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1 Bevezetés 
Az internet megjelenése előtt a keresőinterfészek tervezése egy szűk szakmai kör számára 
volt releváns terület, amely kör elsősorban könyvtári, gyógyszerészeti vagy üzleti 
adatbázisokban kereső kutatók számára nyújtott segítséget. Ezek a keresőinterfészek még 
parancssoros interfészek voltak, amelyek bonyolult szintaktikai rend szerint fogadták a 
keresőkérdéseket. A szintaxis szigorú korlátozására egyrészt a technológiai adottságok, 
másrészt pedig a gépidőért fizetett összeg csökkentése miatt volt szükség. Az internet 
megjelenésével azonban átalakult a keresés világa is, hiszen elérhetővé vált a 
dokumentumok addig el nem képzelhető sokasága, illetve a technológiai fejlődés hatására 
egyre olcsóbban hozzá lehetett férni egyre nagyobb számítási kapacitással rendelkező 
eszközökhöz, ezáltal a gépidő ára jelentősen csökkent. Ezen hatások eredményeként alakult 
ki a napjainkban már mindenki által ismert és használt egymezős interfész, amely 
tulajdonképpen egy szövegbeviteli mezőből és a keresést elindító gombból áll.  

A MASZEKER felhasználói felületének megtervezése azonban jó néhány dologban 
különbözik a hagyományos keresőinterfészek tervezésétől. A hagyományos interfészek 
esetében nem annyira fontos a keresőfelület megmunkáltsága, hiszen a kereső személy 
nem arra törekszik, hogy a keresését minél pontosabban meghatározott értelmű 
keresőkérdések mentén szervezze, hanem arra, hogy a relevánsnak vélt kulcsszavakra 
történő keresés után a találati listában megtalálja a legjobbnak tűnő találatot. Ennek 
elvégzéséhez pedig a legritkább esetben van szükség a részletes keresést biztosító 
keresőfelület használatára, vagy olyan kiegészítő eszközökre, amelyek a speciális keresési 
igényt kielégítenék. 

 
Ezzel ellentétben a MASZEKER felületének tervezésekor figyelmet kellett fordítani arra, hogy 
a speciális keresőalgoritmus nyújtotta lehetőségek megjelenjenek a felületen, és ne csak a 
hagyományos kulcsszavas keresési mező legyen elérhető a felhasználó számára. A 
MASZEKER keresőalgoritmusának sajátossága, hogy a keresést a vizsgált szöveg 
szemantikai rétegében végzi el. Ezáltal a megfogalmazott keresőkérdéshez hasonló 
jelentésű találatokat fog visszaadni.  

1.1 Felhasználók  
A keresőfelület tervezésének alapműveként jegyzi a szakirodalom Marti A. Hearst1 munkáját, 
amely alighanem a legalaposabb áttekintését adja a témának és a legkurrensebb kutatási 
eredményekről is beszámol. A tervezéskor az ebben a műben megfogalmazott alapelvek és 
ajánlások szem előtt tartására törekedtünk. 

 
Egy keresőinterfész – legyen szó bármilyen tárgyterületre vonatkozó keresésről – 
tervezésekor a következő használhatósági céloknak kell teljesülniük: 

 
‐ Tanulhatóság: Mennyire könnyen tudnak a felhasználók az interfésszel történő első 

találkozáskor alapvető feladatokat végrehajtani? 
‐ Hatékonyság: Milyen gyorsan tudják a felhasználók elvégezni feladataikat, ha már 

megtanulták az interfész használatát? 
‐ Megjegyezhetőség: Milyen gyorsan tud a felhasználó jártassága visszatérni egy 

kihagyott periódus után? 

                                                 
1 HEARST, Marti A. (2009): Search User Interfaces. Cambride, Cambridge University Press 
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‐ Hibák: Hány hibát követnek el a felhasználók, milyen súlyosak ezek a hibák és 
milyen könnyen tudják javítani ezeket a hibákat? 

‐ Megelégedés: Mennyire kellemes és kielégítő az interfész használata? 

