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JSA
CELE projektu: 
•   weryfikacja każdej bronionej pracy dyplomowej od 
stycznia 2019 w centralnym systemie antyplagiatowym 
•  weryfikacja względem ORPPD oraz względem obrazu 

polskiego Internetu (NEKST), a także innych źródeł (np.bazy uczelniane) 
• Wykrywanie: 
    - klonów 
    - dużych pasaży zapożyczeń 
 
ZAKRES wdrożeń w roku 2018: 
•   demo v1 – 8 maja 2018 szkolenie, 21 maja 2018 upublicznienie dla wąskiej 
grupy użytkowników wcześniej przeszkolonych,  
•  demo v2 – 28 września 2018,  
•  produkcja – koniec grudnia 2018 



decyzja 
TAK/NIE 

Raport Praca 

Praca 
STUDENT 

PROMOTOR 

JSA 



•  Uczelnia ma 
obowiązek 
sprawdzania 
pisemnych prac 
dyplomowych z 
wykorzystaniem 
JSA przed 
egzaminem 
dyplomowym. 

•  Podmiot 
doktoryzujący ma 
obowiązek 
sprawdzania 
rozpraw 
doktorskich z 
wykorzystaniem 
JSA przed obroną. 

•  JSA działa w 
oparciu o 
Ogólnopolskie 
Repozytorium 
Pisemnych Prac 
Dyplomowych 
(ORPPD) oraz 
bazy dokumentów 
wykorzystywanych 
w postępowaniach 
awansowych. 

•  Administracja JSA 
jest realizowana 
przez Ośrodek 
Przetwarzania 
Informacji PIB pod 
nadzorem Ministra 
właściwego do 
spraw szkolnictwa 
wyższego. 

Podstawy prawne 

ART.76. 4 ART.188. 4 ART.351. 1 ART.356. 1 
§ § § § 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  
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Prace badane w JSA 

LICENCJACKA 

MAGISTERSKA 

INŻYNIERSKA 

HABILITACYJNA 

PODYPLOMOWE 

2018/2019 

* gdy powstanie baza  prac doktorskich  

ROZPRAWA 
DOKTORSKA* 



Detekcja manipulacji i zapożyczeń

JSA 
Sprawdza tekst pracy 
pod kątem możliwych 
manipulacji w celu 
ukrycia plagiatu	

 	
 	

 	
 	

 	

Znaki specjalne	

Mikrospacje	

Białe czcionki	

Zmiana stylu	

Zapożyczenia	

 	
Znaki spoza języka pracy	

 	

Twarde spacje	



AKCEPTACJA 
I WYDRUK 
RAPORTU 

OTRZYMANIE 
RAPORTU 

DODANIE  
I WYSŁANIE 

PLIKU  

WYPEŁNIENIE 
FORMULARZA 

(METRYKI) 
DODANIE 
BADANIA LOGOWANIE 

6 kroków do sprawdzenia pracy 

UWAGA! 
Dostęp do pracy dyplomowej oraz 
raportów ma promotor.  
To promotor uznaje czy praca jest 
plagiatem czy nie. 
 

X 3 



JSA-WIKI.OPI.ORG.PL Docelowy adres: JSA.OPI.ORG.PL 
Obecny adres: JSA-DEMO.OPI.ORG.PL 











Role dostępne w systemie 
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Role JSA Opis roli 

BIURO dodawanie , edycja, udostępnianie badań, przeglądanie badań własnych i jednostki oraz przeglądanie raportu bez dostępu do 
danych źródeł podobieństw. 

PROMOTOR przeglądanie i zarządzanie własnymi badaniami* oraz badaniami jednostki, a także  pełne uprawnienia w kontekście 
wglądu, przeliczania i akceptacji  raportów. 

