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AAbbssttrraacctt::PPaatteennttss  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  pprrootteeccttiinngg  tthhee  ssoopphhiissttiiccaatteedd  pprrooppeerrttyy  ooff  iinnddiivviidduuaallss..PPaatteenntt  SSeeaarrcchh  

hheellppss  uuss  ttoo  ffiinndd  tthhee  pprreevviioouussllyy  ddeevveellooppeedd  ssiimmiillaarr  ppaatteennttss  aanndd  uusseedd  ttoo  cceerrttiiffyy  tthhee  nneewwllyy  ddeevveellooppiinngg  ppaatteenntt  

aapppplliiccaattiioonnss..  AAss  ssuucchh  iitt  hhaass  ggaaiinneedd  bbootthh  eeccoonnoommiiccaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  aatttteennttiioonn..  IInn  tthhee  EExxiissttiinngg  ssyysstteemm  tthheerree  iiss  nnoo  

pprrooppeerr  aatttteennttiioonn  ttoo  uusseerr’’ss  sseeaarrcchh  ppuurrppoossee  aanndd  sseeaarrcchhiinngg  ttiimmee  rreessppoonnssiivveenneessss..  IItt  rreettuurrnnss  aannsswweerrss  oonnllyy  iiff  tthhee  

ggiivveenn  qquueerryy  hhaass  mmaattcchheess  aanndd  iiff  nnoott  wwee  sshhoouulldd  rreeppeeaatteeddllyy  ssuubbmmiitt  tthhee  qquueessttiioonnss  aanndd  wwaaiitt  ffoorr  aannsswweerrss..  BBuutt,,  oouurr  

PPrrooppoosseedd  SSyysstteemm  oovveerrccoommeess  aallll  tthhiiss  ddiissaaddvvaannttaaggeess..  IInn  tthhee  pprrooppoosseedd  ssyysstteemm  wwee  uussee  eerrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn,,  ttooppiicc--bbaasseedd  

qquueerryy  ssuubbmmiissssiioonn  aanndd  qquueerryy  eexxtteennssiioonn..  WWee  uussee  ttoo  rraannkk  tthhee  ppaatteennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  bbeesstt  uussee  ooff  tthhee  ppaatteennttss..  WWee  

uussee  aa  nneeww  mmeetthhoodd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseeaarrcchh  eeffffiicciieennccyy  bbyy  ccllaassssiiffyyiinngg  tthhee  ppaatteennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ttyyppee  ooff  ttooppiiccss  ooff  

iinntteerreesstt..  SSoo  tthhaatt  uusseerrss  ccaann  iinntteerraaccttiivveellyy  ssuubbmmiitt  tthhee  qquueessttiioonnss  aanndd  ggeett  tthhee  rreellaattiivvee  aannsswweerrss..  WWee  aallssoo  pprroovviiddee  tthhee  

uusseerrss  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  ppaatteennttss  sseeaarrcchheedd  bbyy  tthhee  uusseerrss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  kknnooww  tthhee  hhiigghhllyy  sseeaarrcchheedd  ppaatteenntt..    IInn  

ffuuttuurree  oouurr  pprrooppoosseedd  ssyysstteemm  ccaann  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  ccoonnnneeccttiinngg  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ddaattaabbaassee..  

  

II..  IInnttrroodduuccttiioonn  
PPAATTEENNTTSS  aarree  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aacctt  aass  tthhee  sseeccuurriittyy  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  aa  

ccoommppaannyy..  PPaatteenntt  sseeaarrcchh  iiss  aallssoo  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  aass  ttoo  kknnooww  tthhee  rreecceennttllyy  ppuubblliisshheedd  ppaatteennttss  aanndd  aallssoo  ttoo  kknnooww  tthhee  

vvaalliidd  aanndd  iinnvvaalliidd  ppaatteenntt  aapppplliiccaattiioonnss..  TThheerree  aarree  mmaannyy  oonnlliinnee  ssyysstteemmss  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  ppaatteenntt  sseeaarrcchh  lliikkee  GGooooggllee  

PPaatteenntt  SSeeaarrcchh,,  DDeerrwweenntt  IInnnnoovvaattiioonnss  IInnddeexx,,  UUSSPPTTOO  bbuutt  tthheessee  ddooeessnn’’tt  hhaavvee  mmuucchh  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  nneeww  

ppaatteenntt  aapppplliiccaattiioonnss..  

