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presente invenção refere-se a um método implementado por computador inclui o monitoramento em um servidor das
comunicações eletrônicas através de uma rede entre um primeiro indivíduo combinado em um primeiro dispositivo de cliente e um
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comunicação eletrônica do iniciador, originárias do primeiro dispositivo de cliente, e as contribuições de comunicação eletrônica
do recipiente, originárias do segundo dispositivo de cliente, mantendo uma contagem total das comunicações eletrônicas entre o
primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente, e medindo um período de duração de comunicações eletrônicas
a partir de uma comunicação eletrônica inicial de iniciador e uma última comunicação eletrônica. Com base nas comunicações
eletrônicas monitoradas, é determinado que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado
estão prontos para um encontro presencial. Um aviso é suprido para o primeiro dispositivo de cliente para que se inicie o
encontro presencial.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "AVISO 

SELETIVO A INDIVÍDUOS COMBINADOS PARA QUE INICIEM UM 

ENCONTRO PRESENCIAL". 

Prioridade 

[0001] Esse pedido reivindica a prioridade do, e os benefícios do, 

pedido U.S. No. 62/792.606, depositado em 15 de janeiro de 2019, o 

conteúdo do qual é incorporado no presente documento por referência 

em sua totalidade. 

Campo Técnico 

[0002] Essa descrição refere-se geralmente os aplicativos de na-

moro em mídia social desenvolvidos por redes de computadores. 

Antecedentes 

[0003] Os aplicativos de namoro em mídia social propõem combi-

nações entre indivíduos. Uma vez que uma combinação proposta é 

aceita, indivíduos combinados podem se comunicar um com o outro ele-

tronicamente utilizando o aplicativo de namoro. 

Sumário 

[0004] Em geral, em um aspecto, um método implementado por 

computador inclui o monitoramento, em um servidor, de comunicações 

eletrônicas através de uma rede, entre um primeiro indivíduo combinado 

em um primeiro dispositivo de cliente, e um segundo indivíduo combi-

nado em um segundo dispositivo de cliente. O monitoramento inclui ob-

servar as contribuições de comunicação eletrônica do iniciador, originá-

rias do primeiro dispositivo de cliente, e as contribuições de comunica-

ção eletrônica do recipiente, originárias do segundo dispositivo de cli-

ente, mantendo uma contagem das comunicações eletrônicas totais en-

tre o primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente, e 

medindo um período de duração das comunicações eletrônicas a partir 

de uma comunicação eletrônica inicial do iniciador e uma última comu-
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nicação eletrônica. Com base nas comunicações eletrônicas monitora-

das, é determinado que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado 

e o segundo indivíduo cominado estão prontos para um encontro pre-

sencial. Um primeiro aviso é suprido para o primeiro dispositivo de cli-

ente para que se inicie um encontro presencial. 

[0005] Em geral, em um aspecto, um sistema inclui um ou mais pro-

cessadores acoplados a uma memória, os um ou mais processadores 

configurados para monitorar as comunicações eletrônicas através de 

uma rede entre um primeiro indivíduo combinado, em um primeiro dis-

positivo de cliente, e um segundo indivíduo combinado, em um segundo 

dispositivo de cliente. O monitoramento inclui a observação das contri-

buições de comunicação eletrônica do iniciador, originárias do primeiro 

dispositivo de cliente, e as contribuições de comunicação eletrônica do 

recipiente, originárias do segundo dispositivo de cliente, mantendo uma 

contagem das comunicações eletrônicas totais entre o primeiro disposi-

tivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente, e medindo um período 

de duração de comunicações eletrônicas a partir de uma comunicação 

eletrônica inicial do iniciador e uma última comunicação eletrônica. Com 

base nas comunicações eletrônicas monitoradas, é determinado que 

um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo 

combinado estão prontos para um encontro presencial. Um primeiro 

aviso é suprido para o primeiro dispositivo de cliente para que inicie um 

encontro presencial. 

[0006] Em geral, em um aspecto, um meio legível por computador 

não transitório armazena instruções para fazer com que um sistema de 

computação monitore as comunicações eletrônicas através de uma 

rede entre um primeiro indivíduo combinado, em um primeiro dispositivo 

de cliente, e um segundo indivíduo combinado, em um segundo dispo-

sitivo de cliente. O monitoramento inclui observar as contribuições de 

comunicação eletrônica do iniciador, originárias do primeiro dispositivo 
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de cliente, e as contribuições de comunicação eletrônica do recipiente, 

originárias do segundo dispositivo de cliente, mantendo uma contagem 

das comunicações eletrônicas totais entre o primeiro dispositivo de cli-

ente e o segundo dispositivo de cliente, e medindo um período de dura-

ção das comunicações eletrônicas de uma comunicação eletrônica ini-

cial do iniciador e uma última comunicação eletrônica. Com base nas 

comunicações eletrônicas monitoradas, é determinado que um, ou am-

bos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado 

estão prontos para um encontro presencial. Um primeiro aviso é suprido 

para o primeiro dispositivo de cliente para iniciar um encontro presen-

cial. 

[0007] As implementações de qualquer um dos aspectos previa-

mente listados podem incluir uma ou uma combinação de duas ou mais 

das seguintes características. Um segundo aviso pode ser suprido para 

o segundo dispositivo de cliente para iniciar o encontro presencial. O 

segundo aviso pode ser suprido para o segundo dispositivo de cliente 

em resposta à aceitação, por parte do primeiro dispositivo de cliente, do 

primeiro aviso para o início do encontro presencial. Um aviso de progra-

mação de encontro presencial pode ser suprido para cada um dentre o 

primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente em res-

posta à aceitação, pelo primeiro dispositivo de cliente, do primeiro aviso 

para o início do encontro presencial e pela aceitação, pelo segundo dis-

positivo de cliente, do segundo aviso para o início do encontro presen-

cial. A determinação de que um ou de ambos o primeiro indivíduo com-

binado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro 

presencial pode incluir determinar que uma razão de comunicação entre 

as contribuições de comunicação eletrônica do iniciador, e as contribui-

ções de comunicação eletrônica do recipiente, satisfaz uma medida. De-

terminar que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o se-

gundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro presencial 
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pode incluir determinar que a contagem de comunicações eletrônicas 

totais excede uma contagem de comunicações eletrônicas mínima. De-

terminar que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o se-

gundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro presencial 

pode incluir determinar que o período de duração das comunicações 

eletrônicas excede um período mínimo de duração de comunicações 

eletrônicas. O monitoramento pode incluir observar o conteúdo das co-

municações eletrônicas entre o primeiro indivíduo combinado e o se-

gundo indivíduo combinado, e determinar que um, ou ambos, o primeiro 

indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado estão prontos 

para o encontro presencial, pode incluir determinar que o conteúdo inclui 

uma ou mais palavras-chave. As uma ou mais palavras-chave podem 

incluir um número de telefone ou um perfil de mídia social do primeiro 

ou segundo indivíduo combinado. Uma localização geográfica para 

cada um dentre o primeiro indivíduo combinado no primeiro dispositivo 

de cliente, e o segundo indivíduo combinado no segundo dispositivo de 

cliente, pode ser obtida, e determinar que um, ou ambos, o primeiro in-

divíduo combinado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para 

o encontro presencial pode incluir determinar que a localização geográ-

fica do primeiro indivíduo combinado está incluída em uma distância 

predefinida da localização geográfica do segundo indivíduo combinado 

durante um intervalo de tempo particular. O monitoramento das comu-

nicações eletrônicas pode ser automaticamente interrompido em res-

posta ao suprimento do primeiro aviso para o primeiro dispositivo de 

cliente. 

