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Od początku roku
Infografika badań



Od początku roku
Kilka liczb

1. Liczba użytkowników
• Kont w systemie: 33 tys
• Zewnętrznych przez API: 15 tys

2. Liczba badań: ponad 54 tys
3. Mediana czasu badania: 4.48min
4. Liczba aktywnych uczelni: 261 (72 – api)



Od początku roku
Aktywność uczelni



Od początku roku
Aktywność uczelni



Od początku roku
Aktywność uczelni na poczet przyszłych obron



Od początku roku
Aktywność uczelni w zakładaniu użytkowników



Od początku roku
Aktywność uczelni w zakładaniu użytkowników
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Aktualny stan prac
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JSA
standaryzacja
jednolite ścieżki czynności, 
jednolite bazy i algorytmy

bezpieczeństwo
pliki prac nie są 
przechowywane,
weryfikacja UID POL-on

bezpłatność

intuicyjność

ciągły rozwój
plany podpięcia nowych baz, 

reakcja na uwagi użytkowników

wieloaspektowa detekcja

jawność baz
możliwość dopasowania

siła podobieństwa tekstu,
wynik wiodący,

długość odnajdywanych fraz,
progi tolerancji dla wyniku ogólnego

i baz porównawczych
JSA



Wieloaspektowa detekcja

• klony prac 
dyplomowych

• zapożyczenia 
fragmentów w 
bazach 
porównawczych

• fragmenty podobne 
semantycznie do 
tekstów w bazach 
(niezależnie od 
szyku słów)

• dzielenie wyrazów 
mikrospacjami

• łączenie wyrazów 
twardą spacją, 
ukrytymi (białymi) 
znakami 
specjalnymi, 
symbolami lub 
literami

• zamiana znaków w 
wyrazach na ich 
odpowiedniki z 
alfabetu innego niż 
język badanej pracy 

fragmenty odbiegające 
od głównego stylu pracy

Podobieństwa Manipulacje Zmiany stylu
01 02 03



4 typy prac
licencjacka
magisterska
inżynierska
doktorska

Narzędzie
dla promotorów

24 godziny
gwarantowany 
czas badania

15 MB
maksymalna 
wielkość 1 pliku

Brak limitu 
prób w badaniu

Ramy systemu



Bazy porównawcze

ORPPD 
prace obronione (lic., mgr., inż.) 

Internet 
Polski Internet
Wikipedia

Akty prawne 

Baza uczelni 
(dla prac z danej uczelni)

*Baza dla doktoratów
Baza dokumentów  
wykorzystywanych w postepowaniu awansowym

*Światowy Internet (Bing)



Dwie ścieżki pracy w systemie

UI

RAPORT
W SYSTEMIE

API

RAPORT 
PDF

za pomocą interfejsu

Konieczność posiadania konta
w systemie JSA (zakładanego przez 
Administratora systemu)

Uwierzytelnienie w systemie
za pomocą loginu i hasła

Wykonywanie badań z poziomu 
systemu JSA

Dostęp do raportów w systemie
Dostęp do źródeł podobieństwa
Praca na wyniku raportu w systemie 
(możliwość przeliczania wyniku)

Możliwość pobrania raportu ogólnego 
lub szczegółowego (decydowanie o 
zawartości raportu szczegółowego 
pdf)

w systemie uczelni

Uwierzytelnienie w JSA z poziomu 
lokalnego systemu uczelnianego  (bez 
zakładania konta w JSA)

Wykonywanie badań z poziomu 
systemu uczelnianego

Dostęp do raportów pdf w systemie  
uczelnianym

Możliwość pobrania raportu ogólnego 
lub szczegółowego (podobieństwa lub 
podobieństwa z analizą tekstu)



STUDENT

PROMOTOR

JSA
Proces sprawdzenia pracy - UI

WYDRUK 
PDF

BIURO

PROMOTOR RAPORT

BADANIE

1. 2. 3.

4. 5.

6.

Konta w systemie JSA zakładane są przez Administratorów systemu 
(uwiarygodnienie UID POL-on)



1. Osoba z rolą Promotor (lub Biuro) loguje się do systemu JSA (jsa.opi.org.pl). Administrator JSA wcześniej

założył tej osobie konto i nadał uprawnienia (rolę).

2. Promotor zakłada badanie tzn. wypełnia metrykę pracy i dodaje plik (bądź pliki pracy) do systemu.

3. System sprawdza pracę pod kątem zapożyczeń, manipulacji na tekście i obecności w pracy obcego stylu.

4. Promotor po przebadaniu pracy ma dostęp do Raportu w systemie, na którym może pracować.

5. Po analizie parametrów i ewentualnym przeliczeniu wyniku Promotor akceptuje ostateczny raport w

systemie.

6. Pobiera i drukuje raport ogólny w postaci pdf, na którym uzasadnia dopuszczenie lub niedopuszczenie

studenta do obrony.

Proces sprawdzenia pracy - UI

Student nie jest dopuszczony do systemu JSA, tzn. że nie ma dostępu do raportu w systemie.



STUDENT

PROMOTOR

JSASystem uczelniany

RAPORT
PDF

Proces sprawdzenia pracy - API

RAPORT

WYDRUK 
PDF

BADANIE

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

* RAPORT PDF może być przesyłany innym osobom poprzez 
system uczelniany np. Recenzentowi i Studentowi

*



Proces sprawdzenia pracy - API

1. Student loguje się do systemu uczelnianego.

2. Zakłada badanie tzn. wypełnia metrykę pracy i dodaje plik (bądź pliki pracy)*. Plik pracy zostaje

wysyłany do systemu JSA za pomocą systemu uczelnianego.

3. System sprawdza pracę pod kątem zapożyczeń, manipulacji na tekście i obecności w pracy

obcego stylu.

