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1. Systemy 

2. Procesy 

3. Jak integrować? 

4. Przykład: APD  ORPD   

• Model integracji (PUSH czy PULL) 

• Po czyjej stronie walidacja danych? 

• Zmiany w ORPD, wersja 2.1.0 (od 2015-10) 

• Co wybrać? 

Plan prezentacji 
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Systemy 

 

 
1. Uczelniane Archiwum Prac Dyplomowych (doktorskich, 

rozpraw habilitacyjnych itp.). 

2. Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych (ORPD) – część systemu POL-on. 

3. System antyplagiatowy (instalacja lokalna lub poza 

serwerami uczelni). 

4. Uczelniane repozytorium prac w otwartym dostępie 

(zwykle trafiają tam prace naukowe pracowników – 

doktorskie, habilitacyjne). 
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Procesy 

 

 

1. Prace dyplomowe są gromadzone na uczelniach w postaci 

elektronicznej od 2004 roku. 

2. Praca powinna zostać sprawdzona przez system 

antyplagiatowy przed obroną, trafić do CRPD po obronie, 

trafić do bazy referencyjnej systemu antyplagiatowego po 

obronie. 

3. Praca doktorska powinna być publicznie dostępna 10 dni 

przed obroną (wraz z autoreferatem i recenzjami). 

4. Prace mogą być gromadzone przez uczelnię jako część 

zasobów bibliotecznych. 

5. W procesach uczestniczy wiele osób: autorzy prac, 

promotorzy, recenzenci, komisje egzaminacyjne, czytelnicy, 

administratorzy serwisów. 
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Integracja 

 

 

Podstawy udanej integracji 

1. Każda praca powinna trafiać do systemu raz, wraz z 

kompletem meta danych. 

2. Autor pracy sam chętnie wprowadzi ją do systemu, jeśli 

zadziała właściwa motywacja. 

3. Systemy same powinny wymieniać się danymi, jeśli jest 

taka potrzeba. 

4. Integracja powinna być wykonywana na poziomie 

procesów, użytkownicy powinni korzystać z jednolitego 

interfejsu (jestem „u siebie”). 

5. Integrując się z systemem zewnętrznym trzeba stosować 

zasadę ograniczonego zaufania ( walidacja danych). 



Plik z pracą wgrywany przez studenta, akceptowany przez promotora 

Wgrywanie pracy elementem procesu obsługi egzaminu dyplomowego 
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Wymiana danych z systemem antyplagiatowym 



APD – zgłoszenie sprawdzenia pracy 



9 

 Wymiana danych z ORPD 

1. Uczelnie mają do wyboru trzy metody przekazywania danych: 

1. Interfejs WWW – akceptowalne dla małych uczelni, 

2. ORPD jako serwer REST – działa na zasadzie PUSH, APD wysyła 

dane do ORPD, 

3. APD jako serwer OAI-PMH – działa na zasadzie PULL, ORPD 

pobiera dane z APD. 

2. Uczelniany operator archiwum wskazuje w ORPD lokalizację 

archiwum (PULL) lub generuje hasło dostępu do serwera REST 

(PUSH). 

3. Uczelniane archiwum autoryzacje ORPD po numerze IP – uczelnia 

wie z jakiego IP łączy się ORPD i umożliwia mu pobieranie prac. 

4. PULL – ORPD łączy się z zarejestrowanymi repozytoriami 

uczelnianymi periodycznie i pobiera nowe prace. 

5. PUSH – APD wysyła prace zgodnie z własnym harmonogramem.  
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 Wersje ORPD 

1. Wersja 1.0 ORPD opierała się głównie na protokole OAI-PMH: 

1. nie było możliwe przesłanie kompletu danych wymaganych Ustawą 

(kierunek studiów, tytuł zawodowy), 

2. protokół OAI-PMH nie wymuszał kompletności metadanych (ORPD 

pobierało prace bez promotora, recenzenta, daty obrony). 

2. W sierpniu 2015 udostępniono wersję 2.0: 

1. nowy model danych dostosowany do obowiązującego prawa, 

2. nowy format przekazywania danych - zmiana z formatu DSpace 

Intermediate Metadata na format ETD-MS v1.1: an Interoperability 

Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations 

http://www.ndltd.org/standards/metadata, 

3. nowe funkcjonalności w interfejsie: wyszukiwanie prac z błędami, 

usuwanie prac dyplomowych, scalanie duplikatów, wiązanie prac z 

wieloma autorami, 

4. lepsza walidacja danych w protokole REST. 

3. W październiku 2015 wyjdzie wersja 2.1 (obecnie na ORPD DEMO). 

http://www.ndltd.org/standards/metadata
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1. PULL jest semantycznie proste, co APD wystawi, to ORPD powinno 

pobrać. 