IInn  tthhee  EExxiissttiinngg  ssyysstteemm  tthhee  uusseerr  hhaass  ttoo  rreeppeeaatteeddllyy  iissssuuee  tthhee  qquueerriieess  uunnttiill  hhee  hhaass  ggiivveenn  tthhee  ccoorrrreecctt  qquueerryy  

wwiitthh  ssppeelllliinngg..  TThhee  uusseerr  hhaass  ttoo  sseeaarrcchh  ffoorr  aallll  tthhee  ttooppiiccss  uunnttiill  hhee  ggeettss  tthhee  ddeessiirreedd  ttooppiicc  aass  tthheeyy  aallll  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  

iinn  ssiinnggllee  ddaattaabbaassee..  NNoo  RRaannkkiinngg  iiss  uusseedd  ttoo  ddiissppllaayy  tthhee  hhiigghheesstt  rraannkkeedd  ppaatteennttss..    

TToo  mmaakkee  tthhee  uusseerrss  sseeaarrcchh  eeffffeeccttiivvee  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  iiss  ttoo  ppuutt  tthhee  ppaatteennttss  iinnttoo  ttooppiicc--wwiissee  aanndd  aallssoo  ttoo  ssuuggggeesstt  

tthhee  ccoorrrreecctt  ssppeelllliinngg  ttoo  tthhee  uusseerr  eevveenn  iiff  hhee  eenntteerrss  tthhee  mmiissppeelltt  qquueerryy  tthheenn  tthhee  uusseerrss  iinntteennttiioonn  wwiillll  bbee  ggaaiinneedd..  FFoorr  

EExxaammppllee,,  iiff  tthhee  uusseerr  ttyyppeess  HHuunnddaaii  iinnsstteeaadd  ooff  HHyyuunnddaaii  tthhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm  wwiillll  nnoott  ddiissppllaayy  aannyy  rreessuulltt  aass  iitt  ddooeessnn’’tt  

mmaattcchh  wwiitthh  tthhee  kkeeyywwoorrdd  tthheeyy  hhaavvee..  TThhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemmss  ddoo  nnoott  ggaaiinn  aannyy  uusseerr  aatttteennttiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  llaacckk  ooff  tthheessee  

sseerrvviicceess..  SSoo,,  WWee  PPrrooppoosseedd  tthhiiss  eeffffiicciieenntt  mmooddeell  ffoorr  ppaatteenntt  sseeaarrcchh..  

  

IIII..  AArrcchhiitteeccttuurree  OOff  OOuurr  EEffffiicciieenntt  MMooddeell  FFoorr  PPaatteenntt  SSeeaarrcchh  
OOuurr  PPrrooppoosseedd  ssyysstteemm  AAnn  EEffffiicciieenntt  mmooddeell  ffoorr  ppaatteenntt  sseeaarrcchh  ppaatttteerrnn  hheellppss  tthhee  uusseerrss  ttoo  eeaassiillyy  sseeaarrcchh  tthheeiirr  

ddeessiirreedd  ppaatteennttss..    

TThhee  bbeellooww  ffiigguurree  ddeeppiiccttss  tthhee  AArrcchhiitteeccttuurree  ooff  tthhee  PPaatteenntt  SSeeaarrcchh  MMooddeell..  TThhiiss  aarrcchhiitteeccttuurree  ccoonnssiissttss  ooff  

tthhrreeee  ccoommppoonneennttss  EErrrroorr--CCoorrrreeccttiioonn,,  TTooppiicc--bbaasseedd  qquueerryy  ssuuggggeessttiioonn  aanndd  TTooppiicc  eexxppaannssiioonn..  TThheessee  tteecchhnniiqquueess  hheellppss  

tthhee  uusseerr  ttoo  eeaassiillyy  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  ppaatteennttss  aanndd  ggeett  tthheeiirr  ddeessiirreedd  ppaatteennttss  qquuiicckkllyy..  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  wwee  

ddiivviiddee  tthhee  ppaatteennttss  aass  ddoommaaiinn  aanndd  ssuubb--ddoommaaiinn  wwhheerree  tthhee  ddoommaaiinn  ssuuggggeesstt  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ttyyppee  ooff  tthhee  ppaatteenntt  aanndd  

ssuubb--ddoommaaiinn  ssuuggggeessttss  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  pprroodduucctt..  
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IIIIII..  EEffffiicciieenntt  AApppprrooaacchh  ffoorr  PPaatteenntt  SSeeaarrcchh  

TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  uusseerr’’ss  qquueerryy  iinntteennttiioonn  aanndd  ttoo  mmaattcchh  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  kkeeyywwoorrddss  

ooff  tthhee  ppaatteennttss  iiss  aa  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttaasskk..  SSoo  wwee  pprreesseenntt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  hheellpp  tthhee  uusseerrss  eeaassiillyy  ffiinndd  tthheeiirr  

rreellaatteedd  ppaatteennttss,,  

  