PODGLĄD przeglądanie badań własnych i swojej jednostki oraz raportu w formie pdf (bez źródeł podobieństw) 

USTAWIENIA tworzenie ustawień dla jednostki: wykluczenia tekstu i parametry wyniku (progi tolerancji i długość pasaży) 

STATYSTYKA przeglądanie badań jednostki, zarządzanie raportami jednostki (tworzenie i zapisywanie do pliku) 

INTEGRACJA konfiguracja ustawień ogólnych jednostki (integracja REST API, bazy referencyjne uczelni,  pobieranie plików CSV do 
importu użytkowników z pliku) 

ADMINISTRACJA zarządzanie użytkownikami i ustawieniami ogólnymi jednostki (integracja REST API, bazy referencyjne uczelni,  
pobieranie plików do importu użytkowników z pliku) 

* Własne badania – badania zarejestrowane przez użytkownika lub badania, w których został on wskazany jako 

promotor.
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Użytkownicy systemu a role w systemie 

PROMOTOR 

ADMIN 

ADMINISTRACJA + INTEGRACJA + USTAWIENIA + STATYSTYKA  

PROMOTOR 

BIURO + USTAWIENIA + STATYSTYKA 
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Promotor Biuro Podgląd Ustawienia Statystyka Integracja Administracja 

Dodawanie , edycja, udostępnianie badań 
własnych 

Przeglądanie badań jednostki 

Przeglądanie raportu pdf bez danych źródeł 
podobieństw 

Przeglądanie raportu z dostępem do źródła 
podobieństwa 

Przeliczanie, drukowanie i akceptacja raportu 

Administracja użytkownikami 

Ustawienia parametrów dla wyników i 
wykluczeń tekstów 

Ustawienia dla jednostki - zakładka Ogólne 

Tworzenie i pobieranie statystyk 
predefiniowanych 

Czynności vs role w systemie 

* 
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REST API: JSA w lokalnym systemie uczelni 

Uwierzytelnienie w JSA 
z poziomu lokalnego 

systemu uczelnianego 

Dostęp do raportów 
w systemie 
uczelnianym 

LOKALNY SYSTEM 
UCZELNIANY 

KROK 1 

KROK 2 

KROK 3 

Wykonywanie badań z 
poziomu systemu 

uczelnianego 



WYSŁANE 

• 

• 

• 

BADANE 

• 

WYKONANE 

• 

• 

• 

ZAREJESTROWANE 

• 

• 

• 

Badanie a próba 

ZAAKCEPTOWANE 

• 

• 

!	

BŁĄD 

• 



Próba - czas realizacji  

WYSŁANE BADANE WYKONANE 

do 24 godzin, z reguły kilkanaście minut 
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Typy i rozmiar plików 

         Rozmiar do 15 MB JSA 

.TXT 

.RTF 

.PDF 

.ODT 

.DOC(X
) 





Raport 

1.  METRYKA badania 
2.  Analiza tekstu 
•  STATYSTYKA (w tym 

STYLOMETRIA) 
•  ROZKŁAD 

DŁUGOŚCI 
WYRAZÓW 

1.  PROCENTOWY 
ROZMIAR 
PODOBIEŃSTWA 

1 

2 

3 
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JSA – od kuchni
• JSA pracuje na bazach:  

•  ORPPD (otwarte repozytorium prac dyplomowych) – liczące prawie 2.2 mln 
prac dyplomowych, waga: 7-8 TB 

•  NEKST (polskojęzyczne zasoby internetowe) – liczący ponad 700 mln 
dokumentów, waga: ponad 21 TB, ograniczony zbiór ponad 7 TB 

•  Wikipedie (większość istotnych wersji językowych) – liczący ponad 30 mln 
dokumentów, waga: kilkaset gb  

•  Dziennik Ustaw – zbiór o niewielkich rozmiarach względem powyższych 
•  JSA ma weryfikować docelowo wszystkie prace dyplomowe bronione w Polsce, co 

daje około 330 tys. prac dyplomowych rocznie (szacunkowe dane na podstawie 
statystyk z GUS o liczbie absolwentów w 2017) 

•  JSA ma założone pesymistyczne czasy wygenerowania badania rzędu kilku 
godzin, co jest dużym wyzwaniem biorąc pod uwagę że Słowackie JSA, które 
działa od 8 lat ma limity na wynik rzędu 48h, największy gracz TurnItIn – 24h. 
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Alternatywne systemy i ich czasy badania

I think the requirement of 10,000 analysis per hour is not entirely in place. It's not 
about life when they decide seconds.  
We have a limit of 48 hours. After eight years of operation,  
it appears that some activities will need to be paralleled to keep that time  in the 
near future.  
 

Julius Kravjar, SLOVAK CENTRE OF SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL INFORMATION  
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REALIZACJA  I PLANY
INTEGRACJA I ROZWÓJ SILNIKA DETEKCJI PLAGIARYZMU, W TYM BUDOWA KOŃCÓWEK 
INTEGRACYJNYCH ORAZ INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKA
System w szkicowych liczbach na wrzesień 2018 : 
 
4 T indeks NEKSTa zawierający ponad 4 mld fragmentów tekstu 
(takich indeksów mamy już 3, i czwarty zbudowany w TASK Gdańsk co daje razem 16 T i 16mld) 
 
1.5 T baza Postgresowa zawierająca ponad 320 mln stron internetowych 
200 gb baza Postgresowa zawierająca ponad 2 mln prac dyplomowych 
XX gb baza JSA, gdzie będą odkładane zlecenia badań, która będzie zawierała co najmniej 300 tys 
zleceń w roku, co prowadzi też do olbrzymiej ilości danych operacyjnych, plus przechowywanie historii 
badań 
2T różnych indeksów na ORPPD (dokładniej trzech indeksów o rożnej granularności) zawierających 
ponad 1mld fragmentów tekstów 
 
 
Jak widać same indeksy ważą ponad 6T, do tego 3 bazy danych, do tego surowe dane: obraz NEKST 
to skompresowane 7 T wystawiane co miesiąc, oraz obraz plików prac dyplomowych prawie 7 T. 
Wystarczy to zsumować aby uświadomić sobie że to największy system w liczbach i rozmiarze 
przechowywanych i przetwarzanych danych w historii MNiSW.  
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REALIZACJA  I PLANY
 DOSTOSOWANIE SYSTEMU NEKST (POLSKIEGO OBRAZU INTERNETU) DO CELÓW 
PROJEKTU

Przykładowe Statystyki danych z zrzutu kwietniowego: 
Liczba wszystkich dokumentów internetowych: 722 877 330 
Liczba odfiltrowanych dokumentów z kategorii przepisy kulinarne: 608 335 
Liczba odfiltrowanych dokumentów z kategorii sklepy e-commerce: 31 727 331 
Liczba odfiltrowanych dokumentów z kategorii fora internetowe: 33 894 397 
Liczba odfiltrowanych dokumentów z kategorii erotyczne: 48 826 818 
Liczba odfiltrowanych dokumentów nie spełniających kryterium 
minimalnej zawartości czystego tekstu: 178 190 585 
Liczba odfiltrowanych dokumentów oznaczonych jako klony innych 
dokumentów: 111 936 667 
  
Ostateczna liczba dokumentów zakwalifikowanych do zrzutu danych: 310 168 439 
  
Liczba dokumentów względem formatu danych: 
- HTML:301 144 394 
- DOC: 1 280 812 
- PDF: 7 563 377 
- TXT: 111 531 
- RTF: 49 240 
- OOD: 19 085 
  
Całkowita objętość zrzuconych danych (skompresowanych): 7 094.89 GB 
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REALIZACJA  I PLANY
 INTEGRACJA I ROZWÓJ SILNIKA DETEKCJI PLAGIARYZMU, W TYM BUDOWA KOŃCÓWEK 
INTEGRACYJNYCH ORAZ INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKA

Zbudowanie ETL dla ORPPD (2 tryby pracy) 
 
Zbudowanie ETL dla NEKST (2 tryby pracy) 
 
Opracowanie mechanizmów indeksowania wszystkich danych (indeksów jest w sumie 5 
aby pokryć różne charakterystyki danych, i zapewnić ich przyrostowość) 
 
Zbudowanie silników obliczeniowych tzw pipelinów (wielowątkowość + klasteryzacja) 
 
Zbudowanie aplikacji middleware (rozdzielacza zleceń) 
 
Zbudowanie aplikacji front-endowej (JS), oraz jej backendu tzw. Brokerów (SpringBoot) 

         
         Zbudowanie mechanizmów kolejkowych jako podstawy rozproszonej komunikacji    

 (kolejki persystowalne i HA)   
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REALIZACJA  I PLANY
 Architektura systemu
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REALIZACJA  I PLANY
 Architektura silnika detekcji tzw. pipelinu
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REALIZACJA  I PLANY
Strona główna (na przykładzie środowiska testów wew.  - jsa-dev.opi.org.pl)
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REALIZACJA  I PLANY
SZKOLENIA DLA GRUP DOCELOWYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ANTYPLAGIATOWYCH 
ORAZ UŻYTKOWANIA JSA

