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Plagiaty rozwiązań zadań programistycznych  
w zdalnym nauczaniu

Streszczenie: Plagiatorstwo przy wykonywaniu zadań programistycznych jest poważnym problemem, szczególnie 
istotnym w zdalnym nauczaniu. Powielaniu rozwiązań trzeba naturalnie przeciwdziałać, ale powszechnie dostępne 
narzędzia detekcji duplikatów kodu nie są w pełni dostosowane do tego celu. W artykule przedstawiono propozycję 
podejścia do wykrywania powielonych rozwiązań zadań programistycznych, umożliwiającą dostosowanie procesu 
detekcji duplikatów do cech konkretnego zadania. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na możliwość automatycznej 
eliminacji powielonych kodów ze zbioru wszystkich rozwiązań. Wymaga to odrzucenia fałszywie pozytywnych wyni-
ków detekcji duplikatów, nawet w przypadku prostych, schematycznych zadań. Dyskusję zilustrowano eksperymen-
talnym użyciem proponowanych narzędzi wykrywania plagiatów w rzeczywistych kodach pisanych w języku Java.
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1. Wprowadzenie. O plagiatach rozwiązań zadań programistycznych
Za plagiat w programowaniu uważa się zazwyczaj „program, który został wytworzony z innego 
programu za pomocą niewielkiej liczby rutynowych transformacji„ (Parker & Hamblen, 1989). 
Z punktu widzenia oceny rozwiązań zadań programistycznych ta definicja jest zbyt ogólna  
i nieprecyzyjna. Jest nieprecyzyjna, ponieważ określenia „program” oraz „niewielka liczba ruty-
nowych transformacji” wymagają uściślenia. Jest zbyt ogólna, ponieważ obejmuje przypadki, 
które szczególnie w nauce programowania (ale nie tylko), nie kwalifikują się jako plagiaty.

Po pierwsze, wytwarzanie jakiegoś programu na podstawie innego jest jednym z często stoso-
wanych narzędzi metodycznych w nauce programowania. Nauka „przez przykłady” i ich mody-
fikowanie jest niezwykle skuteczna. W wykładach, na zajęciach ćwiczeniowych podawane są 
prototypy rozwiązań. Analizując i dostosowując je do uszczegółowionych wymagań konkret-
nych zadań programistycznych, studenci nabywają umiejętności praktycznych.

Po drugie, praktyka tworzenia programów na zasadzie wykorzystania gotowych kodów nie 
zawsze oznacza popełnianie plagiatu, częściej można ją zakwalifikować jako pewien sposób 
realizacji koncepcji ponownego użycia („software reusing”). Bardzo często pod hasłem „po co 
mam wyważać otwarte drzwi?” studenci kopiują przykłady, kody (z wykładu, z Internetu), reali-
zujące jakąś funkcjonalność i dostosowują je do potrzeb konkretnych zadań. I tu wszystko zależy 
od kontekstów: na ile w postawionym zadaniu takie działania są zabronione, a na ile wręcz 
zalecane, co jest główną treścią dydaktyczną zadania: czy całkowicie samodzielne opracowanie 
dobrze skądinąd znanego algorytmu, czy jego wykorzystanie w jakiejś większej całości itp.

Po trzecie, spełniające warunki przedstawionej wcześniej definicji, wykorzystanie uprzednio 
opracowanych kodów własnego autorstwa („autoplagiat”) należy oceniać pozytywnie. Na margi-
nesie, warto zauważyć, że w ciekawych badaniach przeprowadzonych na wydziałach informatyki 
uczelni angielskich i amerykańskich takie działanie, z niejasnych (w przypadku programowania) 
przyczyn, wymienione jako jeden z rodzajów plagiatu, przez zdecydowaną większość ankieto-
wanych uznane zostało (słusznie) za dopuszczalne (Joy et al., 2011). Niestety, autorzy badań 
ubolewają nad tym wynikiem, co świadczy o tym, że z wielką ostrożnością trzeba traktować 
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wyłaniające się zbyt „poprawne politycznie” nastawienie do kwestii plagiatów (w programowa-
niu), szczególnie w kontekście ewentualnych rekomendacji, wynikających z projektu „Impact 
of Policies for Plagiarism in Higher Education across Europe” (finansowanego przez Komisję 
Europejską w horyzoncie 2010–2013).

Uwzględniając te obserwacje można zaproponować następującą definicję plagiatu rozwiązań 
zadań programistycznych.

Rozwiązanie zadania programistycznego uznamy za plagiat, jeśli zawiera kod, który:
•	 powstał przez skopiowanie kodu cudzego autorstwa i ewentualnie został zmodyfikowany za 

pomocą zmian nie wymagających odpowiednio do treści zadania zaawansowanej wiedzy 
programistycznej oraz

•	 kod ten został przedstawiony jako kod własnego autorstwa.
W świetle proponowanej definicji wykorzystanie obcych kodów (z wykładu, prototypów 

podanych na ćwiczeniach, a nawet kodów z Internetu) jest dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy:
•	 takie zalecenie znajduje się w treści zadania (a jeśli nie, to treść zadania tego nie zabrania),  

a w rozwiązaniu podana jest adnotacja, wskazująca na źródło wykorzystanego kodu, algoryt-
mu, metody.

•	 dostosowania tych kodów spełniają cel dydaktyczny, czyli wymagają odpowiedniej wiedzy, 
określanej przez treść zadania.
Należy przy tym podkreślić, że choć powszechna wśród studentów, związana ze swoistym 

„ponownym użyciem”, praktyka automatycznego „Copy & Paste” nie zawsze musi być oceniana 
jako plagiatorstwo, to trzeba raczej do niej zniechęcać, ponieważ prowadzi do powielania tych 
samych fragmentów i łamania jednej z zasad dobrego programowania – DRY („Don’t Repeat 
Yourself ”). Wykorzystanie gotowych kodów (czy to własnego autorstwa, czy to innych, gdy treść 
zadania to dopuszcza) nie może być mechaniczne, zawsze powinno być przemyślane, a kody 
powinny podlegać odpowiednim modyfikacjom i uogólnieniom, prowadzącym do poprawnej 
struktury programu (w szczególności nie łamiącej zasady DRY). 

Jednak to nie tyle wykorzystanie gotowych kodów „w ogóle”, co zapożyczanie rozwiązań, 
mówiąc kolokwialnie „ściąganie” (od koleżanek i kolegów), jest największym problemem.

Wśród sposobów na przedstawienie zapożyczonego kodu jako własnego wymienić można:
•	 naiwne proste kopiowanie całych rozwiązań, czasem nawet bez modyfikacji sygnatur autor-

stwa (!); zadziwiające jest, że zdarza się to nawet dość często,
•	 kopiowanie z następującą modyfikacją:

 – nazw klas, zmiennych, funkcji,
 – ogólnej struktury kodu (np. umieszczenie ściągniętego kodu w jednym pliku, zamiast  
w kilku jak w oryginale),

 – kolejności deklaracji i definicji, bez wpływu na logikę,
•	 kopiowanie z dopisaniem, usuwaniem, zmianą fragmentów:

 – w celu ukrycia faktu plagiatu,
 – traktowane jako własny twórczy wkład (coś tam wiem, to zrobię).

