Otwarty System Antyplagiatowy
Instrukcja dla promotorów
Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM

Dokument zawiera informacje przydatne przy interpretowaniu raportu z badania pracy w
systemie antyplagiatowym OSA.

I. Raport z badania pracy
Raport zawiera podstawowe informacje o pracy, statystki dokumentu oraz zestawienie prac i stron
www, w których znaleziono identyczne frazy. W celu weryfikacji znalezionych podobieństw należy
kliknąć w tytuł badanej pracy. Link przekierowuje do Szczegółów dokumentu w OSIE. Kliknięcie w LP
(liczba porządkowa) przenosi do podstrony OSY z porównaniem z wybraną pracą.

Rysunek 1. Raport z badania pracy
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II. Wynik porównania badanej pracy
Link w tytule pracy widoczny w raporcie przekierowuje do szczegółowego porównania w OSIE. Strona
zawiera podstawowe informacje identyfikujące pracę i statystyki oraz wyniki analizy antyplagiatowej.
Strona podzielona jest na Metrykę pracy, Statystki dokumentu, Wyniki w bazie, Wyniki w NEKST, Treść
pracy.
Metryka pracy - zawiera podstawowe informacje o pracy oraz link do pobrania raportu w formie PDF.

Rysunek 2. Szczegóły dokumentu

Statystyki dokumentu - widok zawierający statystykę słów zawartych w dokumencie.

Rysunek 3. Statystki dokumentu

Statystyki wyrazów mogą dać wgląd w próby oszustwa ze strony osoby piszącej pracę. Dla
sprawdzającego pracę podejrzenie powinny budzić następujące sytuacje:
1. Bardzo mała liczba słów w całym dokumencie - podejrzenie, że autor pracy stosował białe
znaki zamiast spacji, by oszukać system.
2. Bardzo mała liczba słów rozpoznanych jako słownikowe - podejrzenie o stosowanie liter
wyglądających jak polskie (np. z alfabetu greckiego).
3. Bardzo mała liczba unikatowych rozpoznanych słów - ubogie słownictwo, podejrzenie o
wybiórcze stosowanie podmiany czcionek.
4. Niezerowa liczba słów z podstawionymi czcionkami.
5. Duży stosunek liczby nierozpoznanych słów do słów rozpoznanych bądź liczby unikatowych
nierozpoznanych słów do rozpoznanych słów unikatowych (wykresy kołowe).
Często jest tak, że próby oszustwa na czcionkach bądź podstawienia białych znaków przystankowych
powodują, że pozostałe moduły antyplagiatowe nie są w stanie znaleźć zapożyczeń. Stąd statystyka
wyrazów jest bardzo ważną informacją, która może być jedynym śladem prowadzącym do ujawnienia
nieuprawnionych działań.
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Wyniki z bazy - zawierają analizę zapożyczeń pracy względem wszystkich prac z bazy UAM.
Wynik z NEKST - zawierają analizę zapożyczeń z polskiego Internetu.
Każdy z wyników prezentowany jest w formie tabelarycznej. Prezentowane są tam następujące
informacje:
1. Tabela statystyk
 Liczba identycznych fraz - jako najwyższy wynik z tabeli zapożyczeń (prezentowanej
na dole).
 Najdłuższa identyczna fraza - jako najwyższy wynik z tabeli zapożyczeń
(prezentowanej na dole).
2. Wykres PRWC - jako najwyższy wynik z tabeli zapożyczeń (prezentowanej na dole). Jest to
miara podobieństwa dwóch dokumentów. Im większa wartość wskaźnika tym podobieństwo
dokumentów większe. Zakres miary 0-100, gdzie 0 oznacza brak wspólnej części, 100 dokument porównywany lub sprawdzany praktycznie całościowo zawiera się w drugim.
3. Tabela zapożyczeń
 Tytuł/Link dokumentu.
 Liczba identycznych fraz dla pary dokumentów (porównywany i znaleziony).
 Najdłuższa identyczna fraza dla pary dokumentów (porównywany i znaleziony).
 Wskaźnik PRWC.
 Link do szczegółowego porównania.
4. Link do ujednoliconego szczegółowego porównania.

Rysunek 4. Wynik porównania z bazą

Treść pracy - zawiera treść pracy z zaznaczonymi słowami nierozpoznanymi.
W momencie jego kliknięcia pasek rozwija się, a w tle pojawia jest treść z wyróżnieniem na żółto słów
nierozpoznanych oraz wyróżnieniem na czerwono słów z podstawieniami czcionek.

Rysunek 5. Treść pracy
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III.

Szczegółowe porównanie znalezionych podobieństw

Szczegółowe porównanie jest narzędziem, które konfrontuje sprawdzaną pracę z inną pracą
wyselekcjonowaną przez system OSA. Okno szczegółowego porównania składa się z dwóch obszarów:
1. Tabela pracy porównywanej (sprawdzanej)
2. Tabela pracy podobnej ze zbioru referencyjnego
Tabele takie zawierają podstawowe informacje o pracy (tytuł i autor) oraz treść oryginalną prac.
Promotor może zaznajomić się z treścią obu prac. Dodatkowo w celu ułatwienia porównania
wprowadzono mechanizmy pokazywania wspólnych fragmentów. Wystarczy kliknąć na początek
fragmentu (zaznaczony innym kolorem) a odpowiednie fragmenty zostaną zaznaczone na obu pracach.
Można również zastosować przyciski w górnej części okna, które umożliwiają automatycznie
przeglądanie kolejnych zbieżnych fragmentów.

Rysunek 6. Szczegółowe porównanie
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IV.

Ujednolicone szczegółowe porównanie

Ujednolicone szczegółowe porównanie - jest narzędziem pochodnym od szczegółowego porównania.
Zawiera on zestawienie wszystkich zapożyczeń jakie system OSA znalazł w danym dokumencie.
Widok okna jest niemal identyczny z widokiem standardowego szczegółowego porównania. Różnica
polega na tym, że na dokumencie sprawdzanym naniesione są wszystkie zapożyczenia po kliknięciu na
które z prawej strony prezentowany jest dokument z którego pochodzi dane zapożyczenie. Można więc
powiedzieć, że jest to widok zbiorczy dla wszystkich szczegółowych porównań.
Widok ten jest szczególnie użyteczny w przypadku kiedy ktoś kompilował pracę z bardzo wielu źródeł
- a co za tym idzie wynik wyszukiwania antyplagiatowego zwrócił bardzo dużo pojedynczych zdań z
różnych dokumentów.
Okno szczegółowego porównania składa się z dwóch obszarów:



Tabela pracy porównywanej (sprawdzanej)
Tabela prac podobnych ze zbioru referencyjnego (bądź NEKST)

Tabele takie zawierają podstawowe informacje o pracy (tytuł i autor) oraz treść oryginalną prac.
Promotor może zaznajomić się z treścią obu prac. Dodatkowo w celu ułatwienia porównania
wprowadzono mechanizmy pokazywania wspólnych fragmentów. Wystarczy kliknąć na początek
fragmentu (zaznaczony innym kolorem) a odpowiednie cytaty zostaną zaznaczone na obu pracach.
Można również zastosować przyciski w górnej części okna, które umożliwiają automatycznie
przełączanie się po kolejnych fragmentach.

Rysunek 7. Ujednolicone szczegółowe porównanie
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