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1. Systemy informatyczne w uczelni wyższej. 

2. Integracja systemów dziedzinowych w uczelni. 

3. Integracja na poziomie procesów biznesowych. 

4. Integracja z technicznego punktu widzenia. 

5. Narzędzia i przykłady integracji w projekcie USOS. 

6. Projekty integracyjne w przyszłości: 

1. USOS, EZD, ePUAP. 

2. EMREX, Erasmus without Paper. 

3. Groningen Declaration. 

7. Wnioski końcowe. 

Plan prezentacji 
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1. Aplikacje dostępne w uczelni wyższej to różne systemy dziedzinowe 
pochodzące od różnych dostawców: 

1. Centralny System Uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem. 

2. System internetowej rekrutacji kandydatów. 

3. System typu dziekanat dla uczelnianej administracji. 

4. Aplikacje dla studentów i pracowników (wirtualny dziekanat). 

5. Platforma do zdalnego nauczania (e-learning). 

6. Programy pocztowe, system biblioteczny. 

7. Systemy antyplagiatowe. 

8. ERP, EZD. 

9. Krajowy Rejestr Matur. 

10. POL-on. 

11. ePUAP. 

2. Konieczny jest przepływ danych między aplikacjami, w różnych kierunkach 
(wewnątrz uczelni, między uczelnią i światem zewnętrznym)  czyli 
integracja. 

Systemy informatyczne dla uczelni wyższej 
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1. Integracja systemów powinna być pochodną integracji procesów 
biznesowych. 

2. Celem nadrzędnym jest wygoda użytkownika: 

1. jedno konto dostępowe, 

2. spójny interfejs, 

3. spójny obraz danych.  

3. Dobór metody integracji na poziomie technicznym zależy od potrzeb. 

4. W projekcie USOS korzysta się z wielu metod integracji, te same są 
wykorzystywane do łączenia systemów wewnętrznych uczelni oraz tych 
systemów ze światem zewnętrznym. 

 

Integracja na poziomie procesów biznesowych 
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Migrator – narzędzie do synchronizacji bazy danych USOS z lokalnymi 
bazami aplikacji webowych. 

1. Porównuje i synchronizuje dane zmienione od ostatniej migracji, 
czyli działa przyrostowo. 

2. Prosta konfiguracja – definicja uzgadnianych tabel. 

3. Jeśli dane mają być przenoszone w obu kierunkach, to po stronie 
bazy satelitarnej wymagane jest logowanie operacji, których efekty 
mają być przeniesione do bazy centralnej. 

4. Wymaga sterowników do obsługi wspieranych baz danych (obecnie: 
Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL). 

5. Uruchamiany z częstotliwością zależną od potrzeb serwisu. 

6. Szybkość działania zależy od ilości migrowanych danych, może być 
rzędu 1-5 minut  bądź 15-40 minut. 

7. Wszystkie wykonywane operacje są szczegółowo logowane. 

8. Sprawdza się bardzo dobrze jako narzędzie integracji z systemami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. ERP, systemy biblioteczne). 

Narzędzia integracji w projekcie USOS – 1   



Przepływ danych miedzy USOS a aplikacjami stowarzyszonymi przy wykorzystaniu Migratora. 
(źródło: praca mgr K. Szarek, UW 2013) 

 

 



Wpływ daty modyfikacji na liczbę migrowanych wierszy 
podczas drugiego etapu synchronizacji  

(źródło: praca mgr W. Rygielskiego, UW 2007) 

 

 



Integracja BUW z USOS 

Przykłady integracji USOS z systemem bibliotecznym poprzez migrator: 

1. Aktywacja konta bibliotecznego studenta i pracownika. 

2. Automatyczne przedłużanie ważności konta studenckiego. 
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USOS API – serwer i zestaw metod (API) dających dostęp do 

danych zawartych w bazie systemu USOS. 

1. Daje dostęp do danych aplikacjom posiadającym „klucz 

administracyjny” lub wymagającym uwierzytelnienia 

użytkownika.  

2. Zapewnia zgodność wstecz – bardzo ważna cecha z punktu 

widzenia zewnętrznych dostawców oprogramowania. 

3. Dostępne publicznie pod adresem: 

https://usosapps.uw.edu.pl/developers/api/  

4. Odnotowane na: 

http://www.programmableweb.com/api/usos  

5. Używane przez aplikacje USOS i aplikacje zewnętrzne (np. 

Moodle, aplikacje mobilne pisane przez zewnętrznych 

dostawców). 