33..11  DDiivviiddiinngg  tthhee  PPaatteennttss  

WWee  ddiivviiddee  tthhee  ppaatteennttss  dduuee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss::--  FFiirrsstt  tthhee  ppaatteennttss  aarree  rreeffeerrrreedd  aass  ccllaasssseess  aanndd  tthheerree  

aarree  aarroouunndd  550000  ccllaasssseess  aanndd  113366000000  ssuubbccllaasssseess..  TThhee  ppaatteennttss  aarree  aallssoo  llaarrggee  iinn  nnuummbbeerr..  IInn  UUSSPPTTOO  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

ppaatteennttss  iiss  66  mmiilllliioonn  ppaatteennttss  aanndd  44  mmiilllliioonn  ppaatteenntt  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aapppprroovvaall..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ppaatteennttss  aarree  iinnccrreeaassiinngg  

aatt  tthhee  rraattee  ooff  3300ppeerrcceenntt  eevveerryy  yyeeaarr  iinn  jjaappaann  aallssoo  oonnllyy  ssoommee  ccllaasssseess  //  ssuubbccllaasssseess  aarree  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  qquueerryy  ggiivveenn  bbyy  

tthhee  uusseerr..  FFoorr  tthheessee  rreeaassoonnss  wwee  ddiivviiddee  tthhee  ppaatteennttss  iinnttoo  DDoommaaiinn  aanndd  SSuubb--ddoommaaiinn  wwhheerree  tthhee  DDoommaaiinn  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  

ttyyppee  ooff  tthhee  PPaatteenntt  aanndd  SSuubb--ddoommaaiinn  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  pprroodduucctt  aanndd  aallssoo  tthhee  ssuubb--ddoommaaiinnss  aarree  

ffuurrtthheerr  ddiivviiddeedd  iinnttoo  llaarrggee  nnuummbbeerrss  bbaasseedd  oonn  tthhee  pprroodduuccttss..  

  

33..22  EErrrroorr--CCoorrrreeccttiioonn  

WWhheenn  tthhee  uusseerr  eenntteerrss  tthhee  qquueerryy  ssoommeettiimmeess  iitt  mmaayy  ccoonnttaaiinn  eerrrroorrss  lliikkee  ssppeelllliinngg  mmiissttaakkeess  aanndd  mmiissmmaattcchh  

ooccccuurrss  bbeettwweeeenn  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  ppaatteenntt  nnaammee..  TThhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemmss  ddoo  nnoott  aannsswweerr  ffoorr  tthhee  

qquueerryy  iinn  ssuucchh  ssiittuuaattiioonnss  aass  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  ffiinndd  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaatteennttss..  BBuutt,,  tthhee  bbeesstt  ssoolluuttiioonn  ffoorr  tthhiiss  iiss  ttoo  

aauuttoommaattiiccaallllyy  ccoorrrreecctt  tthhee  mmiissppeelltt  kkeeyywwoorrdd  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  rreettuurrnn  tthhee  aannsswweerrss  ttoo  tthhee  uusseerr..  TThhee  eeddiitt  

ddiissttaannccee  iiss  tthhee  bbeesstt  mmeetthhoodd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  TThhee  eeddiitt  ddiissttaannccee  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  eeddiitt  

ooppeerraattiioonnss  lliikkee  iinnsseerrttiioonn,,  ddeelleettiioonn  aanndd  ssuubbssttiittuuttiioonn  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  cchhaarraacctteerrss  ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  uusseerr  eenntteerreedd  qquueerryy..   

FFoorr  EExxaammppllee::--  tthhee  eeddiitt  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  HHuunnddaayy  aanndd  HHyyuunnddaaii  iiss  22..  TTwwoo  kkeeyywwoorrddss  aarree  ssaaiidd  ttoo  bbee  ssiimmiillaarr  iiff  tthheeiirr  

eeddiitt  ddiissttaannccee  iiss  00..  TThheerree  aarree  ootthheerr  mmeetthhooddss  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  eerrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn  lliikkee  ffiilltteerr  aanndd  rreeffiinnee  mmeetthhoodd..  TThhiiss  

mmeetthhoodd  ffiirrsstt  uussee  ffiilltteerriinngg  tteecchhnniiqquueess  ttoo  sseeee  wwhheetthheerr  tthhee  kkeeyywwoorrddss  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  ppaatteenntt  nnaammee  aarree  

mmaattcchhiinngg  iiff  nnoott  tthheenn  iitt  wwiillll  ggoo  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  ssttaaggee  wwhheerree  tthhee  wwrroonngg  ssppeelltt  wwoorrddss  aarree  ccoorrrreecctteedd  aanndd  rreettuurrnn  tthhee  