Kopiowanie rozwiązań nie tylko jest nieuczciwe, ale zaprzecza całemu procesowi 
dydaktycznemu.

Studenci kopiują rozwiązania z różnych powodów. Można do nich zaliczyć:
•	 niski poziom intelektualny (dla części studentów tylko ściąganie rozwiązań daje nadzieję na 

zaliczenie przedmiotu),
•	 brak zainteresowania przedmiotem (pomyłka w wyborze kierunku studiów),
•	 zwykłe lenistwo (nawet wśród uzdolnionych),
•	 wyrobione przyzwyczajenie z wcześniejszych etapów edukacji i brak świadomości, że to jest 

coś niewłaściwego,
•	 autentyczny brak czasu.
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Przyzwolenie na kopiowanie powoduje utrwalanie patologii zachowań społecznych, ale nie 
tylko względy etyczne są tu ważne. Skutkiem ściągania jest brak wiedzy i umiejętności, zatem 
przeciwdziałanie temu procederowi jest w interesie samych studentów i – naturalnie – jakości 
całego procesu kształcenia.

Zatem wykrywanie skopiowanych rozwiązań jest ważne. Naturalnie, identyfikacja powielo-
nych kodów na podstawie przeglądania dużego zbioru rozwiązań jest trudna i może dać tylko 
częściowe wyniki. Dlatego potrzebne jest zastosowanie narzędzi do wykrywania plagiatów.

2. Wykrywanie plagiatów. Wady dostępnych narzędzi 
Istnieje wiele metod i narzędzi do wykrywania podobieństw kodu, m.in.:

•	 porównywanie metryk, takich jak liczba linii, słów, znaków, słów kluczowych, operatorów,  
a także metryk związanych ze złożonością – np. metryk Haelsteada oraz kombinacji tych miar 
(Jones, 2001; Halstead, 1977), 

•	 porównania strukturalne, polegające na takiej czy innej tokenizacji kodów i zastosowaniu 
wobec przekształconego kodu algorytmów wykrywania/zliczania podobnych fragmen-
tów; przykłady takich algorytmów to greedy string tiling (Wise, 1993), który jest używany  
np. w rodzinie programów YAP oraz programie CPD czy winnowing (Schleimer et al., 2003), 
używany w systemie MOSS; do tego typu narzędzi analizy strukturalnej należą również pro-
gramy JPlag, SIM, Plaggie (Hage, Rademaker i van Vugt, 2010),

•	 porównania drzew AST1 (Li & Zhong, 2010),
•	 porównanie grafów PDG2 (Liu, Chen, i Han, 2006).

Nie wszystkie wymienione wyżej podejścia są publicznie dostępne w postaci gotowego do 
użytku oprogramowania. Programy powszechnie dostępne mają zaś pewne wady.

Przede wszystkim są słabo konfigurowalne w zakresie ustalania elementów składniowych, 
branych pod uwagę przy porównywaniu kodów. Dobór takich elementów powinien zawsze 
zależeć od rodzaju i kontekstu zadania; dla różnych rodzajów zadań powinien być różny. Na 
przykład, rozwiązania tego samego zadania z początkowego kursu programowania z natury 
rzeczy będą do siebie dość podobne (Mann & Frew, 2006), a zalecone zastosowanie konkretnego 
algorytmu czy podejścia z literatury lub wykładu przyniesie zapewne u wszystkich studentów 
podobne fragmenty kodu. Zbyt mechaniczne i za mało elastyczne narzędzia mogą tu rapor-
tować fałszywie pozytywne wyniki. Niemożność dostatecznie swobodnego strojenia czułości 
wykrywania duplikatów przez te narzędzia może też skutkować odwrotnym rezultatem: niezi-
dentyfikowanymi plagiatami. Dla przykładu, jeśli zadanie polega na twórczym opracowaniu  
i oprogramowaniu jakiegoś algorytmu, to być może ważne jest – przy weryfikacji oryginalności 
kodów – nierozróżnianie mających ten sam efekt instrukcji iteracyjnych (np. w ściągniętym 
kodzie student może zastąpić instrukcje for instrukcjami while), natomiast inne słowa kluczowe 
języka powinny być rozróżniane. To samo dotyczy rozróżniania lub nie określonych typów 
lub modyfikatorów (np. weryfikując oryginalność rozwiązań – w zależności od treści zadania 
– czasem możemy chcieć traktować typy float i double jako ten sam typ, albo pominąć mody-
fikatory static czy private, czasem zaś – w innym kontekście problemowym – będzie potrzeba 
rozróżniania tych słów kluczowych).

Kolejna wada (z innego punktu widzenia będąca zaletą) polega na tym, że ambicją twórców 
gotowego do użytku oprogramowania jest zapewnienie wysokiej efektywności porównywania 
dużych baz kodów. To może skutkować zmniejszoną precyzją w identyfikacji plagiatów.

Wady (niedoskonałości) istniejących rozwiązań dotyczą także konfiguracji wejścia–wyjścia 

1 AST (Abstract Syntax Tree) to rodzaj drzewa, przedstawiającego strukturę programu komputerowego.
2 PDG (Program Dependency Graph) to graf, obrazujący zależności pomiędzy danymi i przepływem sterowania  
w programie.

m.in
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procesu wykrywania plagiatów. Niektóre z ogólnie dostępnych narzędzi działają w oparciu 
o porównanie pojedynczych plików. Tymczasem rozwiązania zadań programistycznych są 
najczęściej projektami, na które składa się wiele plików i takie właśnie projekty poszczególnych 
studentów chcemy pomiędzy sobą porównywać. Nawet w tych przypadkach, gdy oprogramo-
wanie antyplagiatowe uwzględnia takie „projektowe” nastawienie, problemem pozostaje sposób 
wyłaniania poszczególnych jednostek do porównań. Podejścia, zakładające tylko porównywanie 
plików pomiędzy projektami studentów, mogą gubić duplikaty ukrywane poprzez inną orga-
nizację plików w projekcie. Bardziej zaawansowane wyłanianie klas z plików (w jednym pliku 
może być wiele klas) cierpi na tę samą przypadłość – prosta reorganizacja zawartości poszcze-
gólnych klas może ograniczać możliwość wykrycia duplikatów.

Wyjście procesu wykrywania duplikatów (czyli wyniki i sposób ich prezentacji) jest  
w przypadku większości ogólnie dostępnych narzędzi ściśle określone (zazwyczaj w formie, która 
ich twórcom wydała się najbardziej właściwa dla „ogólnego” nauczyciela akademickiego, czyli np. 
jakiejś graficznej prezentacji). Dla potrzeb dalszych analiz, automatycznego generowania raportów 
o określonej treści itp. potrzebna byłaby możliwość dowolnego konfigurowania wyjścia czy choćby 
dostęp do pełnego zestawu wyników w prostej dla dalszego przetwarzania formie.

3. Potrzeby zdalnego nauczania. Propozycja rozwiązania dla wykrywania plagiatów
W zdalnym nauczaniu programowania problem plagiatów jest szczególnie istotny. Prowadzący 
zajęcia nie ma bezpośredniego kontaktu ze studentami w trakcie wykonywania przez nich 
zadań, zatem pozbawiony jest całego arsenału środków obserwacyjnych, które mogłyby zapo-
biegać ściąganiu. Pozostaje wyłącznie analiza nadesłanych przez studentów rozwiązań.

