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Otwarty System Antyplagiatowy jest produktem 
programistycznym Międzyuniwersyteckiego Centrum 
Informatyzacji, powstałym przy wsparciu Instytutu 
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk  
oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-
Sieciowego.  
System zaistniał na przełomie lat 2012 i 2013.   
 

Ślad  

Poczatki.pdf
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OSA nie korzysta bezpośrednio z oryginalnych tekstów lecz  
z ich skrótów (hashy i map), które są strukturami danych 
przechowującymi częściową informacje o tekstach. 
 
Z bazy tych struktur nie można odtworzyć żadnego  
z tekstów, który posłużył do jej utworzenia. Porównanie map 
wystarcza do wskazania zapożyczeń między badanymi pracami 
z lepszą efektywnością niż porównanie oryginalnych tekstów 
jeden do jednego.  
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W równoległej implementacji porównanie skrótu pojedynczej 
pracy ze skrótami prac z bazy referencyjnej odbywa się  
w mgnieniu oka, w czasie niezależnym od rozmiaru tej bazy.  

System umożliwia dokładniejsze przyjrzenie się oryginałom 
prac, w odniesieniu do których stwierdził zbyt wysoki poziom 
podobieństwa skrótów. Tekst badanej pracy można porównać, 
jeden do jednego, z oryginalnym tekstem każdej z podzbioru 
prac referencyjnych wyselekcjonowanych przez system na 
bazie podobieństwa.  
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Porównania 
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Metody wyszukiwania zbieżności tekstów wykorzystują: 

 

• funkcje haszujące,  

• analizę częstościową,  

• analizę semantyczną, 

• logikę rozmytą, 

• wyszukiwanie podobieństw łańcuchów znaków, 

• analizę struktury, 

• stylometrię. 

← preselekcja 

 

  analiza szczegółowa ↓ 
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Testy wykazały wielką odporność systemu na wszelkie – znane 
jego autorom – metody kamuflażu nieuprawnionych 
zapożyczeń (zmiana szyku, przestawianie zdań, zastąpienie 
części słów ich synonimami, kompilacja z wielu źródeł, 
podstawienia czcionek). 
 
W aktualnej wersji system  współpracuje z bazą tekstów, 
obejmującą ok. miliard skrótów stron internetowych.  
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Efektywność systemu mogłaby być wyższa, gdyby uczelniane 

bazy skrótów prac dyplomowych zostały połączone  

logicznie w ramach Międzyuniwersyteckiego Programu 

Udostępniania Map.  
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OSA 5.1.0  

• Wielowątkowa wersja silnika 

• Analiza kilku dokumentów jednocześnie 

• Analiza jednego dokumentu w kilku wątkach 

• Multiplatformowość 

• Możliwość instalacji na klastrze 

• Panel administratora zgodny z postulatami 

partnerskich uczelni 
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Unikatowe funkcjonalności 

• Kolekcje 
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• Porównanie prac napisanych w językach obcych 

(angielski, białoruski, chiński, duński, francuski, grecki, 

hiszpański, holenderski, islandzki, japoński, kataloński, 

litewski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, 

słowacki, słoweński, szwedzki, ukraiński, włoski) 
 

• Integracja z platformą Moodle – zasługa Politechniki 

Warszawskiej i firmy OPTeam S.A.   
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• Międzyuniwersytecki Program Udostępniania Map 
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• Wersja SaaS (software as a service – 

oprogramowanie jako usługa) http://portal.osaweb.pl/home 

http://portal.osaweb.pl/home
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• Porównania międzyjęzykowe 
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Historia, zaplecze 

• 2012  + Marek Szczepański (UKSW);  laptop Acer, C#. 

 

• 2013  + Ścibór Sobieski, Maciej Sysak, Piotr Kruszyński (UŁ); serwery Dell R720 i Dell T620; C++ 

 

• 2014  + Radosław Szmit, Arkadiusz Cacko, Bartłomiej Tartanus, Marcin Wojtczak (IPI PAN);     

                   wykorzystanie Narzędzi EKsploracji Semantycznej Tekstów; Java. 

 

• 2015   Przekazanie licencji MNiSW i PKA 
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• 2016  Z projektu wycofuje się UŁ. Rezygnuje Marek Szczepański.  

 

• 2017  Zwrot serwerów Dell R720 i T620 do UŁ. Nawiązanie współpracy z PCSS. 

 

• 2018  Zakończenie współpracy z IPI PAN. Integracja z zasobami sprzętowymi PCSS.  

                Zakup serwerów Dell dla projektu OSA (216 wątków, Hadoop). 

 

• 2019  Przeniesienie serwisu z zasobów PCSS na własne  zasoby projektu z zachowaniem   

                ciągłości usług. Wykorzystanie łączy i serwerowni UKSW.  

                OPI PIB wdrożyło Jednolity System Antyplagiatowy… 

 

• 2020  Opracowanie komercyjnej wersji OSA (SaaS). 

 

• 2021  Rozbudowa modułu porównań międzyjęzykowych, rozbudowa bazy referencyjnej, … 
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Marcin Wojtczak Marek Kowalski Arkadiusz Cacko 

Radosław Szmit Bartłomiej Tartanus 

         Marek Szczepański       Ścibór Sobieski         Maciej Sysak          Piotr Kruszyński       
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Dziękuję za uwagę! 