 

A tervezési folyamatban először egy szükséglet kiértékelés történik meg, amelyben a tervező 
megvizsgálja a felhasználókat, igényeiket, céljaikat és az azok elvégzéséhez szükséges 
feladataikat, ennek eredményeként áll elő a követelményspecifikáció, azaz az a 
dokumentum, amely meghatározza, hogy a szoftvernek milyen követelményeknek kell 
megfelelnie. A második fázis a feladat elemzése, amikor a tervező meghatározza azokat a 
lépéseket, amelyeket a felhasználónak a feladat elvégzéséhez meg kell tennie, eldönti, hogy 
azok mely cél elérését támogatják és szcenáriókat készít, amelyek szemléltetik a feladatok 
felhasználók által történő végrehajtását. A felhasználó céljainak és feladatainak 
meghatározása után a tervezés egy tervezés-tesztelés-újratervezés ciklusban folyik, 
amelynek során prototípust kell készíteni, felhasználói reakciókat nyerni és újraértékelni a 
tervezést a reakciókra építve. Lehetséges, hogy ezt néhányszor meg kell ismételni a 
kielégítő eredmény elérése előtt.  

1.2 Rendszerterv  
A keresőfelület tervezésekor a felhasználók igényeit megfogalmazó követelményspecifikáció 
mellet a másik alapvető kiindulópont a projektben elkészült alapos és minden szempontból 
átgondolt használati esetek leírásait és a rendszertervet tartalmazó dokumentum2 volt. A 
dokumentum tartalmazza a szoftver használata során előforduló olyan eseteket, amelyek a 
felhasználó és a szoftver interakcióit írják le. Ezen leírások az UML 2.03 szabványainak 
megfelelően készültek el, ami lehetővé tette a szoftver működésének magas absztrakciós 
szintű áttekintését,  az egyes modulok és a felhasználók közötti interakciók leírását. A 
dokumentum tartalmazza továbbá a rendszer egyes moduljainak egymás közötti 
viszonyainak leírását is. 

1.3 A tervezés menete 
 

A MASZEKER projekt során készülő szoftvert a szoftvertervezés, nem pedig a webre történő 
keresőinterfész tervezés felől közelítettük meg. Ez annyiban befolyásolta a tervezést, hogy 
nem érvényesülhettek minden esetben a különböző, hagyományosan a webes keresőknél 
megszokott szolgáltatások, mint például a kiegészítés4.A rendelkezésre álló használati 
esetek alapján az UML -> GUI transzformáció elvégzését el tudtuk kezdeni, amely a 
használati esetek magas absztrakciós szintű diagramjait a kimenetként elvárt grafikus 
felhasználói felületekké konvertálja. 

A transzformációhoz szükséges módszertanok meglehetős sokaságát találjuk, azonban 
elmondható, hogy vannak olyan megközelítések, amelyek a közös modellként szolgálnak a 
szakirodalomban. Ezek a feladat, domain, felhasználó, dialógus és prezentációs modellek. A 
feladatmodell meghatározza azokat a feladatokat, amelyeket a felhasználó az interfészen 
keresztül el fog végezni, azaz a használati esetekből nyert feladatokat alfeladatokra kell 
felosztani, amelyek elvégzésének eredményeként a feladat elvégzésre kerül. Ezen felosztás 
során előkerülnek azok az objektumok, amelyekkel a felhasználó tevékenysége során 

                                                 
2 Első jelentés 1.5 melléklete 
3 http://www.omg.org/spec/UML/ 
4 A beviteli mezőbe gépelés közben aszinkron adatkommunikációs technológia segítségével lekérdezés történik a már begépelt 
sztringre az adatbázisban, és az első n ( amennyiben n>0) találat megjelenik a keresőmező alatt. 
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találkozhat és így megalapozzák a következő lépést. A domain modell konkrétan 
meghatározza azokat az objektumokat, amelyekkel a felhasználó a feladatmodell 
analízisének eredményeként interakcióba léphet. A felhasználói modell leírja a felhasználó 
igényeit és elvárásait a rendszerrel kapcsolatban, milyen eszközökkel rendelkezik, milyen 
kontextusban használja a szoftvert. A különböző csoportokba tartozó felhasználókat 
szerepekkel azonosíthatjuk. A dialógus modell leírja a kommunikációt a felhasználó és a 
felület között, azaz azt, hogy a felhasználó hogyan tud adatot bevinni a rendszerbe, hogyan 
lép interakcióba a felülettel és hogyan nyer adatot a felületről. A prezentációs modell leírja a 
konkrét felhasználói interfészt, az interfész komponenseket és az elrendezést. Van néhány 
megközelítés, amely az absztrakt és a konkrét prezentációs modelleket megkülönbözteti 
egymástól, ezeket mi is alkalmaztuk a tervezés során, lehetővé téve ezáltal az interfész 
általánosítását és egyszerű átalakíthatóságát az egyes tárgyterületeknek megfelelően. 

