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Obecny kształt systemu OSA jest wynikiem współpracy
pomiędzy Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji
i Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.
Postępy prac można śledzić na stronie internetowej

http://osaweb.pl.

http://osaweb.pl/


OSA nie korzysta bezpośrednio z oryginalnych tekstów lecz
z tzw. map (zwanych też wektorami), które są strukturami
danych przechowującymi częściową informacje o tekstach.

Z bazy tych struktur nie można odtworzyć żadnego
z tekstów, który posłużył do jej utworzenia. Porównanie map
wystarcza do wskazania zapożyczeń między badanymi
pracami z lepszą efektywnością niż porównanie oryginalnych
tekstów jeden do jednego.



W równoległej implementacji porównanie mapy pojedynczej
pracy z milionem map prac referencyjnych odbywa się
w mgnieniu oka. System umożliwia dokładniejsze przyjrzenie
się oryginałom prac, w odniesieniu do których stwierdził zbyt
wysoki poziom podobieństwa map. Tekst badanej pracy
można porównać, jeden do jednego, z oryginalnym tekstem
każdej z podzbioru prac referencyjnych wyselekcjonowanych
przez system na bazie podobieństwa map.



Testy wykazały wielką odporność systemu na wszelkie –
znane jego autorom – metody kamuflażu nieuprawnionych
zapożyczeń (zmiana szyku, przestawianie zdań, zastąpienie
części słów ich synonimami, kompilacja z wielu źródeł,
podstawienia czcionek). W aktualnej wersji system
współpracuje z opracowaną przez IPI PAN bazą tekstów
wyszukiwarki NEKST, obejmującą ponad ½ miliarda
polskojęzycznych stron internetowych.



Docelową efektywność system osiągnie, gdy uczelniane bazy

map (wektorów) prac dyplomowych zostaną połączone

logicznie lub fizycznie. Porównania pomiędzy pracami

tworzonymi w różnych uczelniach i zawartością zasobów

Internetu pozwolą na efektywną kontrolę oryginalności prac.

OSA ma rekomendację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.



Metody wyszukiwania zbieżności tekstów wykorzystują:
• analizę częstościową,
• funkcje haszujące,
• analizę semantyczną,
• logikę rozmytą,
• wyszukiwanie podobieństw łańcuchów znaków,
• analizę struktury,
• stylometrię.

← preselekcja

analiza szczegółowa ↓



http://osa.osaweb.pl

A teraz …
migawki z prezentacji na żywo, 

czyli o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. 

http://osa.osaweb.pl/






















Wyniki krzyżowego porównania 20 autentycznych, ale
zanonimizowanych, prac dyplomowych z różnych uczelni.
Poprzez PODGLĄD PRACY można się przekonać
o zatrważającym rozmiarze zapożyczeń z Internetu,

W zestawieniu są dwie pary 
prac o niemal identycznej treści 
(zapewne kupione). 
Kiedyś trafią do Centralnego 
Repozytorium Prac 
Dyplomowych …



Krzyżowe porównanie 44 autentycznych prac domowych 
z informatyki, dotyczących standardu IEEE 754. 

Wyniki, w graficznej formie, prezentuje następna strona.

Ich wyliczenie podczas publicznej prezentacji na żywo
Otwartego Systemu Antyplagiatowego na Europejskim
Forum Antyplagiatowym (24. 10. 2014 r.) zajęło …

37
sekund.
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Każda linia, 

niezależnie od 

koloru, łączy 

numery prac, które 

mają poważne 

części wspólne, 

słowo w słowo.

Wszystkie prace 
oznaczone 
czarnymi 
numerami mają 
poważne części 
wspólne z tekstami 
z Internetu.



Dziękuję za uwagę!