2. PULL nie zapewnia informacji zwrotnej o pobranych pracach 
(autor ani promotor nie wiedzą, czy praca trafiła do ORPD, 
administrator systemu nie wie, czy prace faktycznie są pobierane 
ani kiedy będą obciążone łącza). 

3. PULL nie pozwala sterować procesem przesyłania prac (zbiorcza 
przesyłka prac z danego okresu, ponowna przesyłka prac 
wcześniej pominiętych lub wymagających korekty).  

4. Tylko PUSH pozwala na przesłanie prac z wieloma autorami, dla 
których data obrony lub dane określające kierunek studiów i 
uzyskany tytuł zawodowy są różne (i interfejs WWW). 

5. Warto przestawić się z PULL na PUSH! 

 

 

PUSH czy PULL 
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1. Praca spełnia warunki wysłania do ORPD w trybie PUSH, jeżeli: 

o jest zarchiwizowana, 

o jest obroniona (dla co najmniej jednego autora jest wpisany numer dyplomu), 

o istnieją pliki pracy. 

2. Do ORPD wysyłane są następujące dane: 

o tytuł, 

o opiekunowie, 

o recenzenci, 

o autorzy, a dla każdego autora: 
 data obrony, 

 kierunek studiów, na którym obroniono prace, 

 jednostka podstawowa związana z kierunkiem, 

 forma studiów, 

 tytuł zawodowy, 

 data rozpoczęcia studiów, 

 kod ISM. 

3. Brak którejkolwiek z tych informacji spowoduje odrzucenie pracy przez ORPD. 

Walidacja po stronie APD 



13 

Przykładowe komunikaty błędów: 

Forma studiów STACJONARNE podana w kierunku 12402 z datą obowiązywania 
2007-10-01 nie istnieje w systemie ORPD. 

Instytucja Wydział Biologii nie prowadzi kierunku 23253 

Data obrony nie może być późniejsza od bieżącej 

Data rozpoczęcia studiów (data wersji kierunku) musi być wcześniejsza albo równa 
dacie obrony 

Kierunek 6081 z datą obowiązywania 2005-10-01 nie występuje w systemie ORPD. 

Wstępne testy: 

Liczba prac wybranych do przesłania: 117 768, odrzucone przez APD: 723  

Odrzucone przez ORPD: 3768, przesłane: 113 375 (czas trans.: 50 godz.) 

Prace w APD: 121 497 (średni rozmiar pracy: 1.84 MB, zajętość dysku: 224 GB) 

Walidacja po stronie ORPD 
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Odpowiedź z serwera REST 



15 

Błędy w 

danych 

prace UW 

111 032 – prace z autorami bez tytułu zawodowego 
(wszystkie przekazane), 

111 032 – prace z autorami bez danych o ukończonym 
kierunku studiów (wszystkie przekazane), 

2 171 – prace bez promotora, 

1 728 – prace bez recenzenta. 

PULL, ORPD wersja 1.0 

PUSH, ORPD wersja 2.0 



Praca przekazana do ORPD w wersji 1.0 protokołem OAI-PMH 



Praca przekazana do ORPD w wersji 2.0 protokołem REST 



Praca przekazana do ORPD w wersji 2.0 protokołem REST 

Praca wspólna wielu autorów 
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Rekomendacje 

 

 
1. Format danych przesyłanych do ORPD w trybie PUSH różni się od 

formatu stosowanego w trybie PULL.  

2. Jeżeli uczelnia dotychczas przekazywała prace w trybie PULL, to 

zmiana na tryb PUSH spowodowałoby ponowne przesłanie 

wszystkich danych w nowym formacie, w wyniku czego prace po 

stronie ORPD zostałyby zdublowane (nieprawidłowości w starych 

rekordach nie zostałyby skorygowane).  

3. Optymalnym rozwiązaniem jest usunięcie wszystkich prac uczelni 

z ORPD i ponowne ich przesłanie, już w trybie PUSH.  

4. OPI (instytucja utrzymująca ORPD), na wniosek rektora uczelni, 

usunie dane z produkcyjnej bazy danych ORPD.  

5. Wcześniej warto, w ramach testów, przesłać prace do 

wyczyszczonej bazy danych ORPD DEMO. 
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Podsumowanie 

 

 1. Należy integrować systemy poprzez integrację procesów. 

2. Należy mieć na względzie wygodę użytkowników. 

3. Trzeba zapewnić dobrą jakość integracji (nie powielać 

błędów) 

4. Odnośniki: 

1. http://usos.edu.pl  

2. https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd  

http://usos.edu.pl/
https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd
https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd
https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd

