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Kivonat: Az alább ismertetett kutatásaink középpontjában az angol nyelvE 
szabadalmak igénypontjai állnak. A szabadalmak a részletes leíráson túl, az 
igénypontokban szabatosan foglalják össze a kért szabadalom lényegét, azt, 
hogy a védelem pontosan mire terjedjen ki. Egy szabadalom igénypontjai kö-
zött vannak kitüntetett fKigénypontok és aligénypontok, az aligénypontok 
fKigénypontra és egymásra hivatkozhatnak. Ez az igénypontstruktúra minden 
esetben egy gráfot alkot. Nyelvtechnológiai eszközökkel elKállítottuk az 
igénypontgráfot. Az elKállított gráfot ábrázoltuk, hogy megkönnyítsük a hiba-
detektáláshoz szükséges szabályrendszer kialakítását, valamint a további kuta-
tásokat. Mivel tanuló- vagy referenciakorpusz nem állt rendelkezésünkre így 
másik rendszerrel hasonlítottuk össze eredményeinket. A gráfok elemzése köz-
ben kialakítottunk egy szabályrendszert, amely megsértése legtöbbször rossz 
hivatkozásra, a fKigénypont hiányára vagy más hibára utalt. A szabályrendszer 
segítségével a fKigénypontok detektálására is lehetKség nyílik. A módszerrel az 
Amerikai Szabadalmi Hivatal által elfogadott és nyilvánosan elérhetK szaba-
dalmak között kerestünk és találtunk hibásakat. 

1   A szabadalmak felépítése 

A szabadalmak egységes szerkezettel bírnak [1]. A fKigénypont mindig azzal kezdK-
dik, hogy milyen kategóriába tartózik a levédetni kívánt szabadalom, például mód-
szer, eljárás, eszköz, összetétel. Eztán következik ezek kifejtése: milyen lépés-
bKl/anyagokból áll a fKigénypont elején említett dolog, és ezeket az alpontokat rekur-
zívan továbbfejtik az úgynevezett aligénypontokban. Fontos megjegyezni, hogy egy 
szabadalomnak speciális esetben több fKigénypontja is lehet. A mi kutatásaink csak a 
fKigénypont szerkezetére és az egymásra való hivatkozásaikra korlátozódtak. 
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2   Az igénypontgráf el8állítása 

Miért volt szükségünk az igénypontgráf elKállítására, hiszen már van mEködK rend-
szer [2, 3], mely ezt a problémát megoldja? - tehetnénk fel joggal a kérdést. Sajnos az 
a rendszer, melyet mi találtunk (pattools.com/claim_tree.html) csak a gráfot állítja 
elK, a hivatkozások típusát viszont nem adja meg. Nekünk pedig szükségünk volt erre 
az információra is a további kutatáshoz. 

Az igénypontok közötti kapcsolatot az igénypontokban lévK, reguláris kifejezések-
kel felismerhetK, hivatkozások/utalások segítségével határoztuk meg. Ezen hivatkozá-
sok felhasználásával építettük fel az igénypontgráfokat. A kutatáshoz írt programokat 
az UIMA keretrendszerben [4, 5] írtuk. 

2.1   Az igénypontgráf el8állításakor használt hivatkozástípusok 

Kutatásunk során 997 db A24F alosztályba tartozó szabadalmat vizsgáltunk. A sza-
badalmak igénypontszekciói összesen 16812 darab igénypontot tartalmaztak. Az 
alábbi táblázat tartalmazza, hogy milyen hivatkozástípusokat különböztettünk meg és 
ezeknek milyen volt az eloszlásuk az általunk vizsgált 997 szabadalomban. 

1. táblázat:A hivatkozástípusok megoszlása az általunk vizsgált 997 szabadalom esetében. 

Hivatkozástípus El8fordulás 
root/nem hivatkozik 2 787 
in claim # 3 277 
of claim # 9 102 
according to # 2 833 

összes hivatkozás 17 999 

2.2   A el8állított igénypontgráfok ellen8rzése 

Nem állt rendelkezésünkre referenciakorpusz, így egy meglévK rendszerrel hasonlí-
tottuk össze eredményeinket. A pattools.com/claim_tree.html címen elérhetK rendszer 
által generált gráfokkal vetettük össze a mi kimeneteinket. Így kézi ellenKrzésre csak 
akkor volt szükség, amikor különbséget fedeztünk föl a két kimenet között. 

3   F8igénypontok meghatározása az igénypontgáf felhasználásával 

KésKbbi kutatási témát jelenthet, hogy a gráfokat felhasználva automatikusan detek-
tálhatjuk a fKigénypontokat. Erre nagy szükségünk lesz, mert a K+F projektünkben a 
késKbbi szemantikus elemzés kiindulópontjai minden esetben a fKigénypontok. 
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4   Hibaelemzéshez szükséges szabályrendszer kialakítása 

Az igénypontgráf megalkotása után a kapott gráfokat elemezve 3 fK hibatípust tud-
tunk megkülönböztetni: 1) saját magára hivatkozik az igénypont, 2) a hivatkozott 
igénypont nem létezik, 3) ugyanaz két igénypont száma. Valamint felderítettünk le-
hetséges hibákat is, melyek nem minden esetben bizonyultak hibának, így ezek jelzé-
se után kézi ellenKrzéssel kellett eldönteni, hogy valós volt-e a jelzés. Ilyen volt pél-
dául, ha egy igénypont az utána következK igénypontra hivatkozik, vagy ha a hivat-
kozott fKigénypont és a hivatkozó igénypont között van fKigénypont. 

A vizsgált 997 Amerikai Szabadalmi Hivatal által elfogadott szabadalomban az 
alábbi táblázatban felsorolt hibákat derítettük föl. 

2. táblázat: A szabadalmakban felderített hibák. 

Hibatípus El8fordulás 
Saját magára hivatkozik az igénypont 6 
A hivatkozott igénypont nem létezik 2 

Ugyanaz két igénypont száma 4 
összes detektált hiba 12 

5   Összefoglalás 

Módszerünk más rendszerrel való összehasonlítása és a felderített hibák elemzése azt 
mutatja, hogy indirekt módon bizonyítható, hogy a rendszer kis hibával mEködik, 
ezért a késKbbiekben jól használható szabadalmak igénypontgráfjainak elKállítására. 
Az igénypontgráfot felhasználva több hibatípus kiszErhetK és megállapíthatóak a 
fKigénypontok is. 
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