8 maja 2018 

Maj, 2018 
(Warszawa-

OPI) 

JSA-DEMO1 

25-26.09. 2018 
09-10.10.2018  
16-17.10.2018 
23-24.10.2018 

Wrzesień 2018 
(Warszawa) 

Październik 2018 
(Kraków, Gdańsk, 

Wrocław) 

Listopad 2018 
(Lublin, 

Warszawa) 

6-7.11.2018 
20-21.11. 2018 

JSA-DEMO2 

Styczeń-luty 2019 
(kolejne lokalizacje) 

Terminy 
ustalane 

JSA-Testowe 

Wielkość grupy 20 osób Wielkość grup 100 osób Wielkość grup 100 osób 
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JSA DEMO1 

A.  Badanie pracy 
1. Rejestracja nowego zlecenia 
2. Lista zleceń, w tym przeglądanie i filtrowanie zleceń 
3. Edycja danych zlecenia 
4. Ponowne zbadanie pracy – kolejne badanie w zleceniu 
5. Wynik badania – przeglądanie danych ogólnych i szczegółowych 
B.  Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami 
1. Lista użytkowników, w tym przeglądanie i filtrowanie 
2. Dodawanie nowego użytkownika 
3. Przeglądanie i edycja danych użytkownika 
4. Profil użytkownika – przeglądanie i edycja 
C.  Inne 
1. Integracja ORPPD i NEKST 
D. Centrum pomocy 
1. Podręcznik DEMO1 

REALIZACJA  I PLANY
WDROŻENIE SYSTEMU W SZKOŁACH WYŻSZYCH  I PODMIOTACH KSZTAŁCĄCYCH NA 
POZIOMIE WYŻSZYM

wdrożenie maj 2018, testy maj-czerwiec 2018 
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REALIZACJA  I PLANY
WDROŻENIE SYSTEMU W SZKOŁACH WYŻSZYCH  I PODMIOTACH KSZTAŁCĄCYCH NA 
POZIOMIE WYŻSZYM

 
DEMO1 - przygotowanie 

Ø Określenie celu – zakres wersji DEMO1 
Ø Wyznaczenie instytucji testujących JSA DEMO1.  

ü wysłanie zaproszenia do wszystkich instytucji, 
ü  chęć wzięcia udziału w testach zgłosiło 10 instytucji, w późniejszym czasie dołączyło 

jeszcze 5 instytucji,  
ü wybranie po 3 osoby per instytucja, które będą brały udział w warsztatach 

szkoleniowych. 
Ø Przygotowanie materiałów i prezentacji  
Ø Szkolenie odbyło się 08.05.2018: 

I część – teoretyczna 
II część – praktyczna / warsztaty 

Ø  Zmiany w systemie po uwagach zgłoszonych podczas szkolenia 
Ø   Udostępnienie systemu w wersji DEMO1 do testów nastąpiło 21.05.2018 
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REALIZACJA  I PLANY
WDROŻENIE SYSTEMU W SZKOŁACH WYŻSZYCH  I PODMIOTACH KSZTAŁCĄCYCH NA 
POZIOMIE WYŻSZYM

 
 Zmiany w systemie po analizie uwag z DEMO1 

 
Po szczegółowej analizie przesyłanych uwag zostały podjęte następujące działania: 

 

1. Zmiany w algorytmie detekcji fraz podobieństwa 

2. Optymalizacja czas wyszukiwania źródeł podobieństw  

3. Umieszczenie doprecyzowanego opisu działania algorytmu stylometrii  

4. Wprowadzono oczekiwane zmiany w interfejsie użytkownika (zmiana nazewnictwa, 

     dodano podpowiedzi) 
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Wnioski po testach użyteczności  

 
Ogólne wnioski: 
ü Większość testerów zwróciła uwagę na przejrzystość interfejsu 
ü Nawigacja po systemie nie sprawiała problemów  
ü Nazewnictwo niektórych elementów nie było jednoznaczne 
ü Widok raportu sprawiał najwięcej trudności w interpretacji 
ü Widok główny systemu - listy zleceń został oceniony na bardzo intuicyjny 
ü  Brakowało informacji naprowadzających użytkownika (tooltip) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACJA  I PLANY
INTEGRACJA I ROZWÓJ SILNIKA DETEKCJI PLAGIARYZMU, W TYM BUDOWA KOŃCÓWEK 
INTEGRACYJNYCH ORAZ INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKA
ETAP III - BADANIE UŻYTECZNOŚCI SYSTEMU (UŻYTKOWNIKÓW)
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REALIZACJA  I PLANY
Wynik badania antyplagiatowego po zmianie interfejsu na przykładzie środowiska  - jsa-
demo.opi.org.pl) – part1