 

 
1. ábra – Absztrakt prezentációs modell 

 

Az absztrakt prezentációs modell segítségével modellezhetőek azok az interfész elemek, 
amelyek biztosítják a megfelelő interakciót a felhasználó és a rendszer között. Ezeket az 
absztrakt modellben a következő kategóriákba rendezhetjük: 

• AbstractForm: A legmagasabb szintű tartalmazó egység, amely az adott 
képernyőképhez tartozó elemeket magában foglalja. 

• AbstractContainer: Az AbstractFormon belül elhelyezkedő egység, amely a 
különböző, a felületen megjelenő elemeket tartalmazza. 

• ActionInvoker: Valamilyen, a szoftver működését befolyásoló cselekvést indít el 
segítségével a felhasználó (ebben az esetben pl. a keresést) 

• InteractionControl: Valamilyen, a szoftver számára paraméterként megjelenő 
információt közöl a rendszerrel a felhasználó. 
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• StaticDisplay: A szoftver kimeneti adatait és egyéb nem interaktív információkat 
megjelenítő egység. 

Ezekkel az alkotóelemekkel felépíthetők a használati eset leírásokban megfogalmazott 
feladatok, amelyeket a felhasználónak a szoftverrel interakcióba lépve el kell végeznie. Az 
absztrakt prezentációs modell segítségével elkészíthető a konkrét prezentációs modell terve, 
amelyen már a megvalósítandó felületnek megfelelő interfész elemek jelennek meg. 

Az konkrét prezentációs modellben már tükröződik a szoftver felületének felosztása, az 
egyes nézetekhez tartozó interakciós elemek csoportjai. 

 
2. ábra – Konkrét prezentációs modell 

 

A konkrét prezentációs modellek tervezése során a felhasználókkal folytatott diskurzusokból 
nyert információk alapján és velük egyeztetve módosítottuk a szoftver felületének tervét, 
amelyet Java nyelven implementáltunk. Az iteratív tervezés lehetővé tette, hogy a 
felhasználók aktívan részt vegyenek a tervezési folyamatban, ezért azok az igények, 
amelyek esetlegesen nem manifesztálódtak a követelményspecifikációban, felszínre 
kerülhettek és a felület kialakítása ezeknek megfelelően történt meg.  

 

1.4 A felület programozása és technikai megvalósítása 

1.4.1 Java Swing 
A felület kivitelezése Java Swingben5 készült, amely lehetővé teszi az esztétikus 
megjelenésű asztali alkalmazások készítését.  A Swing keretrendszerben lehetőség van 
kifinomult felhasználói felület komponens készletek létrehozására, amelyek kiválóan 

                                                 
5 http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/ 
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illeszkednek a felhasználó által már ismert szoftveres alkalmazások megjelenéséhez 
(gombok, listák, ablakok) és mindezek mellett lehetőséget nyújt teljesen új, egyedi 
viselkedésű és kinézetű grafikus komponensek létrehozására is. 

A Swing lehetőséget  biztosít az MVC minta alkamzására, amely azt jelenti, hogy a 
megjelenítési és adatmodell réteg elkülönítve készíthető el, amely hatékonyabb és 
pontosabb munkavégzést tesz lehetővé, továbbá az elkészült alkalmazás sokkal 
robosztusabb lesz. 