Jednocześnie, prowadzący może mieć (i zazwyczaj ma, choć nie powinno to mieć miejsca) 
pod opieką dużą liczbę studentów. Zatem osobista drobiazgowa analiza jakościowa wszyst-
kich, wskazanych przez narzędzia wykrywania duplikatów, „podejrzanych” o plagiat rozwiązań 
okazuje się często trudna do wykonania. Co więcej, nawet najlepsze narzędzia wykrywania 
plagiatów mogą działać tylko na ograniczonej bazie do porównań. A studenci mają do dyspo-
zycji niezmierzone (szczególnie w zakresie programowania) zasoby Internetu i często ściągają 
pasujące w danym kontekście fragmenty rozwiązania, co zazwyczaj nie może być sygnalizo-
wane przez narzędzia antyplagiatowe. Wobec tego powstaje pytanie, do jakiego stopnia weryfi-
kować oryginalność rozwiązań? Przecież w zdalnym nauczaniu tak naprawdę nie wiemy, kto jest 
autorem nadsyłanych rozwiązań (może ktoś wynajęty), zatem wszystko i tak musi rozstrzygać 
się poprzez bezpośredni kontakt, np. sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta na zaliczeniu 
bezpośrednim. 

Prowadzi to do następujących ogólnych przesłanek podejścia do wykrywania plagiatów 
rozwiązań zadań programistycznych w zdalnym nauczaniu:
•	 należy stosować automatyczne narzędzia wykrywania podobieństw kodów,
•	 ale narzędzia te powinny być przede wszystkim nakierowane na wykrywanie niebudzących 

wątpliwości plagiatów i ich odrzucanie (wykrywać na pewno to, co jest na pewno plagiatem), 
•	 a wobec tego zastosowanie tych narzędzi nie może dawać fałszywie pozytywnych wyników 

dla częstych w nauce programowania prostych, schematycznych czy opartych na przykładach 
z literatury/wykładów rozwiązań,

•	 nie chcemy też fałszywych negatywnych wyników, gdy manipulacje kodem zmniejszają 
wszelkie ogólne wskaźniki podobieństwa, ale specyficzne właściwości rozwiązań jednoznacz-
nie wskazują na plagiat,

•	 powinniśmy przede wszystkim przeciwdziałać ewidentnemu „ściąganiu”, a więc realną bazę 
do porównań powinien stanowić zestaw nadesłanych rozwiązań tego samego zadania (z róż-
nych grup studenckich i ewentualnie okresów).
Wspomniane w poprzednim punkcie ogólnie dostępne programy wykrywania duplikatów 
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nie zapewniają realizacji wszystkich w/w przesłanek. Dlatego autor przygotował własne, ekspe-
rymentalne, narzędzia umożliwiające:
•	 dowolne zmiany w ustalaniu wyznaczników podobieństwa (doboru elementów składnio-

wych, branych pod uwagę przy porównaniu kodów),
•	 uwzględnienie specyficznych cech zadań do rozwiązania w procesie wykrywania duplikatów,
•	 eliminację tylko nie budzących wątpliwości plagiatów i to nawet w sytuacji, gdy kody są nie-

wielkie/schematyczne i normalne środki kwalifikowałyby wszystkie rozwiązania jako plagiaty,
•	 działanie dla projektów (zestawów plików) z możliwością doboru elementów do porównań 

(plików, klas, metod) w zależności od treści zadania i ewentualnie sformułowanych wymagań 
co do struktury projektu.
Proponowane rozwiązanie bazuje na równoległym i wspierającym się (w sensie łączenia wy-

ników) zastosowaniu następujących podejść:
•	 w pełni konfigurowalnej tokenizacji i wykrywaniu wspólnych fragmentów (A),
•	 analizie AST z dodatkowym wykrywaniem podobieństw logiki (B),
•	 porównaniu tak otrzymanych wyników z zadanymi wzorcami i wyszukiwaniu identycznych 

specyficznych konstrukcji (C).
Podejścia A i B działają na zestawach plików projektów i umożliwiają dobór elementów 

składniowych do porównań oraz dowolne ustalanie wyznaczników podobieństwa, przez co 
w procesie wykrywania duplikatów można uwzględnić specyficzne cechy zadań. Podejście  
C (wykorzystujące wyniki A i/lub B) pozwala spełnić wymaganie eliminacji nie budzących 
wątpliwości plagiatów nawet w sytuacji, gdy kody są niewielkie lub schematyczne.

4. Konfigurowalna tokenizacja kodów i wykrywanie podobnych fragmentów
Bezpośrednie wyszukiwanie podobieństw w kodach źródłowych nie zawsze jest użyteczne, gdyż 
proste zmiany (np. nazw zmiennych) wystarczą do ukrycia faktu plagiatu3. Zatem zazwyczaj 
dokonuje się tokenizacji kodu źródłowego, która polega na przekształceniu – według określo-
nych reguł – ciągów występujących w nim leksemów języka programowania na ciągi predefi-
niowanych symboli.

Przy wyszukiwaniu duplikatów tokenizacja pozwala na porównywanie struktur kodów 
źródłowych w sposób niezależny od ich specyficznych cech (takich jak np. nazwy zmiennych). 
W zależności od reguł przekształcania leksemów w symbole można w większym lub mniejszym 
stopniu uogólnić strukturę porównywanych programów. Przykładowo, przy tokenizacji można 
usunąć wszystkie białe znaki i komentarze, po czym zamienić wszystkie słowa kluczowe  
symbolem k, wszystkie separatory symbolem d, wszystkie identyfikatory symbolem s itp. 
Uzyskamy bardzo ogólną strukturę programu, do której w przypadku jakiegoś konkretnego 
zadania może pasować wiele kodów, które są podobne nie dlatego, że są powielone, ale dlatego, 
że rozwiązanie tego zadania wymagało takiej właśnie struktury kodu. W tym przypadku być 
może warto byłoby rozróżniać pewne lub wszystkie słowa kluczowe. W przypadku innego 
zadania taka bardzo ogólna tokenizacja może być natomiast użyteczna dla wykrycia plagiatów.

Dlatego ważna jest kontrola nad sposobem tokenizacji. Jak już wspomniano, powszechnie 
dostępne narzędzia nie umożliwiają takiej kontroli w wystarczającym stopniu. Możemy czasem 
wybrać pewne opcje – np. czy zamieniać wszystkie liczby jednakowym symbolem czy nie, lecz 
niezbyt wiele więcej4. 

