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 Wprowadzenie

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego algorytmu 
anty-plagiatowego

Wybrany algorytm zostanie zaadaptowany i wdrożony w 
ramach centralnego systemu antyplagiatowego 

Zwycięska firma/konsorcjum będzie wspierała OPI w  
adaptacji, wdrożeniu oraz strojeniu danego rozwiązania

Centralny system antyplagiatowy będzie pracował na ORPD 
oraz na obrazie polskiego Internetu



 Inspiracja



 Inspiracja



    Kontekst
1. Przygotowanie specyfikacji konkursu na algorytm antyplagiatowy

2. Ogłoszenie konkursu (zgodnie z PZP)

3. Przygotowanie platformy konkursowej oraz materiałów (dane 
treningowe/testowe) pod kątem konkursu

4. Przeprowadzenie konkursu

5. Wybór Wykonawcy

6. Wdrożenie zwycięskiego rozwiązania

7. Adaptacja i strojenie systemu do pracy z przyrastającymi zbiorami danych

8. Szkolenia dla grup docelowych

9. Upowszechnienie procedur antyplagiatowych oraz scenariuszy użycia 
centralnego systemu



Konkurs – zakres zadań

1. Zadanie wykrywania fraz/zdań wspólnych między dwoma 
dokumentami  - Text Alignment;

2. Zadanie wykrywania istotnych zapożyczeń między danym 
dokumentami a zadanym zbiorem dokumentów - External 
Plagiarism Detection;

3. Wykrywanie w ramach jednego dokumentu części 
podejrzanych o autorstwo innej osoby - Intrinsic Plagiarism 
Detection;

4. Wykrywanie zapożyczeń w internecie przy minimalizacji 
kosztów pozyskania danych - Web Source Retrieval;

5. Wykonanie analizy szybkości działania oraz podatności na 
skalowalność - Scalability Verification.



Konkurs 
W ramach konkursu potencjalni wykonawcy zostaną poproszeni 
o zgłaszanie swoich propozycji rozwiązań wszystkich zadań. OPI 
PIB uruchomi specjalną, dedykowaną do konkursu platformę, 
m.in. na potrzeby pre-testów (w celu poznania środowiska 
ewaluacji) oraz na potrzeby testów zewnętrznych. 

Następnie, w ostatniej fazie konkursu, uruchomiony zostanie 
przez OPI PIB proces właściwego testowania zwany testami 
wewnętrznymi, realizowany w siedzibie OPI PIB. 

Kolejnym etapem będzie ocena najlepszych rozwiązań w ramach 
podwójnej weryfikacji i w konsekwencji nastąpi wyłonienie 
zwycięzcy konkursu. 

Konkurs będzie się składał z kilku etapów: [Pretesty], [Testy 
zewnętrzne], [Testy wewnętrzne], [Przegląd]



Pretesty

• Zdefiniowanie formatu danych, oraz plików wynikowych

• Wystawienie próbki danych (tzw. danych trialowych)

• Wystawienie próbki poprawnie sformatownych wyników 
detekcji

• Zdefiniowanie jakościowych miar ewaluacji

• Uczestnicy uczą się formatu danych, sposobu ewaluacji 

• Uczestnicy zostają zapoznani ze specyfiką etapu 2 oraz    
etapu 3



Testy zewnętrzne
Wystawienie istotnych zbiorów danych w kilku pakietach, w 
określonych odstępach czasowych (np. kolejno 25%, 50%, 75%, 
100% zbioru testowego). 

Uczestnikom konkursu zostaną podane okresy na ewaluacje 
wystawionych etapami danych, oraz na wgranie swoich wyników 
na platformę. 

Uzyskane wyniki będą mierzone pod kątem jakości za pomocą 
wcześniej zdefiniowanych miar oraz weryfikowane względem 
minimalnych progów jakościowych wyznaczonych przez 
dostarczone na etapie pre-testów podstawowe algorytmy 
dedykowane dla podanych zadań. 

Progi te muszą być przekroczone jako warunek konieczny 
uczestnictwa w kolejnym etapie nr 3.



Testy wewnętrzne
W OPI PIB na wybranym serwerze zostaną zainstalowane rozwiązania 
uczestników, którzy dotarli do tego etapu. 

Rozwiązania zostaną dostarczone w postaci wirtualnych maszyn 
zapewniających brak dostępu osobom zewnętrznym do 
środowiska/kodów źródłowych, ale zapewniającym wcześniej 
zdefiniowany interfejs dostępowy umożliwiający zdefiniowane źródła 
danych, oraz możliwość pobrania wyników testów. 

Każda z wirtualnych maszyn otrzyma z góry określoną, stałą dla 
wszystkich uczestników, ilość zasobów serwera (moc obliczeniową, ilość 
pamięci operacyjnej, wielkość dysku). W asyście pracowników OPI PIB, 
uczestnicy zainstalują swoją wirtualną maszynę, uruchomią procedurę 
testowania oraz – finalnie – otrzymają wynik ewaluacji jakościowej 
i wydajnościowej. 

W etapie 3 przeprowadzenie testów nastąpi na unikalnych, zamkniętych 
danych testowych (nieupublicznionych w fazie 2) w siedzibie OPI PIB. 



Przegląd

Zwycięzca będzie musiał przedstawić kod źródłowy, 
dokumentację oraz zaprezentować jego działanie w celu 
potwierdzenia jakości i skalowalności na warsztatach 
kończących konkurs w OPI PIB (konieczne w celu zapewnienia 
podwójnej weryfikacji, po fazie testowanie rozwiązania typu 
„czarna skrzynka”, ostatecznie przechodzimy też testowanie 
„białej skrzynki”). 



Podsumowanie

 Unikalny projekt w skali kraju → pierwszy w Polsce konkurs 
antyplagiatowy

 Udział mogą brać wszystkie podmioty: firmy, uczelnie, 
konsorcja, startupy

 Możliwość przeprowadzenia analizy jakościowej i 
wydajnościowej systemów antyplagiatowych 

 Zapewnienie centralnemu systemowi antyplagiatowego 
najlepszego na rynku silnika detekcji plagiatów.



Dziękujemy za uwagę

 
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa
tel. 22 570 14 00
www.opi.org.pl
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