Ez teszi lehetővé a MASZEKER szoftver általánosítását vagy több tárgyterületen történő 
megvalósítását. 

1.4.2 XML Beans 
Az XML Beans6 használata megkönnyíti a felület és a háttérrendszer közötti kommunikációt 
oly módon, hogy a kialakított xsd séma alapján elkészül egy xml fájl (ami lehet 
keresőkifejezés kulcsszavakkal, találati lista, továbbá az elemzett szabadalom vagy 
szabadalmi bejelentés), amely java objektumként olvasható és kezelhető.  

1.4.3 PDF Renderer 
Amennyiben a szabadalom rendelkezésre áll pdf formátumban is, lehetőség van annak 
rendszeren belüli megtekintésére. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, egy java alapú pdf olvasót 
kellett beágyazni a szoftverbe, ez a PDF Renderer7.  Ez eredeti állapotában nem képes több 
szabadalmi bejelentés megtekintésére, ezért ki kellett bővíteni egy  alkalmas dekóderrel 
(Jbig2Decoder), amely segítségével több, különböző kódolási típusú pdf állomány is 
megtekinthető. 

1.4.4 Maven 
A felhasználói felület forráskódjának fordításához a Maven8 szoftver projekt kezelő rendszert 
használtuk, amely egy projekt menedzselésére és a buildelés folyamatának 
automatizálására szolgál.  A fentebb leírt osztálykönyvtárakat a Maven függőségkezelésének 
segítségével fogtuk össze. 

 

1.4.5 Eclipse Java 
A demo alkalmazás fejlesztése az Eclipse Java9 integrált fejlesztőkörnyezetében (Java 
Integrated Development Environment, Java IDE) történt. Ez a fejlesztőkörnyezet olyan nyílt 
forráskódú, platformfüggetlen szoftverkeretrendszer, amely jelentősen megkönnyíti az 
alkalmazások fejlesztését. Az Eclipse plugin rendszerét kihasználva a fejlesztő környezet 
minden olyan funkcióval kibővíthető, amelyek a hatékony szoftverfejlesztés folyamatához 
nélkülözhetetlenek. Így a forráskód szerkesztésétől kezdve a függőségek kezelésén át 
(Maven integráció) a verziókezelés/verziókövetésig (SVN plugin) minden egy környezetben, 
könnyen elvégezhető. 

                                                 
6 http://xmlbeans.apache.org/ 
7 https://pdf-renderer.dev.java.net/ 
8 http://maven.apache.org/ 
9 http://www.eclipse.org/ 
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2 Új keresés indítása, referenciadokumentum 
betöltése 

A szoftver indításakor a felhasználó új keresést indíthat a dokumentumhalmazon vagy 
betölthet egy referenciadokumentumot, amelyet felhasználva készítheti el keresését. Erre az 
induló képernyőn van lehetőség, itt választhatja ki és töltheti be a dokumentumot, továbbá 
rendelkezésre áll két lista, amely a legutóbb használt dokumentumokat valamint a kedvenc 
dokumentumokat tartalmazza. Mindkét lista elemei szabadon változtathatóak, azokhoz új 
elemet lehet hozzáadni vagy igény szerint elemeket lehet eltávolítani. A rendszer felismeri a 
használt dokumentumok típusát és jelzi a felhasználó számára, megkönnyítve ezzel a 
listaelemek áttekintését. 

 

 
3. ábra - Indulóképernyő 
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3 A keresőkérdés megfogalmazása 
 

Egy keresőszoftver használatakor a legelemibb felhasználói interakció a szoftverrel a 
keresőkérdés megfogalmazása. Ez az esetek jelentős többségében egy írott 
megfogalmazást takar. A felhasználó begépeli a kulcsszavakat vagy keresőkérdést, amelyet 
futtat a hozzáférhető dokumentumkollekción. A keresőkifejezés megfogalmazásában sok 
segítséget nyújthatnak különböző technológiák, azonban a MASZEKER esetében – 
szemantikus keresőszoftverről lévén szó – nem minden hagyományosan alkalmazott 
megoldás használható. 