Wydaje się, że twórcy ogólnie dostępnych antyplagiatowych programów postawili na innego 

3 Warto wszakże zauważyć, że w niektórych przypadkach pewne specyficzne cechy programów (takie jak identycz-
ne nazwy zmiennych czy identyczne sekwencje białych znaków) mogą być ważnym, a nawet jedynym, wskazaniem 
na plagiat. Dlatego proponowany zestaw narzędzi umożliwia i takie porównania.
4 Tak jest np. w programie CPD, wchodzącym w skład pakietu PMD zob. http://pmd.sourceforge.net.

http://pmd.sourceforge.net
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rodzaju generyczność (wykrywanie kopii w dowolnym oprogramowaniu, a czasem nawet w do-
wolnych tekstach) oraz efektywność (przeszukiwanie dużych baz kodów). Dla uzyskania lepszej 
efektywności stosuje się m.in. dalsze przekształcanie tokenów w n-gramy i tworzenie map często-
tliwości ich występowania w porównywanych plikach (Jadalla, Elnagar, 2007) lub tzw. fingerprin-
ting na podstawie wybranych próbek n-gramów (Schleimer et al., 2003).

Tymczasem w zdalnym nauczaniu potrzebujemy przede wszystkim wykrycia oczywistych 
duplikatów w zbiorach rozwiązań konkretnych zadań i dlatego:
•	 sposób tokenizacji powinien być dostosowany do sprawdzanych zadań,
•	 porównywanie ciągów tokenów powinno być precyzyjne i naturalne, a niekoniecznie bardzo efektywne.

W związku z tym opracowano prosty analizator składniowy (nazwany dalej ParseStruct), 
którego działanie sterowane jest konfiguracją zapisaną w pliku DFconfig.yaml (zob. rys. 1).

Rysunek 1. Konfigurowalna tokenizacja kodów rozwiązań
Źródło: opracowanie własne

Wynikiem działania analizatora jest plik tokens.yaml (zawierający dla każdego rozwiązania ciąg 
symboli reprezentujących jego kod w oparciu o ustalenia konfiguracyjne z pliku DFconfig.yaml) 
oraz ewentualnie– jeśli w konfiguracji zaznaczono taką opcję – strukturę spacji, białych znaków  
i ewentualnie innych separatorów w pliku spaces.yaml.

Przykład działania programu ParseStruct w zależności od ustawień konfiguracyjnych pokazano 
w tabeli 1.

Tabela 1. Przykład działania konfigurowalnej tokenizacji. Źródło: opracowanie własne

Kod Ustawienia w DFconfig Wpis w tokens.yaml
public class A {
  static float d;
  static double x;
  
  static double sum() {
    return d + x;
  }
}

•	 pominąć static,
•	 typy double i float traktować jako 

jeden typ,

K6S{RS;RS;RS(){K27S+S;}}

•	 rozróżniać wszystko K6S{K28T5S;K28T4S;K28T4S()
{K27S+S;}}

Do wykrywania podobieństw stokenizowanych kodów w aktualnej wersji zastosowano bardzo 
prosty algorytm szukania „najdłuższego wspólnego fragmentu” (Longest Common Substring – 
LCS5). Jego zaletą jest nie tylko prostota, lecz również naturalna precyzja, z jaką identyfikuje 
takie same ciągi symboli. Do wad algorytmu zaliczyć można słabą efektywność (ale jest ona 

5 Nie należy mylić tego algorytmu z algorytmem wyszukiwania najdłuższej wspólnej sekwencji (Longest Common 
Subsequence – oznaczanego też LCS; zob. Gusfield, 1997).

m.in
DFconfig.yaml
tokens.yaml
DFconfig.yaml
spaces.yaml
tokens.yaml
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całkiem do przyjęcia przy stosunkowo niedużej bazie kodowej – np. 100 programów po 300 
linii) oraz brak odporności na przestawienia i dopisywania. Ten ostatni mankament łagodzony 
jest nieco przez wielokrotne LCS (wyszukiwanie kolejnych najdłuższych wspólnych fragmen-
tów) do chwili, gdy długość kolejnego wspólnego fragmentu jest jeszcze większa od zadanej 
wielkości (np. 10% rozmiaru stokenizowanego kodu).

Jako ilustracja zastosowania omówionej metody przedstawiona zostanie weryfikacja 26 
rozwiązań następującego zadania.

Zadanie 1
W oknie umieszczone są dwa przyciski z napisami „Przycisk 1” i „Przycisk 2”. Kliknięcie  

w każdy z nich zwiększa rozmiar pisma na przycisku o 1 pkt. Zapewnić:
•	 aby zmiany pisma były widoczne natychmiast na przyciskach,
•	 aby zawsze w oknie były widoczne oba całe przyciski (niedopuszczalne jest, by na skutek zwięk-

szenia pisma w oknie była widoczna tylko część przycisku), przy czym szerokość i wysokość 
okna ma się płynnie dostosowywać do zmian rozmiarów przycisku (tzn. jeśli okno ma wystar-
czającą wysokość, ale brakuje mu szerokości, żeby pokazać cały przycisk – należy zmienić tylko 
szerokość i tylko o tyle ile trzeba – uwaga: pack() nie wystarczy!)

Zadanie jest proste, kody rozwiązań niewielkie (przy czym duża ich część – ze względu na 
sposoby programowania GUI – musi być schematyczna; oczywiście istnieją też w nich fragmenty 
nietrywialne). Przy małej czułości rozróżniania zastosowanych w rozwiązaniach elementów 
leksykalnych można spodziewać się sporych podobieństw w wielu kodach. Natomiast prezen-
towane tu podejście, dzięki odpowiedniemu ustawieniu czułości analizy składniowej, skutkuje  
w wykryciu „na pewno” powielonych rozwiązań i nie daje fałszywie pozytywnych wyników 
(zob. tabela 2).

Tabela 2. Wynik identyfikacji duplikatów w rozwiązaniach zadania 1.  
Źródło: opracowanie własne. LCS – Longest Common Substring

Pary rozwiązań LCS* Suma LCS w % kodu Ocena
eksperta –
czy plagiat?A B Suma Max A B

R18 R19 392 129 88 87 na pewno
R9 R19 355 114 77 79 na pewno
R8 R10 338 160 91 87 na pewno
R9 R18 301 109 65 68 raczej tak

R10 R15 219 176 56 65 raczej tak
R8 R15 203 160 54 60 raczej tak
R8 R11 139 95 37 28 nie

R10 R11 139 95 35 28 nie
R13 R24 135 85 41 41 nie
... ... ... ... ... ... ...
R7 R20 30 30 10 8 nie

R16 R20 30 30 10 8 nie
R18 R26 30 30 6 12 nie
R23 R25 30 30 10 7 nie
R9 R26 29 29 6 11 nie

R19 R26 29 29 6 11 nie
R21 R23 29 29 6 10 nie

 



Krzysztof Barteczko, Plagiaty rozwiązań zadań programistycznych w zdalnym nauczaniu

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (4)/2012 , str. 133

W tabeli przedstawiono wycinek ze 131 porównań par rozwiązań. Wyniki są posortowane 
według sumarycznej długości wyszukanych kolejnych najdłuższych wspólnych fragmentów 
(LCS/Suma), a następnie długości maksymalnego najdłuższego wspólnego fragmentu (LCS/
Max). Te rozwiązania, które mają zarówno duży rozmiar wspólnych fragmentów, jak i wysoki 
ich udział w kodzie zostały (niezależnie od tych wyników) zakwalifikowane przez eksperta 
(przeglądającego kody) jako „na pewno” plagiaty. Rozwiązania z wysokim LCS, ale mniejszym 
pokryciem kodu przez wspólne fragmenty, po wstępnym przejrzeniu zostały zakwalifikowane 
przez eksperta jako „raczej” plagiaty. Bardziej szczegółowa analiza ekspercka wykazała, że są 
to rzeczywiście powielone kody, ale zmyślnie pozmieniane (z przestawianiem fragmentów 
programów i dopisywaniem włącznie). Taki wniosek sformułowano na podstawie pewnych 
charakterystycznych, czasem nieoczekiwanych, elementów rozwiązań. Warto też zauważyć, że 
programy zakwalifikowane przez eksperta jako „niepowielone” mają zarówno dużo mniejsze 
(od kodów zakwalifikowanych jako „na pewno” lub „raczej” powielone) wskaźniki LCS/Suma  
i LCS/Max, jak i dużo mniejsze pokrycie całości kodu przez wspólne fragmenty. 