4. System JSA generuje Raport w systemie i przesyła go w postaci pdf (Raport ogólny i szczegółowy)

do systemu uczelnianego.

5. Promotor loguje się do systemu uczelnianego i ma dostęp do Raportu pdf.

6. Promotor analizuje wynik raportu (Analiza statystyczna i wykres).

7. Promotor akceptuje raport w systemie uczelnianym. Raport pdf może być udostępniany innym

osobom poprzez system uczelniany np. Recenzentowi lub Studentowi.

8. Promotor pobiera i drukuje Raport pdf, na którym uzasadnia dopuszczenie lub niedopuszczenie

studenta do obrony.

*Wysłanie pracy do badania może wymagać akceptacji pliku (plików) pracy przez Promotora



Ekstrakcja tekstu 01

Poszukiwanie 
kandydatów 02

Z pliku pracy zostaje 
wyciągnięty sam tekst.
Zostają usunięte grafiki, zdjęty 
format czcionki.

Na podstawie treści pracy 
wytypowane zostają „teksty -
kandydaci” pod podobieństwa.

Odnalezione pary podobieństw zostają 
poddane ponownemu sprawdzeniu. 
(System szuka zestawów „zdanie” –
„zdanie”)

Stylometria 03

Etapy detekcji

Tekst pracy dzielony jest: 
• na N-gramy, z których tworzony 

jest wzór głównego stylu pracy;
• na (około 1000-znakowe) 

paragrafy oraz następnie N-gramy, 
z których również tworzone są 
wzory stylu. 

System porównuje styl fragmentów z 
głównym stylem pracy. Zlicza 
wszystkie fragmenty odbiegające od 
głównego stylu pracy.

Fragmenty pracy studenta 
są sprawdzane w 
kontekście „tekstów -
kandydatów”.

Wyszukiwanie podobieństw

Odsiewanie fraz Odsiewane są frazy, nie mieszczące się ustawieniach parametrów:
• siła podobieństwa tekstu (0,3 - 1) oraz 
• długość frazy (wyrażonej w liczbie zdań, co najmniej 3)
Pozostałe frazy zliczane są do Procentowego Rozmiaru Podobieństwa.



Efekt badania - UI



Efekt badania - API



Nowe elementy



Wykluczanie z wyniku stałych tekstów



Siła podobieństwa tekstu



Nowy wygląd metryki



Nowe słowniki dla języków
Oznaczanie nierozpoznanych wyrazów w kontekście języka pracy wybranego w metryce



Usunięcie limitu prób



Zmiana kolejności baz



Detekcja podobieństw pomimo manipulacji

Manipulacje Odnajdywanie 
zapożyczeń

Widoczność w 
Raporcie*

Ukryte (białe) znaki specjalne i 
symbole, Twarda spacja

Tak Tak

Zamiana na synonimy,
Zmiana szyku zdania Tak Nie

Mikrospacje, Zamiana na znaki 
pochodzące z alfabetu innego 
niż język badanej pracy 

Tak
(w zależności od liczby manipulacji)

Tak

Ukryte (białe) litery Nie Tak

*Analiza tekstu



Podgląd tekstów źródeł podobieństw
(dla Promotorów)



Wyłączanie zapożyczeń z wyniku



Przeliczanie wyniku



Zliczanie elementów graficznych



Informacje dodatkowe
(numer próby, siła podobieństwa tekstu)



Wartości procentowe



Widoczność w UI badań przesłanych po API

PROMOTOR

JSASystem uczelniany

RAPORT 
PDF

RAPORT

4.1. 2.???

5.

3.

6.

RAPORT 
PRZELICZONY

AKTUALIZACJA 
(API CHECK)

RAPORT 
PRZELICZONY PDF

7.



1. Promotor loguje się do systemu uczelnianego.

2. Po zapoznaniu się z Raportem pdf w systemie uczelnianym ma wątpliwości co do znalezionych zapożyczeń

i chciałby skorzystać z opcji podglądu źródła lub wyłączenia z wyniku z poziomu interfejsu.

3. Jeśli posiada konto w systemie JSA - loguje się poprzez stronę jsa.opi.org.pl. Na jego koncie w systemie

znajdują się wszystkie założone przez niego badania*.

4. Promotor może zapoznać się z wybranym Raportem w systemie, np. zapoznać się ze źródłami zapożyczeń

i z tekstem źródła.

5. Promotor może także wyłączyć wybrane fragmenty zapożyczeń z wyniku i ponownie go przeliczyć.

6. Promotor może zaakceptować raport w systemie JSA, wówczas…

7. Żądanie API wyśle przeliczony i zaakceptowany raport do systemu uczelnianego.

Promotor może także zaakceptować Przeliczony Raport pdf w systemie uczelnianym, gdy tylko pojawi się w nim

na skutek żądania API

* O ile w sekcji Promotor wpisano poprawnie jego UID (identyfikator użytkownika) z systemu POL-on

Widoczność w UI badań przesłanych po API



Efekt badania – API 
Raport przeliczony pdf



Dwa Raporty szczegółowe po API

Podobieństwa Podobieństwa i Analiza tekstu



Wsparcie użytkowników



Sposoby wsparcia

Baza wiedzy
Podręcznik użytkownika

Szkolenia 
na Uczelniach

Helpdesk
System wsparcia użytkowników

Filmy i samouczki
YouTube, Mailing

Kurs e-learningowy 
Navoica.pl



Szkolenia

91
Szkoleń

9 887 
Przeszkolonych

35
Miast

~ 109
Osób na sali

3
Telekonferencje

(od września 2018 do kwietnia 2019)



Liczba osób przeszkolonych z JSA
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(styczeń-kwiecień 2019)



szkolenia@opi.org.pl

Dziękuję za uwagę!