DEMO1 DEMO2 
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REALIZACJA  I PLANY
Wynik badania antyplagiatowego po zmianie interfejsu na przykładzie środowiska  - jsa-
demo.opi.org.pl) – part2

DEMO1 DEMO2 
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SZKOLENIA DLA GRUP DOCELOWYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ANTYPLAGIATOWYCH  ORAZ UŻYTKOWANIA JSA

Organizacja szkoleń: 
ü  przyjęto harmonogram jednodniowych szkoleń oraz wybrano główne 

ośrodki akademickie w Polsce zgodnie z projektem 
ü Wybrano firmę, która ma się zająć organizacją szkoleń we wszystkich 

wybranych miastach 
ü  rozesłanie informacji o szkoleniach do listy mailingowej osób 

zainteresowanych w całej Polsce 
ü  przyjmowanie zapisów na konkretne terminy szkoleń (100-120 osób per 

dzień) 
ü  przygotowano filmik promujący szkolenia JSA, który został wysłany w 

newsletterze OPI 
 
 



43 

SZKOLENIA DLA GRUP DOCELOWYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ANTYPLAGIATOWYCH  ORAZ UŻYTKOWANIA JSA

 
 
 
 
 
 
 
 

Terminy szkoleń: 
Wrzesień  

•  25, 26.09 Warszawa, 
Październik 

•  9, 10.10 Kraków, 
•  16, 17.10 Gdańsk, 
•  23, 24.10 Wrocław, 

Listopad 
•  6,7.11 Lublin 
•  20, 21.11 Warszawa 
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D 

C 

B 

A 

„Karty pracy” 

Praca z 
przypadkami 

Prezentacja – jak 
interpretować wynik  

Filmiki 
instruktażowe i e-
learning 
listopad/ grudzień 2018 
 

Szkolenia 
Szkolenia będą prowadzone w formie 
wykładu / prezentacji z 
przykładami. Uczestnicy będą mogli 
zadawać pytania oraz rozwiązywać 
przypadki pokazujące, jak 
interpretować wynik badania w JSA. 
Dodatkowo, każdy uczestnik 
szkolenia dostanie materiały tzw. 
karty pracy, na których będzie mógł 
rozwiązywać przedstawione 
przypadki. 
Oprócz szkoleń: 
ü  opublikowanie filmików 

instruktażowych (październik / 
listopad 2018) 

ü  e-learning z wykorzystaniem 
platformy EDX (listopad / grudzień 
2018) 

 
 

SZKOLENIA DLA GRUP DOCELOWYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ANTYPLAGIATOWYCH  ORAZ UŻYTKOWANIA JSA
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Zakończenie prac 
programistycznych w JSA 

Rozpoczęcie testów 
wewnętrznych integracji na 
środowisku zamokowanym. 
Konsultacje z twórcami APD. 

Udostępnienie wersji 
DEMO2 dla systemów 
zewnętrznych 

Środowisko produkcyjne 

czerwiec – lipiec 2018 

lipiec – sierpień 2018 

wrzesień 2018 

2019 

REALIZACJA  I PLANY
INTEGRACJA JSA Z POWSZECHNYMI SYSTEMAMI UCZELNIANYMI

API JSA 
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testowe wdrożenie 
środowiska DEMO2 

testowe wdrożenie 
środowiska z poprawkami 

opublikowanie środowiska 
DEMO2 

gotowość środowiska DEMO2 do 
zakładania kont użytkowników 
(w przyszłości będą to konta użytkowników 
podpięte pod środowisko produkcyjne) 
 

REALIZACJA  I PLANY
WDROŻENIE SYSTEMU W SZKOŁACH WYŻSZYCH  I PODMIOTACH KSZTAŁCĄCYCH NA 
POZIOMIE WYŻSZYM
ETAP II – PRACE TESTOWO WDROŻENIOWE


11.09.2018 

19.09.2018 

28.09.2018 

01.10.2018 



Dziękuję za uwagę 