ssiimmiillaarr  kkeeyywwoorrdd  ttoo  tthhee  uusseerr..  IInn  oouurr  pprrooppoosseedd  ssyysstteemm  tthhee  qquueerryy  iiss  cchheecckkeedd  lleetttteerr  bbyy  lleetttteerr  aanndd  iitt  iiss  nnoott  mmaattcchheedd  iinn  

aa  ppaarrttiiccuullaarr  ddoommaaiinn  tthheenn  iitt  wwiillll  sseeaarrcchh  iinn  aannootthheerr  ddoommaaiinn  uunnttiill  iitt  iiss  ffoouunndd  tthheenn  iitt  cchheecckkss  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ssuubb--

ddoommaaiinnss  aanndd  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  mmiissttaakkeess  iinn  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  tthheenn  tthhee  ssiimmiillaarr  kkeeyywwoorrddss  oorr  ttooppiiccss  aarree  

ddiissppllaayyeedd  ttoo  tthhee  uusseerr  ssoo  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  bbee  vveerryy  hheellppffuull  ffoorr  tthhee  uusseerr  eevveenn  iiff  hhee  eenntteerrss  tthhee  wwrroonngg  oorr  mmiisspplleett  kkeeyywwoorrdd  

oorr  qquueerryy..  

  

33..33  TTooppiicc--bbaasseedd  QQuueerryy    

AAnn  LLDDAA  mmooddeell  iiss  uusseedd  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhee  ttooppiiccss  ttoo  tthhee  uusseerrss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  sseeaarrcchh..  AAnn  LLDDAA  mmooddeell  iiss  aa  

ssoofftt--cclluusstteerriinngg  tteecchhnniiqquuee  wwhheerree  tthhee  kkeeyywwoorrdd  iiss  pprreesseenntt  iinn  mmuullttiippllee  ttooppiiccss  aanndd  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  eeaacchh  kkeeyywwoorrdd  iiss  

ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  TThhee  kkeeyywwoorrdd  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  aalloonngg  sseevveerraall  ttooppiiccss  bbyy  uussiinngg  tthhee  llaanngguuaaggee  mmooddeell..  TThhiiss  mmooddeell  

pprreeddiiccttss  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ssaammpplliinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  kkeeyywwoorrdd..  TThhuuss,,  bbyy  ccoommbbiinniinngg  tthheessee  ttwwoo  pprroobbaabbiilliittiieess  wwee  ccaann  

ssuuggggeesstt  tthhee  rreellaatteedd  ttooppiiccss  ttoo  tthhee  uusseerrss  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  sseeaarrcchh..  

LLeett  ss==qq11,,qq22,,…………,,qq||ss||    bbee  tthhee  sseett  ooffsseeqquueennccee  ooff  pprreevviioouuss  qquueerriieess..  LLeett  pp  bbee  tthhee  pprreeffiixx  ooff  tthhee  tteerrmm  eenntteerreedd  

bbyy  tthhee  uusseerr..  CC=={{cc11,,cc22,,……....,,cc||CC||}}  bbee  tthhee  sseett  ooff  ccoommpplleettee  tteerrmmss  wwiitthh  pprreeffiixx  pp..  DD=={{dd11,,dd22,,……..,,dd||DD||}}  rreepprreesseenntt  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  ppaarrttiittiioonnss  tthhaatt  tthhee  ppaatteennttss  aarree  ddiivviiddeeddaanndd  TT=={{tt11,,tt22,,……....,,tt||TT||}}  rreepprreesseenntt  tthhee  sseett  ooff  ttooppiiccss..  TThheenn  tthhee  

pprroobbaabbiilliittyy  ooff  PP((cc//ss))  wwhhiicchh  rreepprreesseennttss  tthhee  ttoopp  tteerrmmss  wwiitthh  hhiigghheesstt  pprroobbaabbiilliittiieess  iiss  ddeeffiinneedd  aass,,  

PP((cc//ss))==  ∑∑ttii€€TT  ∑∑ddjj€€DDPP((cc//ss;;  ttii,,  ddjj))  ..  PP((ttii  ,,  ddjj//ss))  
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HHeerree,,  wwee  eessttiimmaattee  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  aa  uusseerr  iissssuueess  aa  kkeeyywwoorrdd  cc  iiff  ttii  iiss  tthhee  ttooppiicc  ooff  cc  aanndd  ddjjrreettuurrnnss  tthhee  ppaarrttiittiioonn  

nnuummbbeerr  wwhheerree  tthhee  kkeeyywwoorrdd  pprreesseennttss..  

