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Odpowiedzi na pytania
w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska”
(nr postępowania: BG-II.211.19.2019)

Pytanie 1 Uczestnika konkursu:
Czy poprawną interpretacją dokumentacji klas z pliku MKP_klasy.xmls jest: 1.
oznaczenie klas 5go poziomu jako klas których opis zaczyna się od jednej kropki (np.
klasa A01B 1/02 - ". Rydle ; Szufle")? 2. oznaczenie klas 6go poziomu jako klas których
opis zaczyna się od dwóch kropek (np. klasa A01B 1/08 - ". . z jedną płaszczyzną
roboczą")?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, taka interpretacja jest poprawna.
W podanym przykładzie:
A01B 1/00 Narzędzia ręczne
A01B 1/02 . Rydle ; Szufle
A01B 1/04 . . zębate
A01B 1/06 . Motyki ; Spulchniacze ręczne
A01B 1/08 . . z jedną płaszczyzną roboczą

4-TY POZIOM (GRUPA GŁÓWNA) – 1 PKT
5-TY POZIOM
- 2 PKT
6-TY POZIOM
- 3 PKT
5-TY POZIOM
- 2 PKT
6-TY POZIOM
- 3 PKT

Pytanie 2 Uczestnika konkursu:
W danych treningowych występują sytuacje, kiedy opis ma przydzielonych kilka klas.
Czy maksimum punktów za dany opis można uzyskać przez podanie przynajmniej jednej
z tych klas, czy wszystkich przydzielonych kategorii?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zadanie konkursowe w II etapie polega na wytypowaniu dokładnie trzech najlepiej
dopasowanych kategorii. Maksimum punktów można uzyskać w następujących
przypadkach:
1. Testowy dokument ma mniej niż trzy klasy - wówczas wybierana jest odpowiednio
jedna bądź dwie klasy ze wskazanych która daje najlepiej pasuje do wskazań eksperta i
tym samym daje najwięcej punktów
2. Testowy dokument opisany jest dokładnie trzema klasami - wówczas sprawdzane jest
pokrycie trzech klas wskazanych dla tego dokumentu przez rozwiązanie uczestnika
konkursu. Zawsze wybierane jest przyporządkowanie klas które daje najwięcej
punktów.
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3. Dokument testowy posiada więcej niż trzy klasy. Wówczas badane jest do których klas
najlepiej pasują wskazane przez system uczestnika konkursu klasy.
Pytanie 3 Uczestnika konkursu:
Zwracamy się z zapytaniem o uściślenie systemu punktacji na II etapie konkursu
GovTech
nr
37,
opisanego
w
następującym
artykule
regulaminu:
Punkt będzie przyznany za każde poprawne przydzielenie klasy MKP, odpowiednio na
każdym kolejnym poziomie zagłębienia MKP rozpoczynając od 1 pkt za 4-ty poziom MKP.
W naszej ocenie ta definicja pozostawia pewne dwuznaczności, które chcielibyśmy
rozstrzygnąć. Czy można prosić o bardziej szczegółowe zdefiniowanie algorytmu
punktacji i / lub przedstawienie kilku zróżnicowanych przykładów jak poniżej.
Przyjmijmy, że (jedyna) poprawna klasyfikacja dokumentu to A01B 3/02 (5-ty poziom).
Ile punktów przysługuje za następujące przykładowe odpowiedzi:
1. [ A01B 3/02 ]
2. [ A01B 3/00 ]
3. [ A01B 3/02, A01B 3/20, A01B 3/30 ]
4. [ A01B 3/08, A01B 3/20, A01B 3/30 ]
Odpowiedź Zamawiającego:
1. [ A01B 3/02 ] 2pkt
2. [ A01B 3/00 ] 1pkt
3. [ A01B 3/02, A01B 3/20, A01B 3/30 ] 2pkt
4. [ A01B 3/08, A01B 3/20, A01B 3/30 ] 1pkt
Pytanie 4 Uczestnika konkursu:
Czy jest wymagane, aby przewidywane klasy kolejno 4go, 5go i 6go poziomu były
klasami zawierającymi się, przykładowo czy jeżeli przewidujemy dla danego opisu klasę
6go poziomu A01B 39/04, to oznacza że nasz model przewiduje klasę A01B 39/02 dla
5go poziomu i A01B 39/00 dla 4go poziomu, czy predykcje dla poszczególnych
poziomów mogą być od siebie całkowicie niezależne?
Odpowiedź Zamawiającego:
Predykcja polega na wskazaniu propozycji trzech klas atomowych. Ustala to
jednoznacznie konieczność wskazania ścieżki decyzyjnej a więc dla każdego poziomu
klas istnieje zależność w systematyce MKP
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