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Odpowiedzi na pytania (2)

w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska” 

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019)

Pytanie 1 Uczestnika konkursu:
Czy przewidywany rozmiar zbiorów testowych (ok. 100 dokumentów) jest ostateczny i 
nie dopuszczacie Państwo jego zwiększenia? Czy sposób ewaluacji rozwiązań (miara 
jakości) jest ostateczny i nie dopuszczacie Państwo jego modyfikacji w uzasadnionym 
przypadku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Rozmiar korpusu testowego dokumentów dla I Etapu Konkursu jest w naszej ocenie 
dostateczny i w pewien sposób odzwierciedla dopływ dokumentów w ciągu jednego 
tygodnia, które musi rozpatrzyć Zespół Ekspertów. Zgodnie z regulaminem konkursu 
korpus dokumentów zostanie zwiększony w pewnych przypadkach uzyskania takiego 
samego wyniku przez więcej niż jednego Uczestnika Konkursu.

Pytanie 2 Uczestnika konkursu:
Z naszych wieloletnich doświadczeń w projektowaniu systemów Uczenia Maszynowego 
dla różnych zastosowań, w tym także w obszarze Przetwarzania Języka Naturalnego - 
wynika, że często różnice między alternatywnymi rozwiązaniami są niewielkie i do ich 
precyzyjnej oceny są potrzebne większe rozmiary zbiorów testowych. Na próbce 100 
dokumentów, czynnik losowy - wynikający ze specyficznego doboru akurat tych 100 
dokumentów - może okazać się dominujący przy porównaniu konkurencyjnych 
rozwiązań. We wcześniejszych informacjach przygotowawczych na temat Konkursu 
pojawiła się informacja o przewidywanym rozmiarze zbioru testowego rzędu 1.000 
dokumentów. Naszym zdaniem, taka liczba jest minimalną wartością, która gwarantuje 
wystarczająco dokładne porównanie algorytmów - zwłaszcza na Etapie II, gdzie zadanie 
klasyfikacyjne będzie znacznie trudniejsze niż na Etapie I (10x więcej klas), i gdy 
podejmowana będzie ostateczna decyzja o wyborze zwycięzcy Konkursu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dla Uczestników, którzy przejdą do etapu II Konkursu zorganizowane zostanie 
seminarium (pkt 3.15 Regulaminu) na którym będą omawiane szczegóły dotyczące 
drugiego Etapu Konkursu. Zamawiający dopuszcza, że jednym z wniosków tego 
seminarium będzie zmiana w zakresie metody oceny jakości klasyfikatora na II Etapie 
Konkursu. Seminarium będzie okazją aby wysłuchać wszystkich Uczestników II Etapu 
Konkursu w tym zakresie.
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Pytanie 3 Uczestnika konkursu:
W przypadku, gdyby znaczące zwiększenie rozmiaru zbioru testowego było niemożliwe, 
sugerujemy, aby zmodyfikować miarę oceny rozwiązań, poprzez dopuszczenie kilku (np. 
5-10) klasyfikacji MKP na wyjściu modelu, zamiast tylko jednej (Etap I) lub trzech (Etap 
II) - i ocenę łączną wszystkich tych klasyfikacji, z ewentualnym rozróżnieniem pozycji, 
na której znalazła się klasyfikacja prawidłowa (więcej punktów za podanie prawidłowej 
klasy od razu na początku listy sugerowanych klas, mniej punktów za podanie takiej 
odpowiedzi bliżej końca listy). Prosimy o rozważenie takiej możliwości.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ocena na I Etapie Konkursu posiada dużą tolerancję ponieważ jedna wskazana klasa jest 
rozpatrywana pod kątem wszystkich klas przypisanych do danego zgłoszenia. Jak 
wskazano powyżej dla Etapu II Konkursu Zamawiający może rozważyć zmianę oceny 
klasyfikatora po wysłuchaniu zdania Uczestników II Etapu Konkursu.
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