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Odpowiedzi na pytanie 

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

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019)

Pytanie  Uczestnika konkursu:
W związku z udostępnieniem na stronie UPRP przykładowych plików testowych 
pojawiły się następujące pytania otwarte:
Przedstawione dokumenty dotyczą dwóch wynalazków - turbiny i pojazdu rowerowego.
Są to cztery typy dokumentów: opis, rysunek, zastrzeżenia oraz Opis Patentowy o 
nazwach zachowujących regułę: typWniosku_numerWniosku.pdf. Gdzie "typWniosku" 
to na przykład "rysunek" a "numerWniosku" to np. "P394983"
W zbiorze uczącym występują tylko dokumenty podobne do dokumentów typu "Opis 
Patentowy" (w porównaniu do opisanych powyżej czterech typów dokumentów).
Czy w zbiorze testowym będą występować wszystkie powyższe cztery rodzaje 
dokumentów? Jeśli nie to które z nich? Ile z nich będzie przypadać na jeden numer 
wniosku? Czy w takim wypadku zbiór testowy będzie dotyczył 100 numerów wniosków 
(po kilka dokumentów pdf) czy też 100 plików pdf (dla mniej niż 100 unikalnych 
numerów wniosków)
Czy w zbiorze testowym będą występować dokładnie cztery powyższe typy 
dokumentów dla każdego z około 100 wniosków (razem około 400 plików)? Poprzednio 
byliśmy informowani o tym, że będzie to około 100 dokumentów typu B1 i Y1.
Czy w zbiorze testowym będą znajdować się tylko dokumenty  dokładnie w formacie 
.pdf? W szczególności czy mogą się tam znaleźć dokumenty w formacie XML?
Jaka będzie struktura folderu zawierającego dane testowe? W szczególności czy będzie 
zawierał podfoldery? Czy może być to zależne od instrukcji obsługi oprogramowani?

Odpowiedź Zamawiającego:
Na stronie UPRP udostępniono przykładowe pliki testowe, których zadaniem było 
pokazanie różnicy między zbiorem uczącym (opublikowane opisy patentowe – 
oznaczone numerem patentu jak w podanym przykładzie - PL222254B1), a zbiorem 
testowym zawierającym nieopublikowane (przed upływem 18 miesięcy od daty 
zgłoszenia) zgłoszenie wynalazku (lub wzoru użytkowego) składające się z:
1.            Opisu wynalazku (wzoru użytkowego);
2.            Zastrzeżeń patentowych (ochronnych - dla wzoru użytkowego);
3.            I ewentualnie rysunków (koniecznych w przypadku wzorów użytkowych).
W podanym przykładzie odpowiednikiem udzielonego i opublikowanego patentu  o 
numerze PL222254B1 jest zgłoszenie o numerze P.394983 składające się z 3 
elementów: 
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1.            Opis;
2.            Zastrzeżenia;
3.            Rysunki.
W podanym przykładzie zgłoszenie rozbite jest na trzy PDF-y. Zbiór testowy będzie 
połączony – jeden plik PDF – zawierający wszystkie elementy potrzebne do 
prawidłowego nadania symboli Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej dla nowego 
zgłoszenia o numerze P.nnnnnn.
Zbiór testowy nie będzie miał swojego odpowiednika w postaci udzielonego 
patentu/prawa ochronnego i kodu publikacji B1/Y1 – pliku uczącego.
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