Prezentowane tu podejście ma jednak swoje słabości. Gdy rozwiązanie zadań jest w wielu 
plikach (studenckich projektach), sposób ich łączenia do porównania nie może być jednoznacz-
nie zdefiniowany i zazwyczaj będzie przypadkowy (chyba że zadanie specyfikuje dokładnie jakie 
są klasy, w jakich plikach i jak się mają nazywać). Wobec tego oceny długości wspólnych frag-
mentów mogą być zaniżone (np. gdy jest wiele małych plików–klas).

Ogólnie, wszelkie zaburzenia kodów, mające na celu ukrycie faktu kopiowania, będą 
wykrywane tylko pod warunkiem, że pozostające po jakichś przestawieniach lub dopiskach 
wspólne fragmenty programów są odpowiedniej długości (np. większej od 10% stokenizowa-
nego kodu). W szczególności gdy w klasie mamy wiele małych metod, wystarczy przestawie-
nie ich kolejności, aby oszukać ten wykrywacz duplikatów. No i oczywiście jest on bezradny 
wobec bardzo prostych, bardzo schematycznych zadań, których rozwiązania z natury rzeczy 
będą bardzo podobne. Aby uniknąć choć części z tych słabości, opracowano też inne narzędzie 
wykrywania duplikatów, bazujące na analizie AST.

5. Analiza AST 
Innym, zbudowanym przez autora narzędziem do wykrywania plagiatów jest ASTInfoCompa-
rator, bazujący na analizie AST poszczególnych rozwiązań.

AST (Abstract Syntax Tree), drzewo abstrakcyjnej struktury składniowej kodu źródłowego, 
powstające w jednej z faz kompilacji (Aho et al., 2007), zawiera wiele cennych informacji  
o strukturze i elementach syntaktycznych programu. Na rys. 2 przedstawiono jedną z możliwych 
reprezentacji AST (uzyskaną w fazie analizy semantycznej) przykładowego programu.

Ta wielość informacji (uwzględniająca pola, metody, bloki, wyrażenia, typy itd.) może 
być dobrze wykorzystana do wykrywania duplikatów kodu (Li Xiao, Zhong Jing Xiao, 2010; 
Evans,Fraser & Fei, 2007; Bulychev & Minea, 2008). W wielu podejściach do wykrywania dupli-
katów kodu, bazujących na AST, stosowane są zaawansowane algorytmy wyszukiwania podo-
bieństw w strukturach drzewiastych. 

Tutaj (w zbudowanym narzędziu ASTInfoComparator) proponowane jest prostsze rozwią-
zanie, polegające na zebraniu wybranych informacji o AST, odpowiednim ich przekształceniu  
i analizie podobieństwa.
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Rysunek 2. Przykładowe AST. Źródło: opracowanie własne z użyciem AST Inspect w Groovy Console

Interesować nas będzie strukturalne podobieństwo kodów w różnych zakresach (klas, dekla-
racji pól, konstruktorów, metod itp.) rozpatrywanych oddzielnie lub łącznie, przy czym możemy 
abstrahować lub nie od zindywidualizowanych identyfikatorów (oryginalnych nazw) oraz nazw 
„dobrze znanych” (np. typów prostych, standardowych klas i metod Javy).

Schematycznie koncepcję zbierania informacji z AST, zastosowaną w ASTInfoComparator, 
obrazuje rys. 3 (pokazano główne składniki zbieranych informacji).

Rysunek 3. Reprezentacja informacji z AST. Źródło: opracowanie własne

Dla każdej klasy mamy tu mapy pól (pod kluczem F) i metod (pod kluczem M, włączając  
w to konstruktory). W mapach tych (pod odpowiednimi kluczami) znajdują się charakterystyki 
tych elementów, np. pod kluczami VT – listy typów zmiennych lokalnych (w kolejności ich 
występowania lub posortowane leksykograficznie), a pod kluczami CODE – w wybrany sposób 
stokenizowane kody metod.
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Możemy zatem sprawnie porównywać (pomiędzy rozwiązaniami studentów) m.in.: 
•	 wszelkie nazwy w podziale na przestrzenie nazw (jeśli tylko tego chcemy; możemy też pomi-

nąć wszystkie lub tylko te nazwy, które nie należą do „dobrze znanych”),
•	 charakterystyki pól i metod (niezależnie od ich podziału pomiędzy klasy),
•	 typy w podziale na zakresy i miejsce użycia,
•	 wywołania metod (jakie, z jakich klas, w jakich blokach),
•	 kody poszczególnych metod (samą logikę lub w inny sposób wyróżnione ciągi tokenów).

Przy takim podejściu wykrywanie duplikatów może być odporne na pewne przestawienia  
w kodzie (np. przestawienia definicji metod czy deklaracji zmiennych).

Daje toteż możliwość bardzo różnorodnych form (ustalanych ad hoc np. w oparciu o treść 
zadania) porównywania kodów rozwiązań w celu wykrycia duplikatów.

Można np. łatwo skonstruować scenariusz analizy podobieństw rozwiązań, operujący 
wyłącznie na zbiorach metod z abstrahowaniem od wszelkich indywidualnych nazw.

Jest to jeden z możliwych scenariuszy działania narzędzia ASTInfoComparator. Inne scena-
riusze mogą brać pod uwagę inne elementy, pokazane na rysunku 3.

Scenariusz, oparty na porównaniu podobieństw zbiorów metod, wygląda następująco.
Dla każdej metody i konstruktora w danym rozwiązaniu zadania tworzony jest opis na 

podstawie połączenia tekstowych reprezentacji następujących składników:
•	 S – (posortowana) lista typów w sygnaturze metody, z symbolicznym oznaczeniem wszyst-

kich indywidualnych typów (wprowadzanych przez twórcę rozwiązania),
•	 VT – j.w., ale dotyczy typów zmiennych lokalnych, deklarowanych w metodzie,
•	 MC – (posortowana) lista wywołań metod (uwzględniamy nazwy „dobrze znanych” metod 

np. ze standardowych klas Javy, nazwy wprowadzone w rozwiązaniu zastępujemy jednolitymi 
symbolami),

•	 CODE – przedstawia stokenizowany w wybrany sposób kod metody (w tym scenariuszu były 
pominięte wszystkie elementy składniowe nie mające nic wspólnego z logiką rozwiązania, ale 
sposób tokenizacji można ustalać dowolnie).

