatory logiczne - Boole’a

▪ Boolean operator AND

część wspólna dwóch lub więcej terminów

wyszukiwanie zbioru dokumentów zawierających obydwa terminy

przykład:  shampoo AND lotion

▪ Boolean operator OR

wyszukiwanie grupy dokumentów zawierających jeden lub 
więcej wskazanych terminów, 

przykład: shampoo OR lotion

▪ Boolean operator NOT

wykluczenie jednego lub więcej wskazanych terminów

przykład: shampoo AND NOT lotion
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Operatory w bazie Espacenet

Operatory maskowania – wildcards

- ?  zastępuje 0 lub 1 znak, 

- # zastępuje obowiązkowo 1 znak

- * zastępuje nieograniczoną ilość znaków
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Klasyfikacje patentowe

Dla celów wyszukiwania informacji patentowej opracowano
różne systemy klasyfikacji patentowych

▪ IPC (MKP) - Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa 

▪ CPC – Cooperative Patent Classification - klasyfikacja  
Europejskiego Urzędu Patentowego oraz USPTO

▪ UCPC - Klasyfikacja Patentowa Amerykańskiego Urzędu 
Patentowego

▪ FI-term - Klasyfikacja Patentowa Japońskiego Urzędu 
Patentowego



Działy klasyfikacji MKP

MKP obejmuje cały zakres wiedzy, w którym możliwe jest dokonywanie 
wynalazków, jest klasyfikacją rzeczową, opartą na układzie przedmiotowym.

W MKP zastosowano podział na 8 działów, z których każdy obejmuje  
odrębny zakres wiedzy technicznej. Działy oznaczone są literami od A do H
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Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

International Patent Classification

Dostępna w języku angielskim i francuskim na stronie

World Intellectual Property Organisation

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/

Klasyfikacja jest dostępna w polskiej wersji językowej

na stronie UPRP

http://mkp.uprp.pl

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
http://mkp.uprp.pl/


CPC – Cooperative Patent Classification

74

Cooperative Patent Classification (CPC) jest nowym 
systemem uruchomionym 1 stycznia 2013 roku. 

▪ Klasyfikacja powstała jako owoc współpracy EPO i USPTO, 
łączy najlepsze zalety dotychczasowych klasyfikacji ECLA 
oraz USPC.

▪ Schemat oparty jest na klasyfikacji ECLA, zawiera jednak 
około 250 000 haseł w porównaniu do  77 000 haseł w 
MKP oraz 160 000 haseł w ECLA (klasyfikacja europejska)

▪ Symbole CPC stosowane są w bazach danych, nie są 
zamieszczane na dokumentach



CPC – Cooperative Patent Classification



CPC – jak znaleźć symbol klasyfikacji?



CPC – jak znaleźć definicję symbolu klasyfikacji?



Classification search  - przydatna publikacja EPO

78

http://www.epo.org/service-
support/publications.html



TITLE: 
CAPSUL*  AND
(COFF* OR 
BEVERAGE*)

IPC:
A47J31* or B65D*







SMART search

Wprowadź terminy wyszukiwawcze
Możesz wprowadzić do 20 terminów (do 10 w jednym bibliograficznym polu), 
używając identyfikatorów pól lub z ich pominięciem. Terminy oddzielaj spacją lub operatorami. 
Skorzystaj z plików HELP aby lepiej zrozumieć pracę w trybie SMART



SMART search



przykład: strzykawki bezigłowe

(syring* or inject*) and (needleless or „needle free”)  skin* 
pressur*

SMART search



SMART search
przykład: strzykawki bezigłowe



Używaj cudzysłowu  do wyszukiwania osób fizycznych, aby uniknąć sytuacji gdy 
imię należy do jednego a nazwisko do drugiego z twórców

„ <Nazwisko>  <Imię>” <Nazwisko>  <Imię>

NAME  search



FULL TEXT searching 

Full text search w bazie Espacenet uruchomiono w 2014 r. 

1) Uruchamiamy tryb SMART SEARCH

2) Dokonujemy wyboru kolekcji :

Worldwide EN – zgłoszenia dokonane w j.ang.

Worldwide FR – zgłoszenia dokonane w j.fr.

Worldwide DE – zgłoszenia dokonane w j.niem. 

3) Pracując w trybie Smart search możemy użyć następujących kryteriów:

ftxt = szukamy w pełnych tekstach opisów i zastrzeżeń, tytułach i abstraktach

desc = szukamy w pełnych tekstach opisów

claims = szukamy w pełnych tekstach zastrzeżeń



FULL TEXT searching
przykład: preparat do ustnego podawania zawierający 
szczep bakterii lactobacillus johnsonii



ESPACENET support– materiały, help files 



ESPACENET support – espacenet assistant



ESPACENET suport – forum dla użytkowników 



Gdzie znaleźć GLOBAL PATENT INDEX?



Gdzie znaleźć GLOBAL PATENT INDEX?