  

  

  
  

  
33..44  QQuueerryy  EExxppaannssiioonn  

WWhheenn  tthhee  uusseerr  eenntteerrss  tthhee  qquueerryy  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm  tthheerree  iiss  nnoo  qquueerryy  eexxppaannssiioonn  tthhaatt  iiss  wwhheenn  tthhee  uusseerr  

sseeaarrcchheess  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  pprroodduucctt  ppaatteenntt  tthheenn  aallll  tthhee  ootthheerr  pprroodduuccttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhaatt  ppaatteenntt  aarree  nnoott  ddiissppllaayyeedd..  FFoorr   

EExxaammppllee  iiff  tthhee  uusseerr  wwaannttss  ttoo  kknnooww  tthhee  ppaatteenntt  rriigghhtt  ooff  aa  ccaarr  iitt  ddiissppllaayyss  oonnllyy  tthhee  ddeettaaiillss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoommppaannyy  

tthhaatt  rreelleeaasseess  tthhaatt  ccaarr  bbuutt  iitt  wwiillll  nnoott  sshhooww  tthhee  ppaatteenntt  rriigghhtt  ooff  tthhee  eennggiinnee,,  bbrreeaakkss,,  wwhheeeelleerrss  eettcc..,,  TToo  ssoollvvee  tthhiiss  

pprroobblleemm  wwee  pprrooppoossee  ttwwoo  ssoolluuttiioonnss..  

TThhee  ffiirrsstt  ssoolluuttiioonn  iiss  ttoo  uussee  tthhee  sseeaarrcchh  eennggiinneess  wwhheerree  tthhee  uusseerr  ccaann  eenntteerr  tthhee  qquueerriieess  aanndd  tthheenn  hhee  wwiillll  ggeett  

tthhee  rreellaatteedd  aannsswweerrss  ttoo  tthhaatt  qquueerryy..  TThhee  sseeccoonndd  ssoolluuttiioonn  iiss  ttoo  rreettrriieevvee  tthhee  rreelleevvaanntt  kkeeyywwoorrddss..  FFoorr  tthhiiss  wwee  uussee  cclliicckk--

tthhrroouugghh  ddaattaa  tthhaatt  iiss  ffoorr  aannyy  ttwwoo  qquueerriieess  tthhaatt  uusseerr  eenntteerrss  wwee  ccaallccuullaattee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  tthhee  ssaammee  rreessuulltt  iiss  

rreettrriieevveedd  tthheenn  iitt  iiss  ssaaiidd  ttoo  bbee  rreelleevvaanntt  ffoorr  bbootthh  uusseerrss  aanndd  iitt  iiss  uusseedd  ffoorr  qquueerryy  eexxppaannssiioonn..  

WWee  ccaann  uussee  bbootthh  mmeetthhooddss  ii..ee..,,  sseeaarrcchh  eennggiinnee  aanndd  rreettrriieevviinngg  tthhee  rreelleevvaanntt  kkeeyywwoorrddss  ffoorr  tthhee  uusseerrss  tthheenn  wwee  

ccaann  sseelleecctt  tthhee  kkeeyywwoorrddss  wwiitthh  hhiigghheesstt  cclliicckkss  ffoorr  qquueerryy  eexxppaannssiioonn..  

  

33..55  RRaannkkiinngg  

RRaannkkiinngg  mmooddeellss  aarree  uusseedd  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  ppaatteennttss  tthhaatt  aarree  hhaavviinngg  tthhee  hhiigghheesstt  sseeaarrcchh..  AAyy  eexxiissttiinngg  rraannkkiinngg  

ffuunnccttiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  oouurr  sseeaarrcchh  ffoorr  ppaatteennttss  aanndd  aa  ggoooodd  rraannkkiinngg  mmooddeell  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss::--  

  

••  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaatteennttss  iiss  ddeennootteedd  bbyy  tthheeiirr  wweeiigghhtt  aanndd  iitt  iiss  ddeennootteedd  bbyy  WWPP  

••  WWee  ccaann  ddeennoottee  tthhee  ppaatteennttss  aass  aa  ggrraapphh  wwhheerree  ppaatteennttss  aarree  nnooddeess  aanndd  eeddggeess  aass  ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaatteennttss..  

••  RR  ((pp,,QQ))  ddeennootteess  tthhee  kkeeyywwoorrdd  mmaattcchhiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  ppaatteenntt..  

••  TT  ((pp,,QQ))  ddeennootteess  tthhee  ttooppiicc  mmaattcchhiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  ppaatteenntt..  