Narzędzia integracji w projekcie USOS – 2   

https://usosapps.uw.edu.pl/developers/api/
http://www.programmableweb.com/api/usos
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1. Kursy (przedmioty) są definiowane w USOS, otrzymują 
unikatowe kody. 

2. Sylabusy definiuje się w USOS lub USOSweb (opis, warunki 
zaliczenia, literatura, efekty kształcenia itp.). 

3. Prowadzących i protokoły definiuje się w USOS. 

4. Zapisy na zajęcia dla studentów i doktorantów odbywają się w 
USOSweb i UL. 

5. Zajęcia „odbywają się” na platformie e-learningowej (dostęp do 
materiałów, komunikacja prowadzących i uczestników, testy). 

6. Punktacja (oceny, wyniki testów poziomujących) powstają na 
platformie Moodle. 

7. Rozliczanie studentów odbywa się w USOS. 

Wspólne dane Moodle i USOS  
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1. Integracja z USOS polega na wykorzystaniu domyślnych i 
napisaniu kilku dedykowanych wtyczek do Moodle’a: 

1. Domyślna wtyczka uwierzytelniająca, skonfigurowana do działania 
z CAS-em i LDAP-em na UW. 

2. Wtyczka lokalna, obsługująca całość komunikacji między Moodlem 
a USOS API, napisana przy użyciu Moodle API. 

3. Wtyczka do zapisu na kursy, wpuszcza na kurs osoby o 
odpowiednich uprawnieniach (student i/lub prowadzący). 

4. Wtyczka do arkusza ocen, rozpoznaje skale ocen zdefiniowane w 
USOS, pozwala na mapowanie punktów z kursu na oceny w zadanej 
skali i zapisanie oceny w USOS. 

5. Wtyczka do quizów, do obsługi testów poziomujących z języków 
obcych. 

2. Autorem wtyczki jest COME UW. 

 

Wtyczka Moodle–USOS  



Krajowy Rejestr Matur http://krem.uw.edu.pl  

Integracja IRK 

(USOS) z KReM 

SOA i usługi 

sieciowe  

(ang. web services) 

Narzędzia integracji w projekcie USOS – 3   

http://krem.uw.edu.pl/
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KReM – interfejs usług sieciowych dla Uczelni 

 

 

Obejmuje 30 metod, niektóre z nich: 

1. GetStudentResult() 

2. GetStudentResultSet() 

3. IsPeselWithdrawn() 

4. GetWithdrawnPeselSet() 

5. GetStudentOlympiads() 

6. GetStudentOlympiadsSet() 

7. GetStudentDocuments() 

8. GetStudentSchool() 



Podgląd wywołania usług sieciowych w interfejsie administratora systemu KReM 



1. Protokół OAI-PMH służy do zbierania danych z sieci przez 
systemy bibliograficzne. 

2. Został wykorzystany do integracji systemów APD (USOS), ORPD 
(POL-on), Repozytorium BUW, systemy antyplagiatowe (OSA, 
Plagiat.pl). 

3. Zapytania w protokole HTTP 

1. Identyfikacja repozytorium. 

2. Formaty metadanych. 

3. Lista kolekcji. 

4. Lista identyfikatorów. 

5. Lista rekordów. 

6. Szczegółowe dane rekordu. 

4. Odpowiedzi w formacie XML. 

Narzędzia integracji w projekcie USOS – 4   



Protokół OAI-PMH 

 

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 

http://www.openarchives.org/pmh/


Identyfikacja repozytorium 

?verb=Identify 



Lista kolekcji 

?verb=ListSets 



Lista rekordów 

?verb=ListRecords&metadataPrefix=dim 
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Integracja systemów w procesie uzyskiwania dyplomu 

1. Zarządzenie rektora UW opisujące przebieg procesu. 

2. Moduł Dyplomy w USOS 
1. Wprowadzanie danych pracy dyplomowej (autor, promotor). 

2. Egzaminy dyplomowe, komisja egzaminacyjna, protokół egzaminu. 

3. Obliczanie średniej ze studiów, pozostałe składowe oceny końcowej, 
wyznaczanie wyniku końcowego z uwzględnieniem wag i progów. 

4. Nadanie centralnego numeru dyplomu. 

5. Wydruk dyplomu z suplementem. 

3. Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 
1. Katalog prac dyplomowych, w podziale na jednostki, kierunki i typy dyplomów. 

2. Archiwum elektronicznych wersji prac dyplomowych (w formacie PDF). 

3. Recenzowanie prac. 

4. Przekazywanie prac do Osy lub Plagiat.pl (praca przed obroną i baza 
referencyjna obronionych prac) i ORPD (praca po obronie). 