[0008] As abordagens descritas no presente documento apresen-

tam uma ou mais das seguintes vantagens. Em algumas implementa-

ções, as técnicas descritas no presente documento podem determinar 

se os indivíduos combinados estão prontos para um encontro presencial 

com base, por exemplo, na informação obtida a partir do monitoramento 
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das comunicações eletrônicas entre os indivíduos. Dessa forma, uma 

decisão informada sobre o interesse em potencial em se ter um encontro 

presencial pode ser tomada para um, ou ambos, os indivíduos combi-

nados, o que pode melhorar a experiência do indivíduo com o aplicativo 

de namoro e aperfeiçoar o aplicativo de namoro propriamente dito. Em 

algumas implementações, as técnicas de monitoramento adaptativo po-

dem ser usadas, podendo reduzir o consumo de recursos de computa-

ção, rede e armazenamento pelas operações de monitoramento en-

quanto se mantém a capacidade de identificação precisa de se os indi-

víduos combinados estão prontos para um encontro presencial. Se for 

determinado que os indivíduos combinados estão prontos para um en-

contro presencial, as técnicas descritas no presente documento podem 

suprir avisos para os indivíduos para que iniciem e programem um en-

contro presencial. Isso permite que indivíduos combinados tomem uma 

decisão de se encontrar de forma mais confiante, aperfeiçoando, assim, 

sua experiência com o aplicativo de namoro. Adicionalmente, pelo en-

corajamento seletivo de encontros presenciais sob circunstâncias ade-

quadas, o aplicativo de namoro pode unir indivíduos presencialmente, o 

que pode reduzir o volume de comunicações eletrônicas entre indiví-

duos combinados. Esses e outros aspectos da tecnologia podem reduzir 

os ciclos do processador, utilização de memória, e consumo de energia 

em ambos os dispositivos de servidor e de cliente que executam o apli-

cativo de namoro, e podem reduzir a quantidade de dados transmitidos 

através de uma rede que conecta os dispositivos de servidor e cliente. 

[0009] Esses e outros aspectos, características e implementações 

podem ser expressos como métodos, aparelho, sistemas, componen-

tes, produtos de programa, métodos de realização de negócios, meios 

ou etapas de realização de uma função, e, de outras formas, e serão 

aparentes a partir das descrições a seguir, incluindo as reivindicações.  

Descrição dos Desenhos 
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[0010] A figura 1 ilustra um sistema. 

[0011] As figuras 2 e 3 ilustram operações de processamento. 

[0012] As figuras 4 e 5 ilustram interfaces de usuário. 

[0013] Símbolos de referência similares nos vários desenhos indi-

cam elementos similares. 

Descrição Detalhada 

[0014] A tecnologia descrita no presente documento se refere ao 

aviso seletivo para indivíduos combinados em um aplicativo de namoro 

para que iniciem um encontro presencial. Em algumas implementações, 

as técnicas descritas no presente documento podem determinar quando 

um, ou ambos, os indivíduos combinados estão prontos para um encon-

tro presencial com base na informação obtida a partir das comunicações 

eletrônicas entre os indivíduos, dentre outras informações. Se for deter-

minado que os indivíduos combinados estão prontos para um encontro 

presencial, as técnicas descritas no presente documento podem suprir 

avisos para os indivíduos para que iniciem e programem um encontro 

presencial. Esses e outros aspectos da tecnologia podem aperfeiçoar a 

experiência do indivíduo com o aplicativo de namoro e reduzir o volume 

das comunicações eletrônicas entre os indivíduos combinados, que po-

dem reduzir os ciclos de processador, a utilização de memória, e o con-

sumo de energia em ambos os dispositivos de servidor e cliente execu-

tando o aplicativo de namoro, e podem reduzir a quantidade de dados 

transmitidos através de uma rede conectando os dispositivos de servi-

dor e cliente. 

[0015] Em geral, um usuário de um dispositivo de cliente pode criar 

um perfil presencial para participar de um aplicativo de namoro, rede 

social, etc. Um perfil presencial de usuário pode incluir um nome, idade, 

cidade, fotografias, texto biográfico, links com perfis de mídia social em 

outras redes, e uma faixa de outros campos que permitem que o usuário 

se caracterize. Uma vez que um perfil está completo, um usuário pode 
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começar a visualizar os perfis de outros usuários, enquanto o perfil do 

próprio usuário é circulado entre a base de usuário. 

[0016] Um usuário pode receber perfis de outros usuários que cor-

responderam aos critérios predefinidos, que podem ter sido supridos 

pelo usuário. O usuário pode explorar a informação presencial que foi 

adicionada a um perfil. Os perfis podem ser servidos para o usuário, um 

por um, com a opção de se visualizar múltiplas imagens por perfil, ex-

pandir texto e clicar na informação externa e perfis em outras redes so-

ciais. Para se determinar o acordo mútuo para se unir dois usuários, 

cada perfil visualizado pode ser "selecionado". Por exemplo, tendo visu-

alizado o perfil presencial de outro usuário, o usuário observador pode 

selecionar "sim", por exemplo, interagindo com o primeiro botão de in-

terface de usuário (por exemplo, um botão em formato de coração) ou 

um gesto de deslizamento (por exemplo, clicando e arrastando o perfil 

utilizando seu dedo), no perfil servido, para fora da tela em uma direção 

determinada (por exemplo, para a direita) se tiver interesse em fazer 

contato com esse usuário específico, ou selecionando "não", por exem-

plo, interagindo com um segundo botão de interface de usuário (por 

exemplo, um botão em formato de cruz) ou um gesto de deslizamento 

na outra direção (por exemplo, para a esquerda) se não estiver interes-

sado na conexão. 

[0017] Em algumas modalidades, uma vez que um usuário selecio-

nou "sim" no perfil de outro usuário, um módulo de combinação pode 

colocar o perfil do primeiro usuário na fila de perfis a serem visualizados 

pelo segundo usuário. Através desse mecanismo, o módulo de combi-

nação pode acelerar o passo com o qual dois usuários podem visualizar 

o perfil um do outro, em comparação com o que acontece em um sis-

tema de seleção de perfil puramente orgânico. 

[0018] Em algumas modalidades, quando um usuário seleciona 

"sim", mas o outro usuário seleciona "não", nenhuma conexão adicional 
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é estabelecida entre os dois usuários, e seus perfis podem não ser apre-

sentados um para o outro novamente (ou podem ser apresentados no-

vamente dependendo das mudanças em seu perfil, localização, parâ-

metros de busca, ou devido ao tempo que passou). Quando os dois 

usuários selecionam, mutuamente, "sim" no perfil de usuário do outro, 

uma conexão (algumas vezes referidas como uma "combinação") é es-

tabelecida entre as duas contas. Dessa forma, a operação do módulo 

de comunicação pode permitir que a intenção de cada usuário possa 

ser comunicada para um ou mais outros usuários dentro da rede social. 

[0019] Uma vez que uma combinação é estabelecida, o módulo de 

combinação pode suprir uma notificação da combinação para qualquer 

um, ou ambos, os indivíduos combinados com um aviso para que con-

tate o outro indivíduo combinado. Em algumas modalidades, os usuá-

rios combinados são direcionados para um sistema de envio de mensa-

gens no aplicativo de namoro suportado, por exemplo, por um servidor, 

para contatar o outro indivíduo combinado. Uma vez que os usuários 

estão no sistema de envio de mensagens, os mesmos podem enviar 

mensagens uma para o outro. Em algumas modalidades, o sistema de 

envio de mensagens pode exibir elementos do perfil de um usuário de 

forma a aumentar o reconhecimento do outro usuário (por exemplo, 

nome, idade, fotografia, etc.). 