••  TThhee  pprriioorriittyy  ooff  tthhee  ppaatteenntt  ccaann  bbee  ccoommppuutteedd  aass  ffoolllloowwss::--  

PP((cc//ddjj))==((11--ŋŋ))**ccoouunntt((cc,,ddjj))//||ddjj||  ++ŋŋ  **ccoouunntt((cc,,DD))//||DD||  

••  TThhee  rraannkk  ooff  tthhee  ppaatteenntt  pp  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  qquueerryy  QQ  iiss  ggiivveenn  bbyy,,  SS((pp//QQ))==  αα**WWPP  ++  ββ  **  RR((pp,,QQ))  ++  γγ  **  TT((pp,,QQ))  ++  

((11--αα--ββ--γγ))  **  PPPP  

••  WWee  uussee  tthhee  aabboovvee  ffuunnccttiioonn  ttoo  ccoommppuuttee  tthhee  mmaattcchhiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaatteenntt  aanndd  qquueerryy  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  qquueerryy  

aanndd  rreettuurrnnss  tthhee  ttoopp--KK  aannsswweerrss..  

  

33..66  PPaatteenntt  PPaarrttiittiioonn  SSeelleeccttiioonn  

OOnnccee  tthhee  uusseerr  hhaass  eenntteerreedd  tthhee  qquueerryy  iitt  nneeeedd  nnoott  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  iinn  aallll  ppaatteenntt  ddoommaaiinnss  aanndd  iitt  iiss  cchheecckkeedd  iinn  

oonnllyy  ppaarrttiiccuullaarr  ddoommaaiinn  aanndd  ssuubb--ddoommaaiinnss..  BByy  tthhiiss  wwaayy  wwee  ccaann  iimmpprroovvee  tthhee  sseeaarrcchh  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  uusseerrss  aanndd  aallssoo  

wwee  nneeeedd  nnoott  cchheecckk  eevveerryy  ppaatteenntt  ddoommaaiinn  wwee  rreettrriieevvee  tthhee  ttoopp--kk  ppaatteenntt  ddoommaaiinnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  

uusseerr  aanndd  sseeaarrcchh  oonnllyy  iinn  tthhoossee  ddoommaaiinnss..  

WWee  nneeeedd  ttoo  kknnooww  hhooww  ttoo  rreettrriieevvee  tthhee  ttoopp--kk  ppaatteenntt  ddoommaaiinnss..  FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  wwee  nneeeedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  

ffoolllloowwiinngg::--  FFiirrsstt  wwee  nneeeedd  ttoo  cchheecckk  tthhee  ttooppiicc--rreelleevvaannccyy..  IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  cchheecckkiinngg  wwhheetthheerr  tthhee  ttooppiiccss  eenntteerreedd  bbyy  

tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  ppaatteenntt  ddoommaaiinnss  aarree  rreelleevvaanntt..  SSeeccoonndd  iiss  tthhee  kkeeyywwoorrdd  rreelleevvaannccyy..  IItt  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  

cchheecckkiinngg  wwhheetthheerr  tthhee  kkeeyywwoorrddss  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  kkeeyywwoorrddss  ooff  tthhee  ppaatteennttss  iinn  tthhee  ddoommaaiinnss  aarree  rreelleevvaanntt..  

WWee  ccaann  uussee  ttff**iiddff  mmooddeell  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  rreelleevvaannccyy..  TThhiirrdd  iiss  tthhee  pprriioorr--aarrtt  rreelleevvaannccyy  wwhheerree  wwee  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  

ppaatteenntt  ddoommaaiinnss  ccoonnssiissttss  ooff  aallll  tthhee  ppaatteennttss  aaccccoorrddiinngg  tthheeiirr  pprroodduuccttss..  SSoo,,  tthhaatt  tthhee  uusseerr  ccaann  eeaassiillyy  ggeett  tthhee  aannsswweerrss  iiff  

tthheeyy  mmaattcchh  wwiitthh  tthhee  ppaatteenntt  ddoommaaiinnss..  SSoo  bbyy  ccoommbbiinniinngg  tthhee  aabboovvee  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  wwee  ccaann  ffiinndd  tthhee  ttoopp--kk  rreelleevvaanntt  

ppaatteenntt  ddoommaaiinnss..  

  

  

  



An Efficient Model for Patent Search Pattern 

www.iosrjournals.org                                                    10 | Page 

33..77  QQuueerryy  PPrroocceessssiinngg  

AAss  ssoooonn  aass  tthhee  uusseerr  hhaass  eenntteerreedd  tthhee  qquueerryy  iitt  wwiillll  ggoo  ffoorr  eerrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  mmiissttaakkeess  iinn  tthhee  

qquueerryy  tthheenn  tthhee  ttooppiiccss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  qquueerryy  aarree  ssuuggggeesstteedd  tthheenn  aallll  tthhee  ootthheerr  pprroodduuccttss  rreellaatteedd  ttoo  tthhaatt  qquueerryy  wwiillll  bbee  

ddiissppllaayyeedd  tthheenn  iitt  wwiillll  ggoo  ffoorr  ppaarrttiiccuullaarr  ddoommaaiinn  aanndd  ssuubb--ddoommaaiinn  aanndd  tthhee  aannsswweerr  iiss  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  uusseerr  aass  qquuiicckkllyy  

aass  ppoossssiibbllee..  MMeeaannwwhhiillee  eevveerryy  ppaatteenntt  vviissiitteedd  wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhee  pprriioorriittyy  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  pprriioorriittyy  tthhee  rraannkk  ooff  tthhee  ppaatteenntt  

wwiillll  bbee  iinnccrreeaasseedd..  