A keresőkérdés létrehozására szolgáló nézetben helyet kapott még a szabadalmi bejelentést 
megjelenítő ablak is, amely arra szolgál, hogy a felhasználó által betöltött szabadalmi 
bejelentést megjelenítse, abból a felhasználó szövegrészeket tudjon átemelni a 
keresőkérdés szerkesztőbe vagy kulcsszavakat a kulcsszó listába. 

 

3.1 A keresőkérdés szerkesztése 
 

A felhasználó az általa keresni kívánt kifejezéseket egy szövegbeviteli mezőben 
fogalmazhatja meg, amelynek több sajátossága is van: 

• kontrollált nyelv használata 

• keresőkifejezések közötti logikai viszonyok felállítása 

• helyesírási hibák jelzése 

• tematikus csoport felismerése és jelölése 

• kulcsszavak jelölése 

 

 

3.1.1 Kontrollált nyelv használata 
A keresőkifejezések megfogalmazása kontrollált nyelven történik, amely a természetes nyelv 
szigorú keretek közé szorított változata. Ezen nyelv használatát a rendszer felismeri és a 
kontrollált nyelv szabályainak megfelelően értelmezni tudja. 

3.1.2 Logikai viszonyok létrehozása 
A keresőkérdés szerkesztésekor lehetőség van logikai viszonyok létrehozására is, amelyet a 
mondatok közé illesztett „OR” és/vagy „AND” operátorokkal tehet meg a felhasználó. Az 
„OR” operátor segítségével a felhasználó a Boolean „vagy” értéket építheti be a vizsgált 
keresőkifejezések közé, míg az „AND” segítségével a Boolean „és” funkció érhető el a 
rendszerben. A keresőkifejezések közötti logikai viszonyokat a rendszer a kifejezések 
elemzésekor automatikusan értelmezi és azoknak megfelelően futtatja le a keresést. A 
viszonyok jelzése jól láthatóan kiemelt a szerkesztőben, ezzel is megkönnyítve 
használatukat.  
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3.1.3 A hibák jelzése 
A keresőkérdés szerkesztésekor a felhasználó a kontrollált nyelv szabályainak megfelelően 
begépeli a keresőmondatot vagy mondatokat egy szövegbeviteli mezőbe. A szövegbeviteli 
mező speciális ellenőrzőfunckiókkal van ellátva, amelyek a felhasználót még a keresés 
futtatása előtt értesítik az esetleges hibákról vagy inkonzisztenciáról. Ez a szoftver nyelvi 
moduljával végzett nyelvtani elemzésre épül, amely jelzi a mondatokban megtalált nyelvtani 
hibákat. A visszajelzés a keresőkifejezés szerkesztőbe írt hibás szöveg felfedezésekor 
megtörténik, ami azt jelenti, hogy a hiba pirossal kiemelésre kerül és a hibát tartalmazó sor 
elején egy ikon jelenik meg, amely megmutatja a felhasználónak, hogy az a sor hibát 
tartalmaz. 

 
4. ábra – Helyesírás ellenőrzés 

 

 

3.1.4 Tematikus csoport felismerése és létrehozása 
A keresőkérdések lezárását pont jelzi. A pont leütése után a rendszer automatikusan 
kiértékeli a keresőkérdést és megállapítja, hogy melyik tematikus csoportba tartozik. 
Amennyiben a rendszer egy tematikus csoportba tartozónak sem találja a keresőkérdést, 
nem történik meg a csoporthoz való tartozás jelzése, azonban a felhasználónak lehetősége 
van arra, hogy beállítsa az általa relevánsnak talált tematikus csoportot. 