[0020] O módulo de combinação pode monitorar mensagens entre 

os usuários combinados, tal como pelo monitoramento do iniciador da 

mensagem, do recipiente da mensagem, ou do conteúdo da mensagem, 

entre outros. Em alguns casos, o módulo de combinação pode usar téc-

nicas de monitoramento adaptativo para reduzir os recursos de compu-

tação, rede e armazenamento consumidos pelas operações de monito-

ramento. Com base, em parte, na informação das mensagens monito-

radas, o módulo de combinação pode determinar que um, ou ambos, os 
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usuários combinados estão prontos para o encontro presencial. Em res-

posta, o módulo de combinação pode suprir avisos para os usuários 

combinados para iniciar e programar um encontro presencial. 

[0021] A figura 1 ilustra um sistema 100 para avisar seletivamente 

aos indivíduos combinados que iniciem um encontro presencial. O sis-

tema 100 inclui um conjunto de dispositivos de cliente 102_1 a 102_N 

em comunicação com um servidor 104 através de uma rede 106, o que 

pode ser qualquer combinação de redes com e sem fio. Cada dispositivo 

de cliente 102 inclui um processador (por exemplo, unidade de proces-

samento central) 110 em comunicação com os dispositivos de en-

trada/saída 112 através de um barramento 114. Os dispositivos de en-

trada/saída 112 podem incluir um teclado, mouse, monitor de toque e 

similares. Um circuito de interface de rede 116 também é conectado ao 

barramento 114 para fornecer conectividade à rede 106. Uma memória 

120 também é conectada ao barramento 114. A memória 120 armazena 

instruções executadas pelo processador 110. Em particular, a memória 

120 armazena um aplicativo de namoro 122, que se comunica com o 

servidor 104 para coordenar as apresentações entre os indivíduos que 

foram identificados como combinações em potencial. Tipicamente, cada 

dispositivo de cliente 102_1 a 102_N é um dispositivo móvel (por exem-

plo, um smartphone, laptop, tablet, etc.) executando o aplicativo de na-

moro 122. Diferentes dispositivos de cliente 102_1 a 102_N são opera-

dos por indivíduos diferentes que assinam o mesmo aplicativo de na-

moro 122. 

[0022] O servidor 104 inclui um processador 130, um barramento 

132, dispositivos de entrada/saída 134 e um circuito de interface de rede 

136 para fornecer conectividade à rede 106. Uma memória 140 é co-

nectada ao barramento 132. A memória 140 armazena um módulo de 

combinação 142 com instruções executadas pelo processador 130 para 

implementar as operações descritas com relação às figuras 2 e 3. 
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[0023] Voltando-se à figura 2, um fluxograma é apresentado ilus-

trando as operações do módulo de combinação 142. Em algumas im-

plementações, o módulo de combinação 142 pode suprir as combina-

ções para os usuários do aplicativo de namoro 122 (200). Mais particu-

larmente, o módulo de combinação 142 pode enviar uma notificação de 

uma combinação para um primeiro indivíduo combinado que está ope-

rando um primeiro dispositivo de cliente (por exemplo, o dispositivo de 

cliente 102_1) com um aviso para que contate um segundo indivíduo 

combinado que está operando um segundo dispositivo de cliente (por 

exemplo, o dispositivo de cliente 102_2). O módulo de combinação 142 

pode utilizar qualquer número de critérios, tal como idade, gênero, área 

geográfica, altura, peso, ou aparência, entre outros, para determinar que 

o primeiro indivíduo combinado, por exemplo, é um parceiro em poten-

cial adequado, ou amigo, para o segundo indivíduo combinado. O mó-

dulo de combinação 142 pode utilizar qualquer número de técnicas in-

cluindo as regras aplicadas, a filtragem colaborativa, o aprendizado por 

máquina, ou combinações dos mesmos, entre outros, para gerar com-

binações com base nos critérios. 

[0024] Em algumas implementações, as combinações podem ser 

predicadas na aceitação por parte de um, ou ambos, os indivíduos. Por 

exemplo, o módulo de combinação 142 pode enviar uma notificação de 

uma combinação em potencial para os dispositivos de cliente 102 ope-

rados por um, ou ambos, os indivíduos com um aviso para que o indiví-

duo aceite ou recuse a combinação. O indivíduo pode, então, aceitar a 

combinação através de um primeiro gesto (por exemplo, pela seleção 

de um primeiro botão de interface de usuário ou por um gesto de desli-

zamento para a esquerda na tela, entre outros), ou recusar a combina-

ção através de um segundo gesto (por exemplo, seleção de um segundo 

botão de interface de usuário, ou um gesto de deslizamento para a di-

reita na tela, entre outros). 
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[0025] Depois que as combinações são supridas, a comunicação de 

rede entre os indivíduos combinados pode ser ativada (202). Por exem-

plo, o aplicativo de namoro 122 pode fornecer um sistema de envio de 

mensagens suportado pelo servidor 104 que permite a comunicação de 

rede na forma de um texto ou mensagem de multimídia entre o primeiro 

indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado. 

[0026] A seguir, as comunicações entre os indivíduos combinados 

são monitoradas (204). Por exemplo, o módulo de combinação 142 do 

servidor 104 pode monitorar as comunicações através da rede 106 entre 

o primeiro indivíduo combinado, que está operando o primeiro disposi-

tivo de cliente (por exemplo, o dispositivo de cliente 102_1), e o segundo 

indivíduo combinado, que está operando o segundo dispositivo de cli-

ente (por exemplo, o dispositivo de cliente 102_2). O monitoramento 

pode incluir de forma ampla a observação de qualquer aspecto, carac-

terística da comunicação ou de seus participantes, ou ambos. Por exem-

plo, o monitoramento pode incluir um ou uma combinação de dois ou 

mais dos seguintes: observar as contribuições de comunicação eletrô-

nica do iniciador originárias do primeiro dispositivo de cliente 102_1 e 

as contribuições de comunicação eletrônica de recipiente originárias do 

segundo dispositivo de cliente 102_2, manter uma contagem da comu-

nicação eletrônica total entre o primeiro dispositivo de cliente 102_1 e o 

segundo dispositivo de cliente 102_2, medir um período de duração das 

comunicações eletrônicas de uma comunicação eletrônica de iniciador 

inicial e uma última comunicação eletrônica, e observar o conteúdo de 

uma comunicação eletrônica, tal como se a comunicação inclui uma ou 

mais palavras chave ou frases. 

[0027] Visto que o monitoramento das comunicações entre indiví-

duos combinados pode consumir recursos significativos no servidor 

104, através da rede 106, e em outros componentes no sistema 100, o 
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módulo de combinação 142 pode usar técnicas de monitoramento adap-

tativas em algumas implementações. Por exemplo, o módulo de combi-

nação 142 pode usar operações de monitoramento limitadas, tal como 

pelo não monitoramento do conteúdo das comunicações eletrônicas, 

até a ocorrência de um evento de acionamento, tal como quando cada 

um dos indivíduos combinados inicia uma comunicação eletrônica. Uma 

vez que o evento de acionamento ocorre, o módulo de combinação 142 

pode iniciar, automaticamente, as operações de monitoramento total 

para coletar dados para uso na determinação de se os indivíduos com-

binados estão prontos para um encontro presencial. Em alguns casos, 

o módulo de combinação 142 pode interromper o monitoramento das 

comunicações entre os indivíduos combinados uma vez que seja deter-

minado que os indivíduos combinados estão prontos para o encontro 

presencial e avisos de encontro presencial sejam supridos. Em alguns 

casos, tal como quando os indivíduos combinados aceitam ou progra-

mam o encontro presencial, o módulo de combinação 142 pode encer-

rar, automaticamente, o monitoramento das comunicações entre os in-

divíduos combinados, mesmo se os indivíduos combinados continua-

rem a conversar através do aplicativo de namoro 122. Em alguns casos, 

o módulo de combinação 142 pode, automaticamente, reiniciar o moni-

toramento total, ou limitado, se um, ou ambos, os indivíduos combina-

dos não aceitarem o aviso de encontro presencial ou falharem em pro-

gramar o encontro presencial. Pelo monitoramento adaptativo das co-

municações eletrônicas entre os indivíduos combinados, o módulo de 

combinação pode reduzir os ciclos de processador, espaço de memória 

e armazenamento, e energia consumida pelas operações de monitora-

mento no servidor 104, e pode reduzir a quantidade de dados transmiti-

dos através da rede 106, dentre outras vantagens. 