Dla każdego rozwiązania i budowany jest zbiór opisów wszystkich metod:

Z(i) = { (Stxt+Ttxt+MCtxt+CODEtxt)m1, ..., (Stxt+Ttxt+MCtxt+CODEtxt)mM  }, i =1, ... ,N

gdzie:
•	 subskrypt txt wskazuje na tekstową reprezentację danego składnika,
•	 indeksy m1.. mM wskazują na metodę (m1 – pierwsza metoda, m2 – druga, mM – ostatnia; 

M – liczba metod w rozwiązaniu),
•	 N – liczba rozwiązań.

Jak widać elementami tak określonego zbioru opisów są połączone tekstowe reprezenta-
cje wyżej wymienionych składników (S, VT, MC, CODE) dla każdej z metod (konstruktora) 
rozwiązania. Z punktu widzenia informatycznej teorii struktur danych zbiór ten jest listą (bo 
tekstowe reprezentacje opisów metod mogą się powtarzać, a każda taka reprezentacja występuje 
na określonej pozycji). 

Dla określenia stopnia podobieństwa kodów wyliczamy współczynnik podobieństwa Jacarda6:

JC(i, j) = common(i,j)/(common(i,j) + diff(i,j) + diff(j,i))

gdzie:
•	 common(i,j) – liczba elementów przecięcia zbiorów Z(i) oraz Z(j) (wspólne fragmenty),
•	 diff(i,j) – liczba elementów zbioru Z(i) nienależących do Z(j),

6 Współczynnik ten jest często stosowany dla porównania podobieństwa zbiorów, m.in. dokumentów tekstowych 
(Rajaraman, Ullman, 2011).

m.in
m.in
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•	 diff(j,i) – liczba elementów zbioru Z(j) nienależących do Z(i).
Uwaga: w istocie mamy tu iloraz przecięcia i sumy zbiorów, ale z operacyjnego punktu 

widzenia wygodnie jest też zanotować różnice.
Dodatkową ważną informacją może być procentowy udział wspólnych fragmentów w suma-

rycznym rozmiarze wygenerowanych opisów metod. Dlatego wyliczane są jeszcze:

prc(i)(i,j) = commL(i,j)/ZL(i)*100 
prc(j)(i,j) = commL(i,j)/ZL(j)*100

gdzie:
•	 commL(i,j) – długość połączonych elementów przecięcia zbiorów Z(i) i Z(j),
•	 ZL(i) – długość połączonych elementów zbioru Z(i).

Na podstawie ww. charakterystyk można wnioskować o tym, czy kody są powielone.
Ilustracją zastosowania omówionej metody jest poszukiwanie plagiatów w zbiorze 26 

rozwiązań następującego zadania.
Zadanie 2
Napisać edytor tekstu z opcjami w menu:

•	 wczytywania, zapisu plików, 
•	 zmiany kolorów tła i pisma,
•	 zmiany rozmiaru pisma,
•	 automatycznego dopisywania ustalonych fragmentów tekstu.

Kody rozwiązań okazały się dość duże (od 200 do 500 wierszy, od jednej do kilkunastu klas, od 
kilkunastu do kilkudziesięciu metod) i bardzo zróżnicowane strukturalnie. Czy w tej sytuacji łatwo 
będzie wykryć oczywiste plagiaty? Wyniki działania narzędzia ASTInfoComparator przedstawia 
tabela 3. 

Tabela 3. Wynik identyfikacji duplikatów w rozwiązaniach zadania 2.  
JC – wartość współczynnika podobieństwa Jacarda. Źródło: opracowanie własne

Pary rozwiązań

JC*

Liczba opisów metod Rozmiar opisów wspólnych metod Ekspert

A B
Wspólnych 

dla A i B
(comm(i,j))

Ogółem 
dla A

Ogółem 
dla B

W znakach
(commL(i,j))

W %  
ogółu A

prc(i)(i,j)

W % 
ogółu B

prc(j)(i,j)
Czy 

plagiat?

R8 R26 1.00 37 37 37 1476 100.0 100.0 tak
R8 R15 0.95 36 37 37 1264 85.6 84.7 tak

R15 R26 0.95 36 37 37 1264 84.7 85.6 tak
R6 R8 0.90 35 37 37 1236 83.2 83.7 tak
R6 R15 0.90 35 37 37 1236 83.2 82.8 tak
R6 R26 0.90 35 37 37 1236 83.2 83.7 tak

R11 R12 0.82 9 10 10 768 48.6 45.7 nie
R10 R19 0.74 14 16 17 391 30.7 29.2 nie
R6 R19 0.42 15 37 17 398 26.8 29.7 nie
R8 R19 0.42 15 37 17 398 27.0 29.7 nie

R15 R19 0.42 15 37 17 398 26.7 29.7 nie
R19 R26 0.42 15 17 37 398 29.7 27.0 nie
R6 R10 0.39 14 37 16 391 26.3 30.7 nie
R8 R10 0.39 14 37 16 391 26.5 30.7 nie

R10 R15 0.39 14 16 37 391 30.7 26.2 nie
R10 R26 0.39 14 16 37 391 30.7 26.5 nie
R10 R24 0.32 11 16 29 225 17.7 15.4 nie

x x x x x x x x x x
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Jak widać, sama wartość współczynnika JC, liczona na podstawie liczby takich samych opisów 
metod, nie musi przesądzać o plagiacie. Natomiast jego wysokie wartości wraz z dużym udziałem 
rozmiaru opisów wspólnych metod w stosunku do ogółu opisów metod z dużą pewnością 
świadczą o tym, że kody zostały powielone. 

6. Porównanie ze wzorcami i szukanie osobliwości
Trudno napisać wieloma różnymi sposobami np. klasę Person z atrybutami name i age. Ale 
i dla bardzo prostych kodów zdarzają się oczywiste plagiaty (ściąganie) i chcielibyśmy mieć 
możliwość ich wykrycia. 

Proste, schematyczne zadania mają to do siebie, że większość osób pisze kody ich rozwiązań 
w bardzo podobny sposób (np. oparty o wiedzę czy przykłady z wykładu). Często można zatem 
ustalić pewien naturalny wzorzec rozwiązania.

W takich przypadkach dla wykrycia procederu kopiowania kodu może wystarczyć zastosowa-
nie omówionych wcześniej narzędzi (ParseStruct lub ASTInfoComparator) w dwóch krokach:
•	 określenie zbioru rozwiązań różniących się od wzorca, 
•	 określenia podobieństwa tych rozwiązań (jeśli są bardzo podobne, to mamy do czynienia  

z duplikatem kodu). 
Jako przykład rozważmy rozwiązania bardzo prostego zadania.

Zadanie 3
Zdefiniować klasę Zbiornik, której obiekty będą stanowić zbiorniki wody. Każdy zbiornik ma 

numer, zadaną pojemność oraz aktualny stan wody (który może być mniejszy od pojemności, gdy 
zbiornik nie jest pełen). Inicjalnie stan wody w zbiorniku równy jest 0.