5. Przekazywanie doktoratów do Repozytorium BUW (przed obroną). 

4. Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych (system MNiSW). 

5. Systemy antyplagiatowe (OSA, Plagiat.pl) 

6. Repozytorium BUW – prace naukowe UW w otwartym dostępie. 



Publiczny katalog prac 



Komplet metadanych 



Plik z pracą wgrywany przez studenta, akceptowany przez promotora 

Wgrywanie pracy elementem procesu obsługi egzaminu dyplomowego 

24 



25 

 Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych 

1. Wprowadzone nowelizacją Ustawy, która weszła w życie 
1.10.2014. 

2. ORPD będzie udostępniać zgromadzone prace do porównań 
zarejestrowanym systemom antyplagiatowym (takim jak OSA, 
Plagiat.pl). 

3. Prace powinny być przekazywane do systemu antyplagiatowego 
przed obroną, a do ORPD po obronie. 

4. Uczelnie mają obowiązek przekazywać obronione prace 
(wstecznie od 2009 roku). 

5. Uczelnie mają do wyboru trzy metody wprowadzania danych: 

1. interfejs WWW, 

2. interfejs REST, operacja PUSH, 

3. udostępnienie serwera OAI-PMH. 

 

 







 
1. Uczelniane archiwum powinno móc współpracować z różnymi 

systemami antyplagiatowymi 

1. Otwarty System Antyplagiatowy (OSA). 

2. Plagiat.pl. 

2. Dwie fazy komunikacji: 

1. Sprawdzenie pracy przed obroną. 

2. Włączenie obronionej pracy do bazy referencyjnej. 

Systemy antyplagiatowe 



OSA – serwis webowy 

http://osaweb.pl/ 



 
1. Archiwum uczelniane wysyła do OSA zgłoszenie sprawdzenia pracy 

1. Metadane + plik z treścią. 

2. OSA wyszukuje podobieństwa między badanym plikiem a 
dokumentami referencyjnymi 

1. Wewnętrzna baza systemu. 

2. Źródła internetowe. 

3. OSA odsyła raport z wynikami analizy 

1. Zestawienie podsumowujące liczbę i długość znalezionych 
podobnych fraz. 

Otwarty System Antyplagiatowy 



APD – konfiguracja komunikacji z systemem 

antyplagiatowym 



APD – zgłoszenie sprawdzenia pracy 



OSA – raport z badania pracy 



Wymiana danych z OSA jako element procesu 

uzyskiwania dyplomu 



1. Prace doktorskie na UW muszą przed obroną zostać wprowadzone 
do Repozytorium BUW. 

2. APD udostępnia metadane i pliki prac doktorskich wykorzystując 
ten sam protokół co przy udostępnianiu prac dyplomowych dla 
ORPD i OSA 

1. Dodatkowe metadane: data złożenia, streszczenie, wybrana 
licencja na udostępnianie pracy. 

2. Dodatkowe pliki: recenzje, autoreferat. 

3. Wsparcie dla składania przez doktorantów oświadczenia w 
sprawie udzielenia uczelni licencji Creative Commons na 
udostępnienie pracy doktorskiej w repozytorium o otwartym 
dostępie.  

Repozytorium BUW 



Repozytorium BUW 

http://depotuw.ceon.pl/ 



Repozytorium BUW – zdeponowana praca 

http://depotuw.ceon.pl/handle/item/1026?show=full 
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Podsumowanie 

 

 

 

 

1. Systemy dziedzinowe używane na uczelni wyższej rozwijane są niezależnie, 

przez różnych dostawców. 

2. Integruje się procesy biznesowe na uczelni poprzez integrację systemów 

dziedzinowych. 

3. Narzędzia i metody integracji należy dobierać adekwatnie do potrzeb. 

4. Plany integracji USOS w skali kraju i Europy: 

1. USOS, EZD, EPUAP. 

2. EMREX (https://confluence.csc.fi/display/EMREX/EMREX). 

3. Erasmus without Paper. 

4. Groningen Declaration (http://www.groningendeclaration.org/). 

1. Użyteczne odnośniki: 

1. http://usos.edu.pl  

2. http://apd.uw.edu.pl  

3. http://osaweb.pl     

 

 

https://confluence.csc.fi/display/EMREX/EMREX
https://confluence.csc.fi/display/EMREX/EMREX
http://www.groningendeclaration.org/
http://www.groningendeclaration.org/
http://usos.edu.pl/
http://apd.uw.edu.pl/
http://osaweb.pl/