 
5. ábra – Keresőkifejezés szerkesztő 

 

 

 

3.1.5 Kulcsszavak hozzáadása a keresőkifejezéshez 
A keresőkifejezés szerkesztése közben lehetőség van kulcsszavak kiemelésére és 
hozzáadására a kereséshez. Ezt a felhasználó a hozzáadni kívánt kulcsszó kijelölésével és 
a jobb egérgombbal történő kattintásra megjelenő kontextuális menü segítségével végezheti 
el. A kulcsszavak jelölése a szövegben vastagított betűvel jelenik meg. Összetett kulcsszó 
esetében a kulcsszavak köré szögletes zárójel kerül. A kulcsszavakhoz prioritás rendelhető, 
amelynek mértéke a hozzáadáskor, de akár később is változtatható.  
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3.2 A keresőkérdések listája 
A keresőkérdés lezárása, kiértékelése és az esetleges hibák javítása után a felhasználó 
hozzáadhatja azt a keresőkérdések listájához, amely a jobb felső képernyőrészen található. 
A listaelemek előtt két ikon látható. Az egyik ikon növekvő ABC sorrend szerint rendezi a 
keresőkérdéseket, míg a másik az egyes keresőkérdések láthatóságát változtatja. Erre azért 
lehet szükség, mert előfordulhat, hogy a felhasználó csak az éppen aktuálisan szerkesztett 
keresőkérdést szeretné látni a keresőkérdés szerkesztőben, ezért a többi – már begépelt -  
keresőkérdés láthatóságát kikapcsolja. 

A lista elemehez prioritási szint rendelhető, illetve a listaelemek eltávolíthatóak a listából. 
Lehetőség van továbbá a listaelemek közötti logikai viszony megadására. Az erre szolgáló 
szövegbeviteli mező a keresőkérdések listája alatt található. A felhasználó az egyes 
keresőmondatok betűjelének megfelelően logikai relációt állíthat fel a mondatok között10. A 
szövebeviteli mező a keresőkérdések betűjelén, a logikai relációkon (and és or) illetve a 
zárójeleken kívül más karakter bevitelét nem engedélyezi. 

3.3 Kulcsszavak hozzáadása 
A felhasználó a hagyományos kulcsszavas keresésnek megfelelően különböző 
kulcsszavakat is hozzáadhat a keresőkifejezéshez, azokhoz prioritást rendelhet és 
eltávolíthatja őket a keresésből. A kulcsszavak a keresőkérdésből is kiemelhetőek, illetve a 
felhasználó egy erre a célra szolgáló szövegbeviteli mezőn keresztül is megadhatja őket. 

                                                 
10 Például: (A or B) and C 
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4 A találati lista megjelenítése 
A találati lista a dokumentumhalmazban a keresőkérdésre talált egyezéseket adja vissza 
lista formában. A lista egyes elemei dokumentumok, amelyek különböző mértékben releváns 
találatokat tartalmaznak. 

4.1 A találati lista felépítése 
A találati lista tartalmazza azokat a dokumentum-összefoglalókat, amelyeket a rendszer 
találatként azonosított. A találati lista megtekintésekor lehetőség van rendezésre és szűrésre 
is. A rendezésre jelenleg két szempont szerint van lehetősége a felhasználónak, ezek a 
relevancia és a bejelentés időpontja. Ezek a szempontok a felhasználókkal történő 
egyeztetések során alakultak ki. 

A találati lista négy elkülönült csoportot alkot, amelyek különböző szempontok szerint 
jelenítik meg a találatokat. Az első csoportba tartoznak a keresőmondatokkal egyező 
jelentést tartalmazó dokumentumok, tehát azok az elemek, amelyekben a keresőszoftver 
teljes egyezést talált a keresőkérdés szerkesztőben megadott keresőmondatokra. A második 
csoportba tartoznak azok a dokumentumok, amelyek esetében a szoftver részleges 
egyezést talált a keresőmondatokkal. Ezek a találatok valamilyen jelentéshasonlóságot 
hordoznak a keresőmondatok viszonyában. A harmadik csoport a kulcsszavas keresés 
eredményét mutatja meg, amely tulajdonképpen a hagyományos kereső integrálását jelenti a 
szoftverbe, azaz a kulcsszavas találatok szerinti rangsorolást. A negyedik csoport az 
ellentmondásosként jelölt dokumentumokat mutatja meg, amelyek a keresőkifejezésben 
megfogalmazott jelentéssel ellentétes viszonyban állnak, azonban ez bizonyos esetekben 
igen hasznos információ lehet, mint ahogyan a felhasználókkal folytatott megbeszéléseken 
ez kiderült. 

A találati lista egy képernyőképen látható száma a felhasználó által is beállítható, 
amennyiben több dokumentumot talált a szoftver, mint amennyi egy képernyőképen 
megjelenhet a felbontás korlátai miatt, akkor rendelkezésre áll egy léptető is, amely 
segítségével a felhasználó lapozhat a dokumentumlista oldalain. 

 
6. ábra – Találati lista 
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7. ábra – Találati lista, kulcsszavak szerinti találatok 

4.2 A találati lista egy eleme 
A találati listát a találati dokumentumok szurrogátuma alkotja. A dokumentum szurrogátum 
azokat a releváns információkat jeleníti meg, amelyek alapján eldönthető, hogy az adott 
találat a keresőkérdés szempontjából értékelhető vagy sem. Ezek az információk jelen 
esetben a következők: 

• Dokumentum címe 

• Publikáció időpontja 

• NSZO jelzet 

• Bejelentés száma 

• Bejelentő(k) 

• Relevancia mértéke 

• Kulcsszavak jelenléte 

• Egyező keresőmondatok betűjele 

• Dokumentumrészlet a leginkább releváns szövegrésszel 

A felhasználó a szurrogátumok áttekintése után jó eséllyel el tudja dönteni, hogy az adott 
dokumentumhalmazból melyek azok a dokumentumok, amelyek a keresése szempontjából 
potenciálisan érdekek lehetnek. A találati lista elemeit külön csoportba is össze lehet 
gyűjteni, ezáltal a felhasználó létrehozhat saját találati listát, amelyet el is tud menteni, ha 
úgy kívánja. 

4.3 Találatok szűrése 
A szűrés segítségével a felhasználó a találati halmazt szűrheti, annak elemszámát 
csökkentheti, így kerülve közelebb a releváns találatokhoz. A szűrési lehetőségek a 
következők:  
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• keresőmondatok szerinti: az egyes keresőmondatokra történő szűrés esetén a 
felhasználó az általa választott keresőmondat kiiktatásával bővítheti a találati 
halmazt.  

• kulcsszó szerinti: a felhasználó az egyes kulcsszavak relevanciájának átállításával 
megváltoztathatja a találati lista kulcsszó szerinti rangsorolását, továbbá új 
kulcsszavakat adhat meg, amelyek szűrik a találati halmazt.  

• dátum szerinti: a felhasználó szűkítheti azt az időtartományt, amelyen belüli 
dokumentumokat szeretne megtalálni. Lehetőség van továbbá arra is, hogy bizonyos 
dátum előtti vagy bizonyos dátum utáni dokumentumokat szűrjön a keresőszoftver. 

• egyéb: lehetőség van arra, hogy a specializált keresőszoftver egyedi sajátosságainak 
megfelelő szűrő kerüljön a rendszerbe, tovább bővítve ezzel a felhasználó 
rendelkezésére álló eszköztárat. A szabadalmak esetében az NSZO jelzet szerinti 
szűrési lehetőség merült fel igényként a felhasználók részéről. 

A szűrés a szűrőket tartalmazó dobozokban található jelölőnégyzetek segítségével történik. 
Amint a felhasználó kipipál egy szűrési feltételt, a találati lista a bővült vagy szűkített 
feltételeknek megfelelően változik és frissül. 

 
8. ábra - Szűrőfeltételek 
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5 Találat megtekintése a dokumentumban 
 

5.1 Találatok megtekintése a találati dokumentumban 
 

A találati listából kiválasztott dokumentumra kattintva megjelenik a teljes dokumentum. A 
dokumentum szövegében különböző színkódokkal jelölve vannak a találatok, amelyeket a 
szoftver az adott keresőkifejezésnek megfelelően relevánsnak ítélt meg. A kulcsszavak 
kiemelése is megtörténik. 