[0028] Com base nas comunicações monitoradas, é determinado se 

os indivíduos combinados estão prontos para um encontro presencial 
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(206). Por exemplo, o módulo de combinação 142 pode processar da-

dos obtidos a partir do monitoramento das comunicações entre os indi-

víduos combinados, dentre outros dados, para produzir um ou mais cri-

térios para a determinação de se os indivíduos combinados estão po-

tencialmente interessados em um encontro presencial. Pela detecção 

de se os indivíduos combinados estão prontos para um encontro pre-

sencial, o módulo de combinação 142 pode facilitar o encontro presen-

cial, que pode aperfeiçoar a experiência de usuário com o aplicativo de 

namoro 122 e pode reduzir o volume de comunicações eletrônicas entre 

os indivíduos combinados. 

[0029] Voltando-se à figura 3, um fluxograma é apresentado ilus-

trando as operações para a produção de critérios que podem ser utiliza-

dos para se determinar se os indivíduos combinados estão prontos para 

um encontro presencial. Apesar de a figura 3 ilustrar uma série de ope-

rações para a produção de um conjunto específico de critérios, algumas 

implementações podem incluir menos ou mais operações produzindo 

menos ou mais critérios. 

[0030] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar uma razão de comunicação para a conversação entre 

os indivíduos combinados (300). A razão de comunicação pode ser de-

terminada pela divisão do número de comunicações originárias de (ou 

recebidas por) um indivíduo combinado pela contagem total de comuni-

cações entre os indivíduos combinados. Dessa forma, o módulo de com-

binação 142 pode determinar se ambos os indivíduos combinados estão 

contribuindo para a conversação, o que, se for esse o caso, pode sugerir 

que a conversão é significante e que ambos os indivíduos combinados 

estão potencialmente interessados em um encontro presencial. 

[0031] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar uma contagem de comunicações total para a conver-

Petição 870210052970, de 14/06/2021, pág. 28/70



 
 

14/24 

sação entre os indivíduos combinados (302). A contagem de comunica-

ções eletrônicas pode representar o número total de comunicações ele-

trônicas transmitidas entre os indivíduos combinados. Dessa forma, o 

módulo de combinação 142 pode utilizar a quantidade de comunicações 

eletrônicas como uma medida do interesse potencial dos indivíduos 

combinados para um encontro presencial. 

[0032] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar um número de palavras por comunicação para a con-

versão entre os indivíduos combinados (304). Por exemplo, o módulo 

de combinação 142 pode calcular uma contagem média de palavras 

para todas ou algumas das comunicações na conversão. Em alguns ca-

sos, o módulo de combinação 142 pode calcular uma ou mais métricas 

de contagem de palavras, tal como uma contagem mínima, ou máxima, 

de palavras para a conversão. Em alguns casos, o módulo de combina-

ção 142 pode dividir todas ou algumas das métricas de contagem de 

palavras, por exemplo, em contagem de palavras pelo indivíduo combi-

nado ou contagem de palavras por período de tempo, entre outros. Visto 

que comunicações maiores podem ser indicativas de uma conversa 

mais significativa, o módulo de combinação 142 pode utilizar a conta-

gem de palavras como uma medida de interesse pelos indivíduos com-

binados em um encontro presencial. 

[0033] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar uma duração das comunicações eletrônicas para a 

conversa entre os indivíduos combinados (306). Por exemplo, o módulo 

de combinação 142 pode calcular uma duração entre um primeiro selo 

de tempo de comunicação eletrônica e um selo de tempo de comunica-

ção eletrônica mais recente. Dessa forma, o módulo de combinação 142 

pode determinar se os indivíduos combinados demonstraram um inte-

resse sustentado através de sua conversa, o que pode indicar se os 

indivíduos combinados estão prontos para um encontro presencial. 
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[0034] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar se uma ou mais palavras ou frases chave estão pre-

sentes nas comunicações eletrônicas entre os indivíduos combinados 

(308). O módulo de combinação 142 pode utilizar qualquer número de 

técnicas incluindo buscas por palavras-chave e processamento de lin-

guagem natural, entre outros, para detectar as palavras ou frases chave. 

Por exemplo, o módulo de combinação 142 pode determinar se as co-

municações incluem uma ou mais palavras-chave indicativas de um in-

teresse expresso na conversação, tal como "É muito bom conversar 

com você" ou "Temos tanto em comum". De forma similar, em alguns 

casos, o módulo de combinação 142 pode determinar se as comunica-

ções incluem uma ou mais palavras-chave indicativas de um interesse 

expresso em um encontro presencial, tal como "Deveríamos sair qual-

quer dia desses", "Gostaria de sair para um café?", ou simplesmente 

"sair" ou "café?". Dessa forma, o módulo de combinação 142 pode faci-

litar um encontro presencial entre os indivíduos combinados quando um, 

ou ambos, os indivíduos expressam um interesse durante a conversa. 

[0035] Em alguns casos, o módulo de combinação 142 pode deter-

minar se as comunicações incluem palavras ou frases chave indicativas 

de se um, ou ambos, os indivíduos combinados compartilharam seus 

números telefônicos, perfil de mídia social, ou outra forma alternativa de 

comunicação. Em se fazendo isso, o módulo de combinação 142 pode 

determinar se os indivíduos combinados levaram sua conversa além do 

aplicativo de namoro 122 e, portanto, podem estar interessados em um 

encontro presencial. 

[0036] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode utilizar as técnicas de aprendizado por máquina para identificar 

outras palavras ou frases chave indicativas da disposição para um en-

contro presencial. As técnicas de aprendizado por máquina podem ser 
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treinadas, por exemplo, utilizando conversas de outros indivíduos com-

binados que programaram com sucesso um encontro presencial, entre 

outros dados. Dessa forma, o módulo de combinação 142 pode identifi-

car indivíduos combinados que estão prontos para um encontro presen-

cial antecipadamente na conversa e com uma precisão aperfeiçoada, o 

que pode permitir que o módulo de combinação 122 facilite os encontros 

presenciais mais cedo entre os indivíduos combinados, reduzindo, as-

sim, o volume das comunicações eletrônicas e aperfeiçoando a experi-

ência individual com o aplicativo de namoro 122 e o aplicativo de na-

moro propriamente dito. 

[0037] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar se os indivíduos combinados estão a uma distância 

geográfica predefinida um do outro em um intervalo de tempo particular 

(310). Por exemplo, o módulo de combinação 142 pode obter, periodi-

camente, a localização geográfica do primeiro indivíduo combinado, 

operando o primeiro dispositivo de cliente 102_1, e a localização geo-

gráfica do segundo indivíduo combinado, operando o segundo disposi-

tivo de cliente 102_2. A localização geográfica de cada indivíduo pode 

ser obtida a partir de um sensor de localização incluído em cada um dos 

dispositivos de cliente 102_1, 102_2 ou a partir de outras técnicas co-

nhecidas na técnica. Com base nas localizações geográficas de cada 

indivíduo, o módulo de combinação 142 pode determinar se os indiví-

duos estão a uma distância geográfica predefinida, tal como 50 metros, 

em um intervalo de tempo particular, tal como um intervalo de 30 minu-

tos. Visto que pode ser particularmente fácil para indivíduos que viajam 

para locais similares durante períodos de tempo similares se encontra-

rem presencialmente, o módulo de combinação 142 pode inferir que os 

indivíduos combinados que correspondem a esses critérios estão pron-

tos para um encontro presencial. 
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[0038] O módulo de combinação 142 pode determinar se os indiví-

duos combinados estão prontos para um encontro presencial com base 

em todas ou algumas das operações e critérios descritos com referência 

aos blocos 300 a 310. Para se fazer isso, o módulo de combinação 142 

pode aplicar regras, limites dinâmicos, algoritmos de ponderação ou 

combinações dos mesmos, dentre outras técnicas, aos critérios. Por 

exemplo, em alguns casos, o módulo de combinação 142 pode determi-

nar se a conversa entre os indivíduos combinados satisfaz a uma razão 

mínima de comunicação (por exemplo, pelo menos 30% de comunica-

ções eletrônicas, indicando que cada indivíduo combinado iniciou pelo 

menos 30% das comunicações eletrônicas e foi o recipiente de não mais 

de 70% das comunicações eletrônicas). Em alguns casos, o módulo de 

combinação 142 pode determinar se a conversa satisfaz uma contagem 

mínima de comunicações eletrônicas, tal como sete comunicações. Em 

alguns casos, o módulo de combinação 142 pode determinar se o nú-

mero médio de palavras por comunicação eletrônica satisfaz um valor 

limite, tal como dez palavras por comunicação. Em alguns casos, o mó-

dulo de combinação 142 pode determinar se a duração da conversa sa-

tisfaz um limite mínimo de duração de comunicação, tal como oito horas. 

Em alguns casos, o módulo de combinação 142 pode indicar a existên-

cia (ou ausência) de critérios, incluindo se os indivíduos estiveram em 

um local similar durante um tempo similar (310) ou compartilharam de-

terminadas palavras ou frases chave durante as comunicações eletrô-

nicas (308), tal como um número telefônico ou um perfil de mídia social. 

[0039] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode determinar que os indivíduos combinados estão prontos para um 

encontro presencial com base em uma determinação de que cada crité-

rio descrito com referência aos blocos 300 a 310 foi satisfeito. Em alguns 

casos, o módulo de combinação 142 pode determinar que os indivíduos 

combinados estão prontos para um encontro presencial com base em 
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um subconjunto de critérios sendo satisfeitos. Por exemplo, o módulo 

de combinação 142 pode determinar que os indivíduos combinados es-

tão prontos para um encontro presencial se sua conversa satisfizer a 

razão de comunicação, a contagem mínima de comunicação eletrônica, 

um número mínimo de palavras por comunicação, e a duração mínima 

da comunicação eletrônica. Em alguns casos, o módulo de combinação 

142 pode tratar a satisfação de um ou mais critérios como um sinal de 

disposição para um encontro presencial. Por exemplo, se os indivíduos 

combinados estiveram em um local similar durante um tempo similar ou 

compartilharam determinadas palavras ou frases chave durante suas 

comunicações eletrônicas, tal como um número telefônico ou um perfil 

de mídia social, o módulo de combinação 142 pode determinar que os 

indivíduos combinados estão prontos para um encontro presencial. 

[0040] Em algumas implementações, o módulo de combinação 142 

pode utilizar várias técnicas, incluindo as técnicas de aprendizado por 

máquina treinadas, por exemplo, a conversas de outros indivíduos com-

binados que programaram com sucesso um encontro presencial, entre 

outros dados, para identificar quais critérios estão mais fortemente cor-

relacionados com a prontidão para um encontro presencial. Dessa 

forma, o módulo de combinação 142 pode priorizar os critérios que po-

dem permitir que o módulo de combinação execute seletivamente as 

operações para produzir alguns ou todos os critérios. Por exemplo, o 

módulo de combinação 142 pode executar as operações em uma ordem 

de prioridade para produzir os critérios de alta prioridade primeiro, e 

pode, então, processar os critérios de alta prioridade para determinar se 

os indivíduos combinados estão prontos para um encontro presencial. 

Dessa forma, o módulo de combinação 142 pode reduzir o número de 

operações que são executadas e a quantidade de critérios que são pro-

duzidos e processados para determinar se os indivíduos combinados 
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estão prontos para um encontro presencial, o que pode reduzir o con-

sumo de recursos computacionais, por exemplo, no servidor 104. 

[0041] Retornando-se à figura 2, se for determinado que os indiví-

duos combinados estão prontos para um encontro presencial, avisos de 

encontro presencial são supridos (208). Mais particularmente, o módulo 

de combinação 142 pode suprir uma notificação para um, ou ambos, os 

indivíduos combinados que estão operando os dispositivos de cliente 

102_1, 102_2 com um aviso para que o indivíduo indique se tem inte-

resse em um encontro presencial nesse momento. Por exemplo, a figura 

4 ilustra uma interface de dispositivo móvel 400 com um aviso 402 para 

um indivíduo para indicar se ele/ela está "Pronto para um Encontro?" 

(por exemplo, um encontro presencial). Em resposta a isso, o indivíduo 

pode selecionar uma resposta "sim" para o aviso 404, para aceitar o 

encontro presencial, ou uma resposta "posteriormente" para o aviso 

406, para recusar o encontro nesse momento. A interface 400 também 

pode incluir um teclado 408. Um registro no teclado 408 resulta na exi-

bição do texto em uma caixa de texto 410. Avisando-se seletivamente 

aos indivíduos combinados sobre um encontro presencial, o módulo de 

combinação 142 pode unir indivíduos combinados considerados pron-

tos, enquanto se evita a rejeição em potencial, ou outras experiências 

negativas, por indivíduos que não estão prontos, o que pode aperfeiçoar 

a experiência do usuário com o aplicativo de namoro 122 e pode reduzir 

o volume das comunicações eletrônicas entre os indivíduos combina-

dos. 

[0042] Em algumas modalidades, o módulo de combinação 142 

pode suprir avisos de encontro presencial para ambos os indivíduos 

combinados simultaneamente. Alternativamente, em algumas imple-

mentações, o módulo de combinação 142 pode suprir um aviso de en-

contro presencial para um dos indivíduos combinados, e, então, pode 

determinar se supre um aviso de encontro presencial para o outro dos 
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indivíduos combinados, com base na resposta recebida para o primeiro 

aviso de encontro presencial. O módulo de combinação 142 pode de-

terminar qual dos indivíduos combinados deve receber o primeiro aviso 

de encontro presencial com base em qualquer número de fatores, inclu-

indo gênero, o iniciador, ou recipiente, da primeira comunicação eletrô-

nica entre os indivíduos combinados, o iniciador, ou recipiente, da maior 

parte das comunicações eletrônicas entre os indivíduos combinados, 

entre outros. Em alguns casos, o módulo de combinação 142 pode ar-

mazenar dados referentes a encontros presenciais previamente progra-

mados com sucesso entre outros indivíduos combinados, e pode utilizar 

o aprendizado por máquina ou outras técnicas para determinar que in-

divíduo deve receber o primeiro aviso de encontro presencial com base 

em uma análise de aprendizado por máquina dos dados armazenados. 