  

IIVV..  EExxppeerriimmeennttaall  SSttuuddyy  
WWee  hhaavvee  ttaakkeenn  ppaatteennttss  ffrroomm  22001100  ffrroomm  UUSSPPTTOO  ddaattaa  sseett  aanndd  wwee  hhaavvee  sseelleecctteedd  tthhee  ttoopp--kk  kkeeyywwoorrddss  ffrroomm  

eeaacchh  ppaarrttiittiioonn  wwhheerree  kk  rraannggeess  ffrroomm  11  ttoo  66  aanndd  tthheessee  kkeeyywwoorrddss  aarree  ttaakkeenn  ffrroomm  tthhee  ttiittllee  aanndd  aabbssttrraacctt  tthheenn  wwee  

ccoommppaarreedd  tthheemm  wwiitthh  tthhee  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  mmeetthhoodd  SSVVMMPPRR..  

  

44..11  QQuuaalliittyy  CCoommppaarriissoonn  

HHeerree  wwee  rreepprreesseenntt  aa  ttaabbllee  tthhaatt  sshhoowwss  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  rreessuullttss..  FFoorr  EExxaammppllee::--  pp@@2200  eerrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn  

iimmpprroovveess  tthhee  qquuaalliittyy  ffrroomm  00..22  ttoo  00..66  aanndd  ttooppiicc--bbaasseedd  qquueerryy  ssuuggggeessttiioonn  iimmpprroovveess  tthhee  qquuaalliittyy  ffrroomm  00..88  ttoo  00..1100  aanndd  

qquueerryy  eexxppaannssiioonn  iimmpprroovveess  tthhee  qquuaalliittyy  ffrroomm  00..77  ttoo  00..1144  aanndd  tthhee  oovveerraallll  bbyy  ccoommbbiinniinngg  tthhee  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  tthhee  qquuaalliittyy  

ccaann  bbee  iinnccrreeaasseedd  ttoo  00..8888..  tthhiiss  iiss  oobbttaaiinneedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhrreeee  tteecchhnniiqquueess  wwhheerree  tthhee  eerrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn  wwiillll  

aauuttoommaattiiccaallllyy  ccoorrrreecctt  tthhee  wwrroonngg  ssppeelltt  kkeeyywwoorrddss  aanndd  tthhee  ttooppiicc--bbaasseedd  qquueerryy  ssuuggggeessttiioonn  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  ttooppiiccss  

rreellaatteedd  ttoo  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  qquueerryy  eexxppaannssiioonn  iiss  uusseedd  ttoo  ddiissppllaayy  aallll  tthhee  ootthheerr  pprroodduuccttss  rreellaatteedd  ttoo  

tthhaatt  ppaatteenntt..  

  

44..22  EEffffiicciieennccyy  CCoommppaarriissoonn  

HHeerree  wwee  ffiirrsstt  ddiivviiddee  tthhee  ppaatteennttss  iinnttoo  2244  ddoommaaiinnss  aanndd  eeaacchh  ddoommaaiinn  ccoonnssiissttss  ooff  33  ssuubb--ddoommaaiinnss..  EEaacchh  

ddoommaaiinn  iiss  ggiivveenn  aann  iinnddeexx..  TThheenn  wwee  cchheecckk  wwhheetthheerr  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  oouurr  sseeaarrcchh  iiss  iimmpprroovveedd  oorr  nnoott  bbuutt  ddeeffiinniitteellyy  

iitt  iiss  iimmpprroovveedd  aass  tthhee  ppaatteennttss  aarree  ddiivviiddeedd  iinnttoo  sseevveerraall  ddoommaaiinnss  aanndd  ssuubb--ddoommaaiinnss  aanndd  tthhee  uusseerr  wwhheenn  eenntteerrss  tthhee  

qquueerryy  iitt  iiss  nnoott  sseeaarrcchheedd  iinn  aallll  ddoommaaiinnss  aanndd  iitt  wwiillll  ggoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ddoommaaiinn  aanndd  ssuubb--ddoommaaiinnss,,  bbyy  tthhiiss  wwaayy  oouurr  

sseeaarrcchh  eeffffiicciieennccyy  iiss  iimmpprroovveedd..  