A dokumentum-nézet két fő részből áll. A bal oldalon látható a találati dokumentum teljes 
szövege, továbbá az adott dokumentumtípusra jellemző egyéb adatok. A szabadalmi 
dokumentumok esetében ezek a bibliográfiai adatok, nemzetközi leírás és megjegyzés. A 
jobb oldalon található egy áttekintő eszköz, amelynek segítségével a felhasználó hosszabb 
dokumentum esetében is gyorsan meg tudja találni a számára releváns 
dokumentumrészeket. Az eszköz segítségével a felhasználónak nem kell elhagynia az 
aktuálisan vizsgált dokumentumrészt, hanem egy csúszka segítségével navigálva 
áttekintheti a dokumentum távoli részén található, relevánsnak vélt szövegrészeket és 
amennyiben azok érdekesnek mutatkoznak, egy kattintással ott tudja folytatni a szöveg 
vizsgálatát. 

 

 
9. ábra – Dokumentumnézet találatokkal 
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A fő nézetben található annotált dokumentumban megjelölésre kerülnek azok a mondatok, 
amelyeket a keresőszoftver a keresés kapcsán relevánsnak talált. Ezek a hozzájuk kapcsolt 
keresőmondat színének megfelelően kerülnek kiemelésre, ezzel is megkönnyítve a 
felhasználók számára az egyes keresőmondatokhoz tartozó szövegrész-találatok 
felismerését. Az egyes mondatok melletti betűjelek is jelzik a vonatkozó keresőmondattal 
való kapcsolatot, azonban ezen betűjelek valamelyikére kattintva a szoftver egy mondattá 
egyesíti a dokumentumban megtalált találatrészeket, így a felhasználó egységesen tudja 
kezelni a dokumentumban esetlegesen több mondatba tagolt találatot.  

 
10. ábra – Találat megjelenítés kivonatolva 

 

A dokumentumhoz kategória kapcsolható, ami a szabadalmi dokumentumok esetében az 
újdonságkutatás szempontjából lehet releváns. A felhasználó eldöntheti, hogy a megtalált 
dokumentum mennyiben új, ennek mértékét egy jelölőnégyzet segítségével 
hozzákapcsolhatja a dokumentumhoz a további vizsgálatok elvégzésének elősegítése 
érdekében. 

A találati halmaz bejárása nem csak a találati lista képernyőképén lehetséges, hanem a 
dokumentumnézet képernyőképén is, a nézet alján található „Előző” és „Következő” 
gombokra kattintva. 
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6 A szabadalmi kereséssel kapcsolatos speciális 
kiegészítések 

 

6.1 Szabadalom és szabadalmi bejelentés összehasonlítása 
A szoftver jelenlegi verziója szabadalmi dokumentumokban történő keresésekre lett 
felkészítve. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy egy szabadalmi bejelentés 
alapján kezdje meg keresését. Ezt a szoftver „Fájl  Megnyitás” menüpontján keresztül 
töltheti be. A kiválasztott szabadalmi bejelentés a képernyőkép jobb oldalán jelenik meg. A 
bejelentésen elvégezhető egy előzetes szemantikai elemzés, amely segíti a kereső személyt 
az esetleges kulcsszavak vagy tematikus egységek megtalálásában. 

A keresés futtatása és a találati listából a relevánsnak tűnő szabadalmi dokumentum 
kiválasztása után lehetőség van arra, hogy a felhasználó összehasonlítsa egymással a 
megtalált dokumentumot és a szabadalmi bejelentést. 

 

6.2 Dátumok megadása 
A szabadalmi dokumentumok esetében fontos keresési kritérium a dátumok közötti vagy 
pontos dátum szerinti keresés. A felület lehetőséget ad a dátum(ok) szerinti szűkítésre. A 
felhasználó megadhatja azt a dátumot, ami után szeretne keresni, illetve azt a dátumot ami 
előtt, ezáltal egy előzetes szűrést vagy pontosítást tud végezni a találati halmazon. 

 

6.3 NSZO jelzetek megadása 
A Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás osztályozási rendszerének megfelelően lehetőség 
van szabadalmi kategóriák szerinti szűkítésre is, amely segítségével a kereső személy a 
szabadalmi kategóriáknak megfelelően előre tudja szűrni a találati halmazt. Az egyes 
hozzáadott osztályozási jelzetek eltávolíthatóak, illetve a felhasználó be tudja állítani az 
egyes kategóriákhoz tartozó relevancia mértékét. 

 