W klasie zdefiniować metody dolej(double woda) i odlej(double woda) pozwalające zmieniać 
stan wody poprzez dolewanie i odlewanie.

Numery są nadawane zbiornikom automatycznie – pierwszy utworzony w programie zbiornik 
uzyskuje numer 1, drugi – numer 2 itd.

Zapewnić, aby następujący fragment programu (umieszczony w metodzie main()):
Zbiornik z1 = new Zbiornik(200);
System.out.println(z1); 
z1.dolej(100);
System.out.println(z1);
z1.odlej(50);
System.out.println(z1);
Zbiornik z2 = new Zbiornik(1000);
z2.dolej(500);
System.out.println(z2);
wyprowadził na konsolę następującą informację:
Zbiornik 1, pojemność 200.0, stan wody 0.0
Zbiornik 1, pojemność 200.0, stan wody 100.0
Zbiornik 1, pojemność 200.0, stan wody 50.0
Zbiornik 2, pojemność 1000.0, stan wody 500.0

Zastosowanie omówionych wcześniej narzędzi wykryje duże podobieństwa w kodach 
wszystkich rozwiązań. Dla przykładu, po zastosowaniu podejścia bazującego na analizie AST 
(ASTInfoComparator) na testowym zbiorze (realnych) rozwiązań zadania 3 uzyskano wyniki 
pokazane w tabeli 4.

System.out.println
z1.dolej
System.out.println
z1.odlej
System.out.println
z2.dolej
System.out.println
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Tabela 4. Wynik identyfikacji duplikatów w rozwiązaniach zadania 3. Źródło: opracowanie własne

Pary rozwiązań

JC

Liczba opisów metod Rozmiar opisów wspólnych metod

A B Wspólnych 
dla A i B

Ogółem
u A

Ogółem
u B

W 
znakach

W %
ogółu A

W %
ogółu B

KA LM 0.63 5 5 8 169 100.0 76.8
KA OM 1.00 5 5 5 169 100.0 100.0
KA WG 0.56 5 5 9 169 100.0 69.3
KA WR 0.63 5 5 8 169 100.0 76.8
LM OM 0.63 5 8 5 169 76.8 100.0
LM WG 0.89 8 8 9 220 100.0 90.2
LM WR 1.00 8 8 8 220 100.0 100.0
OM WG 0.56 5 5 9 169 100.0 69.3
OM WR 0.63 5 5 8 169 100.0 76.8
WG WR 0.89 8 9 8 220 90.2 100.0

Tu na plagiaty wyglądają wszystkie rozwiązania (pary: KA-OM, LM-WR, WG-WR pokrywają 
cały zbiór rozwiązań). Uznamy je za plagiaty,  ponieważ w każdym przypadku mamy albo bardzo 
wysoką wartość współczynnika JC (1.00), albo 100-procentowy udział opisów wspólnych metod 
w kodzie jednego z par rozwiązań.

Można jednak porównać tylko te przypadki, które istotnie różnią się od wzorca (czyli mają 
jakieś szczególne cechy, wyróżniające wobec „naturalnego” rozwiązania) i jeśli ich podobień-
stwo jest duże – uznać za plagiaty (zob. tab. 5).

W tym celu za pomocą ASTInfoComparator zidentyfikowano rozwiązania bardzo podobne 
do wzorca (został on wcześniej przygotowany jako „naturalne”, prawidłowe rozwiązanie 
zadania), po czym usunięto je ze zbioru rozwiązań do porównań, a następnie zastosowano  
ASTInfoComparator na zbiorze pozostałych rozwiązań. Ostateczne wyniki przedstawiono  
w tabeli 5.

Tabela 5. Wynik identyfikacji duplikatów w rozwiązaniach zadania 3 po wyeliminowaniu rozwiązań  
bardzo podobnych do wzorca. Źródło: opracowanie własne

Pary rozwiązań
JC

Liczba opisów metod Rozmiar opisów wspólnych metod

A B Wspólnych 
dla A i B

Ogółem
u A

Ogółem
u B

W 
znakach

W %
ogółu A

W %
ogółu B

LM WG 0.89 8 8 9 220 100.0 90.2
LM WR 1.00 8 8 8 220 100.0 100.0
WG WR 0.89 8 9 8 220 90.2 100.0

Po wyeliminowaniu rozwiązań bardzo podobnych do wzorca (KA i OM) na liście podobieństw 
pozostały tylko rozwiązania LM, WR i WG. Zatem rozwiązania LM, WR i WG można uznać za plagiaty, 
co potwierdziła analiza ekspercka, a KA i OM – nie (choć są na poziomie stosowanej tu analizy AST 
identyczne!).

Innym sposobem na wykrywanie kopiowania kodu przy rozwiązywaniu bardzo prostych zadań jest 
identyfikacja takich samych osobliwości, np. dziwnego formatowania, takich samych błędnych komen-
tarzy, egzotycznego użycia nawiasów, czy też takich samych nieużywanych zmiennych lub metod.

7. Podsumowanie
W artykule, w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz własne obserwacje, zaproponowano 
nową definicję pojęcia plagiatu rozwiązań zadań programistycznych, a także dostosowane do 
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potrzeb zdalnego nauczania, oryginalne rozwiązanie dla wykrywania plagiatów. 
Rozwiązanie to zakłada zastosowanie automatycznych narzędzi wykrywania podobieństw 

kodów, ukierunkowane na identyfikację nie budzących wątpliwości faktycznych plagiatów. 
Wobec tego narzędzia te powinny umożliwiać łatwe dostosowanie do cech konkretnych zadań 
programistycznych. Co więcej, zastosowanie tych narzędzi nie może dawać fałszywie pozytyw-
nych wyników dla częstych w nauce programowania prostych, schematycznych czy opartych 
na przykładach z literatury/wykładów rozwiązań. Powinno także przeciwdziałać ewident-
nemu „ściąganiu”. Zatem realną bazę do porównań powinien stanowić zestaw nadesłanych 
rozwiązań tego samego zadania (z różnych grup studenckich i ewentualnie okresów). Zmniejsza 
to nacisk na efektywność działania, a w konsekwencji umożliwić powinno bardziej precyzyjną niż  
w przypadku nastawienia na bardzo duże bazy porównywanych kodów identyfikację podobieństw.

Ponieważ ogólnie dostępne systemy wykrywania powielonych kodów nie zapewniają realiza-
cji powyższych postulatów, w artykule zaproponowano i przedstawiono zbudowane przez autora 
narzędzia wykrywania plagiatów rozwiązań zadań programistycznych w języku Java, bazujące 
na dwóch (równolegle stosowanych) podejściach:
•	 w pełni konfigurowalnej tokenizacji i wykrywaniu wspólnych fragmentów (narzędzie ParseStruct),
•	 analizie AST z dodatkowym wykrywaniem podobieństw logiki (narzędzie  ASTInfoComparator).

W odróżnieniu od wielu powszechnie dostępnych systemów wykrywania plagiatów, narzędzia 
te umożliwiają dowolne zmiany w ustalaniu wyznaczników podobieństwa (doboru elementów 
składniowych, branych pod uwagę przy porównaniu kodów), a zatem pozwalają na uwzględnianie 
indywidualnych, specyficznych cech zadań do rozwiązania w procesie wykrywania duplikatów.