93

http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet/gpi.html#tab1



Okno logowania do PISE (Patent Information Services for 
Experts)



GPI – zaczynamy…
QUERY BOX
łączenie kryteriów 
za pośrednictwem 
operatorów 
„wildcards” oraz 
logicznych

CRITERIA BOX 
(ponad 100 

kryteriów)

INDEX BOX

HISTORY BOX
możliwość 
zachowania do 100 
zapytań



Budowa zapytania w bazie GPI

Operatory łatwe do 
użycia z pomocą 
paska- toolbar







przykład wyszukiwania: wielowarstwowy materiał izolujący 
redukujący hasał i drgania w autobusach

symbole MKP
B62D 31/02 Superstructures for passenger vehicles 

• for carrying large numbers of passengers, e.g. omnibus
B60R 13/08 Insulating elements, e.g. for sound insulation

B60N 3/00 Arrangements or adaptations of other passenger fittings, not otherwise 
provided for 

B60N 3/04 •of floor mats or carpets

B32B 15/00 Layered products comprising a layer of metal

B32B  5/00 Layered products characterised by the non- homogeneity or physical 
structure

CPC symbols
B60R13/0815 Acoustic or thermal insulation of passenger compartments

słowa kluczowe:
1)  noise, sound,  acoustic isolation, sound insulating, sound proofing, noise-dumping, 
noise decrease vibratation, reduction absorbing effect NVC (Noise Vibration 
Harshness), antivibration
2) shroud/ mat / lining /coating /floor material/insulation layer
3) bus/automobile/passenger car/vehicle/



przykład wyszukiwania: wielowarstwowy materiał izolujący 
redukujący hasał i drgania w autobusach

((IPC=B60R0013/08 OR CPC=B60R0013/0815) AND IPC=(B32B0005*
OR B32B0015*)) AND WORD = ((INSULAT* OR ISOLAT* OR REDUC*
OR PROTECT*) AND (SOUND* OR ACOUSTIC* OR NOISE*OR 
VIBRAT*) AND (CAR* or BUS* OR VEHICLE* OR AUTOMOBILE*) AND 
(SHROUD* OR MAT* OR LINING OR COATING* OR LAYER*))



przykład wyszukiwania: wielowarstwowy materiał izolujący 
redukujący hasał i drgania w autobusach



GPI – Elastyczność bazy 

skonfiguruj eksport i wyświetlanie wyników. 

doprecyzuj 
zapytanie

porównanie dwóch 
dokumentów

Lista wyników 
konfigurowalna

opcje eksportu 
danych



Moduł statystyczny – wizualizacja 
wyników



Bazy patentowe –

Derwent Innovation Index

© 
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Platforma Web of Science Derwent Innovations Index 

▪ Derwent Innovations Index (DII) 
▪ dostęp ponad 30 mln wynalazków z informacjami pozyskanymi z ponad 65 mln 

dokumentów patentowych, opublikowanych przez 47 organizacji i urzędów 
patentowych z  całego świata, począwszy od 1963 roku.

▪ Zakres DII obejmuje  rekordy pochodzące z baz: 
Derwent World Patents Index (DWPI) oraz bazy cytowań Derwent Patents
Citation Index.

▪ Rekordy pogrupowane są w rodziny patentów

▪ Rekordy w bazie uzupełnione są o poszerzone słowa kluczowe i abstrakty 
w j. ang., które przygotowywane są przez ekspertów DII „na nowo”. 
Tytuły także redagowane są na nowo.

▪ Aktualizacja co tydzień  - do bazy trafia około 25.000 dokumentów patentowych, 
po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez ekspertów DII 



Platforma Web of Science Derwent Innovations Index 
dostępna dla polskich instytucji naukowych !!!

W sierpniu 2015 r. licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do 
pakietu Citation Connection, który obejmuje dodatkowe bazy w tym także:  

Derwent Innovations Index (DII)

Bazy z pakietu Citation Connection są dostępne dla wszystkich instytucji 
zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na 
serwerze należącym do Thomson Reuters

MINUS  

ZASIĘG CHRONOLOGICZNY : 2010 - na bieżąco



Derwent Innovations Index allows to conduct patent and citation searches of inventions in 
chemical, electrical, electronic, and mechanical engineering. 

▪ dostęp ponad 30 mln wynalazków z informacjami pozyskanymi z ponad 65 mln dokumentów 
patentowych, opublikowanych przez 47 organizacji i urzędów patentowych z  całego świata, 
począwszy od 1963 roku.

▪ Zakres DII obejmuje  rekordy pochodzące z baz: 
Derwent World Patents Index (DWPI) oraz bazy cytowań Derwent Patents Citation Index.

▪ Rekordy pogrupowane są w rodziny patentów

▪ Aktualizacja co tydzień  - do bazy trafia około 25.000 dokumentów patentowych, po 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez ekspertów DII 



Dodatkowa informacja – poszerzone tytuły i abstrakty 

Klasyfikacja Derwenta i indeksowanie przedmiotowe

Citation Search

Analyze Tool

Compound Search



Platforma Web of Science
Derwent Innovations Index 



Platforma Web of Science
Derwent Innovations Index 



Platforma Web of Science
Derwent Innovations Index 



Platforma Web of Science  Derwent Innovations Index 

rodzina patentu

cytowania

tytuł zredagowany na nowo

tytuł w espacenet:
INTERFACE FOR COMMUNICATION 
BETWEEN SENSING DEVICES AND I2C BUS



Platforma Web of Science Derwent Innovations Index 

rodzina patentu

cytowania

abstrakt zredagowany na nowo
NOVELTY
USE
ADVANTAGE



Platforma Web of Science  Derwent Innovations Index 

rodzina patentu

klasy IPC
Kody Derwent
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