Tomando-se uma decisão informada referente a qual dos indivíduos 

combinados deve receber o primeiro aviso de encontro presencial, o 

módulo de combinação 142 pode aumentar a probabilidade de os indi-

víduos combinados concordarem em se encontrar presencialmente, o 

que pode aperfeiçoar a experiência do usuário com o aplicativo de na-

moro 122 e pode reduzir o volume das comunicações eletrônicas entre 

os indivíduos combinados. 

[0043] Retornando-se à figura 2, se um, ou ambos, os indivíduos 

combinados selecionarem o registro "posterior" 406, o controle retorna 

para o bloco 204 da figura 2. Em algumas implementações, o módulo 

de combinação 142 pode suprir uma notificação para um, ou ambos, os 

indivíduos combinados indicando que os indivíduos não estão prontos 

para um encontro presencial e encorajando os indivíduos a continuarem 

a conversar no aplicativo de namoro 122. 

[0044] Por outro lado, se ambos os indivíduos combinados indica-

rem que estão interessados em um encontro presencial (por exemplo, 
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pela seleção do aviso "sim" 404), os avisos de programação são supri-

dos (210). Mais particularmente, o módulo de combinação 142 pode su-

prir uma notificação para cada um dos indivíduos combinados operando 

os dispositivos de cliente 102_1, 102_2 com um aviso para o indivíduo 

para que inicie sua disponibilidade para um encontro presencial. Por 

exemplo, a figura 5 ilustra uma interface de dispositivo móvel 500 com 

um aviso 502 para que um indivíduo selecione um ou mais dias nos 

quais o indivíduo estará disponível. Cada dia possui um botão de rádio 

associado 504, que pode ser selecionado. Em algumas implementa-

ções, o indivíduo pode ser avisado a selecionar um número mínimo de 

dias (por exemplo, dois dias) nos quais estará disponível. Uma vez que 

o indivíduo indica sua disponibilidade, o indivíduo pode selecionar um 

botão "parece bom" 506 para enviar a disponibilidade para o módulo de 

combinação 142. O módulo de combinação 142 pode processar a infor-

mação recebida em resposta aos avisos de programação para informar 

aos indivíduos combinados sobre as datas nas quais ambos estarão 

disponíveis. Os indivíduos combinados podem, então, utilizar o teclado 

408 para comunicar os planos para finalizar um local e horário para o 

encontro. Em alguns casos, o módulo de combinação 142 pode fornecer 

sugestões para o encontro presencial, tal como o horário e local sugeri-

dos para o encontro. 

[0045] Em algumas implementações, se cada um dos indivíduos 

combinados aceitar o aviso de encontro presencial, ou programar o en-

contro presencial (por exemplo, ambos estando disponíveis por um dia 

ou dois), o módulo de combinação 142 pode, automaticamente, encer-

rar o monitoramento das comunicações eletrônicas entre os indivíduos 

combinados mesmo se os indivíduos continuarem a conversar através 

do aplicativo de namoro 122. Dessa forma, o módulo de combinação 

142 pode reduzir o consumo de recursos de computação e rede pelas 

operações de monitoramento. 

Petição 870210052970, de 14/06/2021, pág. 36/70



 
 

22/24 

[0046] Se o módulo de combinação 142 determinar que não existem 

dias nos quais ambos os indivíduos combinados estão disponíveis, o 

controle retorna para o bloco 210 da figura 2. O módulo de combinação 

142 pode, então, suprir avisos de programação adicionais com novos 

dias para o encontro presencial, imediatamente ou depois de um perí-

odo de tempo (por exemplo, um dia). Em algumas implementações, o 

módulo de combinação 142 pode fornecer uma notificação para os indi-

víduos informando que estão prontos para um encontro presencial com 

um aviso para que os indivíduos utilizem o aplicativo de namoro 122 

para determinar um dia em que ambos estarão disponíveis. Em algumas 

implementações, o módulo de combinação 142 pode continuar, ou rei-

niciar, o monitoramento das comunicações eletrônicas entre os indiví-

duos combinados se o módulo de combinação determinar que não exis-

tem dias nos quais ambos os indivíduos estão disponíveis, ou que os 

indivíduos, de outra forma, falharam em programar o encontro presen-

cial. 

[0047] As técnicas descritas identificam os indivíduos combinados 

que têm chances de estarem prontos para um encontro presencial. Isso 

permite que os indivíduos combinados tomem uma decisão de se en-

contrar de forma mais confiante, aperfeiçoando, assim, as experiências 

do aplicativo de namoro de mídia social. 

[0048] O módulo de combinação 142 opera para encorajar seletiva-

mente os encontros presenciais sob circunstâncias adequadas. Como 

resultado disso, o volume de comunicações eletrônicas entre os indiví-

duos combinados pode ser reduzido. Isso resulta em ciclos de proces-

sador e utilização de memória reduzidos em ambos os dispositivos de 

servidor 104 e de cliente 102, e uma transmissão de dados reduzida 

através da rede 106. Os dispositivos de cliente 102 também alcançam 

um beneficio técnico importante do uso reduzido da bateria. 

[0049] As abordagens descritas no presente documento podem ser 

Petição 870210052970, de 14/06/2021, pág. 37/70



 
 

23/24 

implementadas, pelo menos em parte, utilizando um produto de arma-

zenamento em computador com um meio de armazenamento legível por 

computador possuindo um código de computador no mesmo para reali-

zar as várias operações implementadas por computador. O meio e o 

código de computador podem ser os especialmente projetados e cons-

truídos para fins das abordagens descritas no presente documento, ou 

podem ser do tipo bem conhecido e disponíveis para os versados na 

técnica de software de computador. Exemplos de meio legível por com-

putador incluem, mas não estão limitados a meio magnético, tal como 

discos magnéticos, disquetes, e fita magnética; meio ótico, tal como CD-

ROMs, DVDs e dispositivos holográficos; meio magneto-ótico; e dispo-

sitivos de hardware que são especialmente configurados para armaze-

nar e executar código de programa, tal como circuitos integrados espe-

cíficos de aplicativo ("ASICs"), dispositivos lógicos programáveis 

("PLDs"), e dispositivos ROM e RAM. Exemplos de código de computa-

dor incluem código de máquina, tal como o produzido por um compila-

dor, e arquivos contendo código de nível superior que é executado por 

um computador utilizando um intérprete. Por exemplo, as abordagens 

descritas no presente documento podem ser implementadas utilizando-

se JAVA, C++, ou outra linguagem de programação orientada por ob-

jeto e ferramentas de desenvolvimento. Em alguns exemplos, as abor-

dagens descritas no presente documento podem ser implementadas em 

um conjunto de circuitos de hardware no lugar de, ou em combinação 

com instruções de software executável por máquina. 

[0050] A descrição acima, por motivos de explicação, utilizou no-

menclatura específica para fornecer uma compreensão profunda da in-

venção. No entanto, será aparente aos versados na técnica que deta-

lhes específicos não são necessários a fim de se praticar as abordagens 

descritas no presente documento. Dessa forma, as descrições acima 

das modalidades específicas são apresentadas para fins de ilustração 
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e descrição. Não devem ser exaustivas nem limitar a invenção às for-

mas precisas descritas; obviamente, muitas modificações e variações 

são possíveis em vista dos ensinamentos acima. As modalidades foram 

escolhidas e descritas a fim de explicar melhor os princípios das abor-

dagens descritas no presente documento e suas aplicações práticas, 

permitindo, assim, que outras pessoas versadas na técnica utilizem de 

uma forma melhor as abordagens descritas no presente documento e 

várias modalidades com várias modificações, como adequado ao uso 

particular contemplado. Outras implementações não especificamente 

descritas no presente documento também se encontram dentro do es-

copo das reivindicações em anexo. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método implementado por computador, caracterizado pelo 

fato de compreender: 

Monitorar, em um servidor, as comunicações eletrônicas 

através de uma rede entre um primeiro indivíduo combinado, em um 

primeiro dispositivo de cliente, e um segundo indivíduo combinado, em 

um segundo dispositivo de cliente, onde o monitoramento inclui: 

Observar as contribuições da comunicação eletrônica do ini-

ciador originárias do primeiro dispositivo de cliente, e as contribuições 

da comunicação eletrônica do recipiente originárias do segundo dispo-

sitivo de cliente; 

Manter uma contagem total das comunicações eletrônicas 

entre o primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente; 

e 

Medir um período de duração das comunicações eletrônicas 

de uma comunicação eletrônica de iniciador inicial e uma última comu-

nicação eletrônica; 

Determinar, com base nas comunicações eletrônicas moni-

toradas, que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o se-

gundo indivíduo combinado estão prontos para um encontro presencial; 

e 

Suprir para o primeiro dispositivo de cliente um primeiro 

aviso para que inicie o encontro presencial. 