Zaletą ParseStruct, oprócz w pełni konfigurowalnej tokenizacji, jest wyszukiwanie wielu 
kolejnych najdłuższych wspólnych fragmentów, co zwiększa odporność na przestawianie logiki 
wewnątrz metod (na co  ASTInfoComparator nie jest przygotowany). Wadą tego narzędzia jest 
natomiast niewysoka efektywność, a także brak odporności na przestawienia kolejności metod  
o niewielkich kodach. Słabości tych pozbawiony jest  ASTInfoComparator, ale – jak wspomniano 
– narzędzie to nie jest przygotowane na przestawienia logiki wewnątrz metod, a także na dopi-
sywanie zmiennych. Warto zatem i ParseStruct i  ASTInfoComparator stosować równolegle.

Oczywiście, oba te narzędzia nie zidentyfikują wszelkich możliwych duplikatów kodu, ale nie 
o to chodzi w proponowanym tu rozwiązaniu. Jego istotą jest eliminacja niebudzących wątpli-
wości plagiatów.

Dla eliminacji niebudzących wątpliwości plagiatów w sytuacji, gdy kody są niewielkie/sche-
matyczne i normalne środki kwalifikowałyby wszystkie rozwiązania jako plagiaty, proponowane 
jest zastosowanie narzędzi (ParseStruct lub ASTInfoComparator) w dwóch krokach:
•	 określenie zbioru rozwiązań istotnie różniących się od wzorca („naturalnego” rozwiązania), 
•	 określenia podobieństwa tych rozwiązań (jeśli są bardzo podobne – to mamy do czynienia  

z duplikatem kodu).
Opisana w artykule implementacja narzędzi do wykrywania plagiatów ma charakter ekspery-

mentalny, testowy. Została ona zrealizowana jako zestaw klas napisanych w językach Java i Groovy, 
integrowany za pomocą skryptów, ustalających bazy rozwiązań do analizy, uruchamiających na 
tych bazach wybrane narzędzie i zapisujących wyniki w ustalonych formatach i miejscach (plikach).

Narzędzia były testowane na wybranych zbiorach faktycznych rozwiązań w ramach przed-
miotów Podstawy programowania w Javie oraz Programowanie obiektowe i GUI. Były nawet 
używane praktycznie, służąc eliminacji plagiatów w toku procesu dydaktycznego.

Wyniki tego użycia (ich fragmenty przedstawiono w artykule) potwierdzają przydatność 
proponowanych narzędzi w wykrywaniu „na pewno” powielonych kodów. Przy odpowiednich, 
przewidzianych w konstrukcji narzędzi i łatwych do wykonania konfiguracjach i strojeniach, 
można uniknąć fałszywie pozytywnych wyników, w szczególności dla prostych, schematycznych 
zadań, a także uzyskiwać wskazania na plagiaty nawet przy dość zaawansowanych zmianach 
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kodów rozwiązań, mających na celu ukrycie plagiatorstwa.
A co z automatyzacją odrzucania „na pewno” powielonych rozwiązań? Czy eliminacja nie 

budzących wątpliwości plagiatów jest możliwa bez żadnej ingerencji nauczyciela? Na pewno 
pełna automatyzacja jest możliwa przy identycznych pod każdym względem kodach. W innych 
przypadkach, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu omawianych narzędzi, 
można stwierdzić, że wymaga to przemyślanego, bardzo starannego i precyzyjnego dostroje-
nia narzędzi do konkretnego zadania. Wtedy wysokie wskaźniki podobieństwa kodów (a jak 
wysokie – to też jest kwestią do ustalenia dla konkretnych zadań), mogą stanowić podstawę 
do automatycznego zakwalifikowania rozwiązań jako plagiatów. W praktyce przygotowanie do 
takiej automatyzacji wymaga wielokrotnych doświadczeń z tym samym zadaniem i różnymi 
zbiorami jego rozwiązań. Najczęściej potrzebna będzie zatem jakościowa, dokonywana na 
podstawie przejrzenia kodów przez nauczyciela, weryfikacja wskazań narzędzi. 

Warto wszakże zauważyć, że taka weryfikacja nie jest trudna. Gdy mamy na uwadze główny 
cel proponowanego rozwiązania – odrzucenie nie budzących wątpliwości plagiatów – wystarczy 
przejrzeć tylko te kody, które charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami podobień-
stwa. Zazwyczaj kilka chwil wystarczy do potwierdzenia faktu plagiatu. Analiza kodów z nie 
tak wysokimi, ale znaczącymi wskaźnikami podobieństwa nie jest konieczna – wystarczy je 
zarejestrować w celu ewentualnego wyjaśnienia w przyszłości, przy bezpośredniej rozmowie  
z autorami rozwiązań. 

Przedstawione narzędzia będą modyfikowane i rozwijane. Dotyczy to w szczególności:
•	 integracji tych narzędzi w ewentualnie większym, bardziej dopracowanym i spójnym systemie, 
•	 warstwy interfejsów konfiguracyjnych, by ustalanie parametrów działania narzędzi (takich 

jak np. zapisy w pliku DFconfig.yaml) było jeszcze łatwiejsze, 
•	 warstwy algorytmicznej: dalsze prace skupiać się będą na zwiększeniu efektywności wykry-

wania podobieństwa, a także na uzupełnieniu kryteriów podobieństwa kodu o osobliwości, 
np. dziwne formatowanie, takie same błędne komentarze, egzotyczne użycie nawiasów czy też 
takie same nieużywane zmienne lub metody.
Warto na koniec wspomnieć, że proponowane narzędzia nadają się również do zastosowania 

poza zdalnym nauczaniem, gdy np. na studiach stacjonarnych studenci przygotowują projekty 
w domu, a nawet gdy przedstawiają rozwiązania w trakcie ćwiczeń. Weryfikacja narzędziowa 
wspomoże wstępną ocenę rozwiązań. I choć następujące po tym bezpośrednie rozmowy ze 
studentami o ich rozwiązaniach powinny obnażać ewentualne plagiatorstwo i bez dodatkowych 
narzędzi, to ich użycie może być swoistym dowodem „na plagiat”,  czynnikiem zniechęcającym 
do powielania kodów.
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Plagiarism in solutions of programming tasks in distance learning

Summary

Keywords: plagiarism, code duplicates detection, parsers, tokenization, Abstract Syntax Tree

Summary: Source code plagiarism in students solutions of programming tasks is a serious problem, especially 
important in distance learning. Naturally, it should be prevented, but publicly available code plagiarism detection 
tools are not fully adjusted to this purpose. This paper proposes the specific approach to detecting code duplicates. 
This approach is based on adapting of detection process to characteristics of programming tasks and comprise of 
freshly developed detecting tools, which could be configured and tuned to fit individual features of the program-
ming task. Particular attention is paid to the possibility of an automatic elimination of duplicate codes from the set 
of all solutions. As a minimum, this requires the rejection of false-positive duplicates,  even for simple, schematic 
tasks. The case in the use of tools is presented in this context. The discussion is illustrated  by applying of proposed 
tools to duplicates detection in the set of actual,  real-life,  codes written in Java programming language.
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