  

VV..  RReellaatteedd  WWoorrkkss  
LLaarrkkeeyy  tthhee  aauutthhoorr  ooff  ““AA  PPaatteenntt  sseeaarrcchh  aanndd  ccllaassssiiffiiccaattiioonn””  hhaass  rreepprreesseenntteedd  hhooww  ttoo  ccllaassssiiffyy  tthhee  ppaatteennttss  

bbuutt  hhee  nneegglleecctteedd  tthhee  ffaacctt  ooff  ““pprriioorr--aarrtt  sseeaarrcchh””..  GGuuoo  aanndd  GGoommeess  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  ““RRaannkkiinngg  ssttrruuccttuurreedd  ddooccuummeennttss””  

pprrooppoosseedd  SSVVMM  ppaatteenntt  rraannkkiinngg  mmooddeell  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseeaarrcchh  eeffffiicciieennccyy..  XXuuee  aanndd  CCrroofftt  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  ““AAuuttoommaattiicc  

qquueerryy  ggeenneerraattiioonn””  hhaass  pprrooppoosseedd  mmeetthhooddss  ttoo  cchhaannggee  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr  iinnttoo  sseeaarrcchh  qquueerryy  aanndd  uussee  tthhee  

sseeaarrcchh  qquueerryy  ttoo  ffiinndd  tthhee  rreelleevvaanntt  aannsswweerrss  ffoorr  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr..  TThheeyy  ffooccuusseedd  oonn  hhooww  ttoo  eexxttrraacctt  tthhee  

ppaatteennttss  ffrroomm  tthhee  qquueerryy  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  uusseerr,,  hhooww  ttoo  rraannkk  tthheemm,,  bbuutt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhiiss  wwee  aallssoo  ffiinndd  hhooww  ttoo  

iimmpprroovvee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  qquuaalliittyy  iinn  eexxttrraaccttiinngg  aa  ppaatteenntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  uusseerr  eenntteerreedd  qquueerryy  ffrroomm  tthhee  ddoommaaiinnss  

wwhheerree  tthhee  ppaatteennttss  aarree  ccllaassssiiffiieedd..      

  
VVII..  CCoonncclluussiioonn  

IInn  oouurr  pprrooppoosseedd  ssyysstteemm  wwee  ddeevveellooppeedd  tthhrreeee  eeffffeeccttiivvee  tteecchhnniiqquueess  eerrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn,,  ttooppiicc--bbaasseedd  qquueerryy  

ssuuggggeessttiioonn,,  qquueerryy  eexxppaannssiioonn  wwhhiicchh  mmaakkeess  tthhee  uusseerr  eeaassiillyy  sseeaarrcchh  tthheeiirr  rreeqquuiirreedd  ppaatteennttss..  EErrrroorr--ccoorrrreeccttiioonn  iiss  uusseedd  

ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  uusseerr’’ss  qquueerriieess  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  ssppeelllliinngg  mmiissttaakkeess  oorr  ttyyppiinngg  eerrrroorrss  eettcc..,,  TTooppiicc--bbaasseedd  qquueerryy  ssuuggggeessttiioonn  

iiss  uusseedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  uusseerrss  tthhee  ttooppiiccss  ffoorr  tthhee  uusseerrss  ssoo  tthhaatt  tthhee  uusseerrss  ccaann  eeaassiillyy  sseeaarrcchh  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ddeessiirreedd  ttooppiicc..  

QQuueerryy  eexxppaannssiioonn  iiss  uusseedd  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  qquueerryy  ggiivveenn  bbyy  tthhee  uusseerr  aanndd  ddiissppllaayyss  aallll  tthhee  rreellaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  

ttoo  tthhee  uusseerr..  HHeerree  wwee  aallssoo  ppaarrttiittiioonn  tthhee  ppaatteennttss  iinnttoo  ggrroouuppss  ssoo  tthhaatt  wwhheenn  tthhee  uusseerr  eenntteerrss  tthhee  qquueerryy  iitt  wwiillll  bbee  
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ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarrttiittiioonn  aanndd  tthhee  rreessuulltt  wwiillll  bbee  qquuiicckkllyy  ddiissppllaayyeedd  ttoo  tthhee  uusseerr..  HHeerree,,  wwee  aallssoo  mmaaiinnttaaiinn  

sseeppaarraattee  ddaattaabbaasseess  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ppaatteennttss..  IInn  ffuuttuurree,,  OOuurr  pprrooppoosseedd  ccaann  bbee  iimmpprroovveedd  bbyy  mmaakkiinngg  iitt  mmoorree  uusseerr--

ffrriieennddllyy  ttoo  tthhee  uusseerr  aanndd  bbyy  mmaakkiinngg  iitt  mmoorree  eeffffiicciieenntt  wwiitthh  hhiigghh  qquuaalliittyy  ddeessiiggnniinngg..  