2. Método implementado por computador, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente 

suprir, para o segundo dispositivo de cliente, um segundo aviso de início 

de encontro presencial. 

3. Método implementado por computador, de acordo com a 

reivindicação 2, caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente 
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suprir, para o segundo dispositivo de cliente, o segundo aviso em res-

posta à aceitação, por parte do primeiro dispositivo de cliente, do pri-

meiro aviso para que se inicie o encontro presencial. 

4. Método implementado por computador, de acordo com a 

reivindicação 2 ou 3, caracterizado pelo fato de compreender adicional-

mente: 

Suprir, para cada um dentre o primeiro dispositivo de cliente 

e o segundo dispositivo de cliente, um aviso de programação de encon-

tro presencial, respectivo, em resposta à aceitação, por parte do pri-

meiro dispositivo de cliente, do primeiro aviso para que se inicie o en-

contro presencial, e da aceitação, por parte do segundo dispositivo de 

cliente, do segundo aviso para que se inicie o encontro presencial. 

5. Método implementado por computador, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato 

de determinar que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o 

segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro presencial 

compreende determinar que uma razão de comunicação entre as con-

tribuições de comunicação eletrônica de iniciador, e as contribuições de 

comunicação eletrônica do recipiente, satisfazem uma medida. 

6. Método implementado por computador, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato 

de determinar que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o 

segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro presencial 

compreende determinar que a contagem total de comunicações eletrô-

nicas excede uma contagem mínima de comunicações eletrônicas. 

7. Método implementado por computador, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato 

de determinar que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o 

segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro presencial 

compreende determinar que o período de duração das comunicações 
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eletrônicas excede um período de duração mínimo de comunicações 

eletrônicas. 

8. Método implementado por computador, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato 

de o monitoramento incluir se observar o conteúdo nas comunicações 

eletrônicas entre o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo 

combinado, e onde a determinação de que um, ou ambos, os primeiro 

indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado estão prontos 

para o encontro presencial compreende determinar que o conteúdo in-

clui uma ou mais palavras-chave. 

9. Método implementado por computador, de acordo com a 

reivindicação 8, caracterizado pelo fato de uma ou mais palavras-chave 

incluírem um número telefônico, ou um perfil de mídia social dos pri-

meiro ou segundo indivíduos combinados. 

10. Método implementado por computador, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato 

de compreender adicionalmente obter uma localização geográfica para 

cada um dos primeiro indivíduo combinado no primeiro dispositivo de 

cliente e segundo indivíduo combinado no segundo dispositivo de cli-

ente, onde determinar que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combi-

nado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro 

presencial compreende determinar que a localização geográfica do pri-

meiro indivíduo combinado está dentro de uma distância predetermi-

nada da localização geográfica do segundo indivíduo combinado du-

rante um intervalo de tempo particular. 

11. Método implementado por computador, de acordo com 

qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato 

de compreender adicionalmente a interrupção automática do monitora-

mento das comunicações eletrônicas em resposta ao suprimento do pri-

meiro aviso para o primeiro dispositivo de cliente. 
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12. Sistema, caracterizado pelo fato de compreender: 

Um ou mais processadores acoplados a uma memória, os 

um ou mais processadores configurados para: 

Monitorar as comunicações eletrônicas através de uma rede 

entre um primeiro indivíduo combinado em um primeiro dispositivo e cli-

ente e um segundo indivíduo combinado em um segundo dispositivo de 

cliente, onde o monitoramento inclui: 

Observar as contribuições de comunicação eletrônica de ini-

ciador originárias do primeiro dispositivo de cliente, e as contribuições 

de comunicação eletrônica de recipiente originárias do segundo dispo-

sitivo de cliente; 

Manter uma contagem total de comunicações eletrônicas en-

tre o primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente; e 

Medir um período de duração de comunicações eletrônicas 

de uma comunicação eletrônica inicial do iniciador e uma última comu-

nicação eletrônica; 

Determinar, com base nas comunicações eletrônicas moni-

toradas, que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o se-

gundo indivíduo combinado estão prontos para um encontro presencial; 

e 

Suprir um primeiro aviso para o primeiro dispositivo de cli-

ente para se iniciar o encontro presencial. 

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 12, caracteri-

zado pelo fato de um ou mais processadores serem configurados para 

suprir um segundo aviso para o segundo dispositivo de cliente para que 

se inicie o encontro presencial. 

14. Sistema, de acordo com a reivindicação 13, caracteri-

zado pelo fato de um ou mais processadores serem configurados para 

suprir o segundo aviso para o segundo dispositivo de cliente em res-
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posta à aceitação, por parte do primeiro dispositivo de cliente, do pri-

meiro aviso para se iniciar o encontro presencial. 

15. Sistema, de acordo com a reivindicação 13 ou 14, carac-

terizado pelo fato de um ou mais processadores serem configurados 

para suprir, para cada um dentre o primeiro dispositivo de cliente e o 

segundo dispositivo de cliente, um aviso de programação de encontro 

presencial respectivo em resposta à aceitação, pelo primeiro dispositivo 

de cliente, do primeiro aviso para iniciar o encontro presencial e pela 

aceitação, do segundo dispositivo de cliente, do segundo aviso para se 

iniciar o encontro presencial. 

16. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 12 a 15, caracterizado pelo fato de determinar que um, ou ambos, 

o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado estão 

prontos para o encontro presencial compreende determinar que uma ra-

zão de comunicação entre as contribuições de comunicação eletrônica 

do iniciador e as contribuições de comunicação eletrônica do recipiente 

satisfazem uma medida. 

17. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 12 a 16, caracterizado pelo fato de a determinação de que um, ou 

ambos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo combi-

nado estão prontos para o encontro presencial compreender determinar 

que a contagem total de comunicações eletrônicas excede uma conta-

gem mínima de comunicações eletrônicas. 

18. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 12 a 17, caracterizado pelo fato de a determinação de que um, ou 

ambos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo combi-

nado estão prontos para o encontro presencial compreender determinar 

que o período de duração das comunicações eletrônicas excede um pe-

ríodo de duração mínimo das comunicações eletrônicas. 
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19. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 12 a 18, caracterizado pelo fato de o monitoramento incluir se ob-

servar o conteúdo nas comunicações eletrônicas entre o primeiro indi-

víduo combinado e o segundo indivíduo combinado, e onde determinar 

que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indiví-

duo combinado estão prontos para o encontro presencial compreende 

determinar que o conteúdo inclui uma ou mais palavras-chave. 

20. Sistema, de acordo com a reivindicação 19, caracteri-

zado pelo fato de uma ou mais palavras-chave incluírem um número 

telefônico ou um perfil de mídia social do primeiro ou segundo indivíduo 

combinado. 

21. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 12 a 20, caracterizado pelo fato de um ou mais processadores se-

rem configurados para obter uma localização geográfica para cada um 

dentre o primeiro indivíduo combinado no primeiro dispositivo de cliente 

e o segundo indivíduo combinado no segundo dispositivo de cliente,  

onde determinar que um, ou ambos, dentre o primeiro indiví-

duo combinado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para o 

encontro presencial compreende determinar que a localização geográ-

fica do primeiro indivíduo combinado está a uma distância predefinida 

da localização geográfica do segundo indivíduo combinado durante um 

intervalo de tempo em particular. 

22. Sistema, de acordo com qualquer uma das reivindica-

ções 12 a 21, caracterizado pelo fato de um ou mais processadores se-

rem configurados para interromper automaticamente o monitoramento 

das comunicações eletrônicas em resposta ao suprimento do primeiro 

aviso para o primeiro dispositivo de cliente. 

23. Meio legível por computador não transitório armaze-

nando instruções, caracterizado pelo fato de fazer com que um sistema 

de computação: 
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Monitore as comunicações eletrônicas através de uma rede 

entre um primeiro indivíduo combinado em um primeiro dispositivo de 

cliente e um segundo indivíduo combinado em um segundo dispositivo 

de cliente, onde o monitoramento inclui: 

Observar as contribuições de comunicação eletrônica do 

iniciador, originárias do primeiro dispositivo de cliente, e as contribui-

ções de comunicação eletrônica de recipiente, originárias do segundo 

dispositivo de cliente; 

Manter uma contagem total de comunicações eletrônicas 

entre o primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente; 

e 

Medir um período de duração das comunicações eletrôni-

cas a partir de uma comunicação eletrônica inicial do iniciador e uma 

última comunicação eletrônica; 

Determinar, com base nas comunicações eletrônicas moni-

toradas, que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o se-

gundo indivíduo combinado estão prontos para um encontro presencial; 

e 

Suprir para o primeiro dispositivo de cliente um primeiro 

aviso para se iniciar o encontro presencial. 

24. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com a reivindicação 23, caracterizado pelo fato de armazenar instruções 

para fazer com que o sistema de computador supra, para o segundo 

dispositivo de cliente, um segundo aviso para se iniciar o encontro pre-

sencial. 

25. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com a reivindicação 24, caracterizado pelo fato de armazenar instruções 

para fazer com que o sistema de computador supra, para o segundo 

dispositivo de cliente, o segundo aviso em resposta à aceitação, por 

parte do primeiro dispositivo de cliente, do primeiro aviso para se iniciar 
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o encontro presencial. 

26. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com a reivindicação 24 ou 25, caracterizado pelo fato de armazenar ins-

truções para fazer com que o sistema de computador supra, para cada 

um dentre o primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de 

cliente, um aviso de programação de encontro presencial, respectivo, 

em resposta à aceitação, por parte do primeiro dispositivo de cliente, do 

primeiro aviso para se iniciar o encontro presencial e pela aceitação, por 

parte do segundo dispositivo de cliente, do segundo aviso para se iniciar 

o encontro presencial. 

27. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 23 a 26, caracterizado pelo fato 

de a determinação de que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combi-

nado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro 

presencial compreender determinar que uma razão de comunicação en-

tre as contribuições de comunicação eletrônica do iniciador e as contri-

buições de comunicação eletrônica de recipiente satisfazem uma me-

dida. 

28. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 23 a 27, caracterizado pelo fato 

de a determinação de que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combi-

nado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro 

presencial compreender determinar que a contagem total das comuni-

cações eletrônicas excede uma contagem mínima de comunicações 

eletrônicas. 

29. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 23 a 28, caracterizado pelo fato 

de a determinação de que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combi-

nado e o segundo indivíduo combinado estão prontos para o encontro 
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presencial compreender determinar que o período de duração de comu-

nicações eletrônicas excede um período de duração mínimo das comu-

nicações eletrônicas. 

30. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 23 a 29, caracterizado pelo fato 

de o monitoramento incluir se observar o conteúdo nas comunicações 

eletrônicas entre o primeiro indivíduo combinado e o segundo indivíduo 

combinado, e onde a determinação de que um, ou ambos, o primeiro 

indivíduo combinado e o segundo indivíduo combinado estão prontos 

para o encontro presencial compreende determinar que o conteúdo in-

clui uma ou mais palavras-chave. 

31. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com a reivindicação 30, caracterizado pelo fato de uma ou mais pala-

vras-chave incluírem um número telefônico ou um perfil de mídia social 

dos primeiro ou segundo indivíduos combinados. 

32. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 23 a 31, caracterizado pelo fato 

de armazenar instruções para fazer com que o sistema de computador 

obtenha uma localização geográfica para cada um dentre o primeiro in-

divíduo combinado no primeiro dispositivo de cliente e o segundo indi-

víduo combinado no segundo dispositivo de cliente, onde determinar 

que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado e o segundo indiví-

duo combinado estão prontos para o encontro presencial compreende 

determinar que a localização geográfica do primeiro indivíduo combi-

nado está a uma distância predefinida da localização geográfica do se-

gundo indivíduo combinado durante um intervalo de tempo em particu-

lar. 

33. Meio legível por computador não transitório, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 23 a 32, caracterizado pelo fato 

de armazenar instruções para fazer com que o sistema de computador 
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interrompa automaticamente o monitoramento das comunicações ele-

trônicas em resposta ao suprimento do primeiro aviso para o primeiro 

dispositivo de cliente. 
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Aplicativo de namoro Módulo de combinação
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Suprir combinações

Ativar as comunicações entre os indivíduos

combinados

Monitorar as comunicações entre os

indivíduos combinados

Determinar se os indivíduos combinados

estão prontos para um encontro presencial

Suprir avisos de encontro presencial

Suprir avisos de programação
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Determinar a razão de comunicação

Determinar a contagem de comunicações

eletrônicas

Determinar o número de palavras por

comunicação

Determinar a duração das comunicações

Determinar se as comunicações incluem

palavras ou frases chave

Determinar se os indivíduos estavam a

uma distância durante o intervalo de tempo
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Prontos para um encontro?

Sim Depois
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Selecionar dias disponíveis

Próxima

quinta-feira

Próxima

sexta-feira Próximo sábado

Próximo domingo
Próxima

segunda-feira

Próxima

terça-feira

Parece bom
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RESUMO 

Patente de Invenção: "AVISO SELETIVO A INDIVÍDUOS COMBINA-

DOS PARA QUE INICIEM UM ENCONTRO PRESENCIAL". 

A presente invenção refere-se a um método implementado 

por computador inclui o monitoramento em um servidor das comunica-

ções eletrônicas através de uma rede entre um primeiro indivíduo com-

binado em um primeiro dispositivo de cliente e um segundo indivíduo 

combinado em um segundo dispositivo de cliente. O monitoramento in-

clui observar as contribuições de comunicação eletrônica do iniciador, 

originárias do primeiro dispositivo de cliente, e as contribuições de co-

municação eletrônica do recipiente, originárias do segundo dispositivo 

de cliente, mantendo uma contagem total das comunicações eletrônicas 

entre o primeiro dispositivo de cliente e o segundo dispositivo de cliente, 

e medindo um período de duração de comunicações eletrônicas a partir 

de uma comunicação eletrônica inicial de iniciador e uma última comu-

nicação eletrônica. Com base nas comunicações eletrônicas monitora-

das, é determinado que um, ou ambos, o primeiro indivíduo combinado 

e o segundo indivíduo combinado estão prontos para um encontro pre-

sencial. Um aviso é suprido para o primeiro dispositivo de cliente para 

que se inicie o encontro presencial.  
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