Notatka ze wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących Weryfikacji identyczności dwóch zbiorów skanów
dokumentów

1. Przedmiot zamówienia
Weryfikacja identyczności dwóch zbiorów skanów dokumentów
1.1 Opis potrzeby i założenia:
Dokumenty z urzędów mogą być wypożyczone przez różnego rodzaju uprawnione instytucje,
np. sądy. Zadaniem jest automatyczna weryfikacja kompletności wypożyczonej dokumentacji
w postaci papierowej wraz ze sprawdzeniem, czy nie nastąpiła modyfikacja dokumentów
oraz czy nie ma nadmiarowości.
Pracownik przed wypożyczeniem skanuje dokumenty, tworząc repozytorium bazowe. Po zwrocie,
dokumenty są skanowane ponownie – mogą być w innej kolejności, skan może być wykonany
pod innym kątem, zawierać puste strony. Skanowanie może być automatyczne, dwustronne
lub jednostronne. Dokument bazowy mógł być zeskanowany do jednego pliku, natomiast
po zwrocie – do kilku (lub odwrotnie).
Typ dokumentów, których przedmiot konkursu dotyczy – wszelkiego rodzaju dokumenty tworzone
zarówno przez Urzędy, Instytucje, jak i Obywateli, Przedsiębiorstwa. W związku z tym mogą
pojawić się elementy graficzne, podpisy itp. Na części dokumentów może pojawić się kod
kreskowy na pierwszej stronie.
Pozostałe założenia dotyczące dokumentów, o których mowa wyżej:
- format plików – pdf,
- maksymalna ilość stron w zbiorze – 250,
- język, w którym występuje tekst – język polski,
- dokumenty mogą być skanowane w dowolnej kolejności, orientacji, DPI (DPI nie mniejsze
niż 300),
-skany mogą być zanieczyszczone.
Należałoby stworzyć system sprawdzający identyczność dwu zbiorów skanów dokumentów
i generujący różnicę symetryczną tych zbiorów, z uwzględnieniem powyższych założeń. Oczekuje
się zwrotu informacji o wystąpieniu zmiany wraz z lokalizacją - wskazaniem strony, na której
wystąpiła ta zmiana.
1.2 Rozwiązanie dostarczone w etapie I w postaci dockera, przetwarzającego pliki z zadanego
katalogu w formacie pdf lub txt zwracające numery stron występowania różnic.
Interfejs programistyczny umożliwiający integrację biblioteki rozpoznawania z innymi systemami
informatycznymi
1.3 Rozwiązanie musi zostać dostarczone w formie (np. zewnętrznej biblioteki, zewnętrznego
serwisu typu REST) umożliwiającej późniejszą integrację z systemem EZD. Wykonawca
ma więc umożliwić i uwzględnić taką integrację w przedmiocie konkursu, natomiast stworzenie
i wdrożenie komunikacji z EZD leży po stronie Zamawiającego
1.4 Rozwiązanie musi uwzględniać możliwość późniejszej samodzielnej aktualizacji, rozwoju
oraz usprawniania działania przez Zamawiającego.
1

Notatka ze wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących Weryfikacji identyczności dwóch zbiorów skanów
dokumentów

1.5 Dopuszcza się przekazanie kodu źródłowego na licencji zwrotnej. Kod musi obejmować
zarówno model, jak i jego trening i ewaluację.
2. Wymagania techniczne, ocena skuteczności oraz ograniczenia czasowe
2.1 Ograniczenia techniczne – wymagania sprzętowe:
- brak karty graficznej,
- maksymalnie 8 wątków, 16 GB RAM,
- konieczność działania przy braku dostępu do Internetu,
- usuwanie danych tymczasowych.
2.2 Ocena skuteczności
Za zmianę powinno się uważać zamianę całego wyrazu na inny, a nie pojedynczej litery.
Ocena skuteczności systemu opierałaby się na weryfikacji 4 przypadków:
 brak zmiany
 wystąpienie zmiany na stronie
 nadmiarowa strona
 brakująca strona
Informacje dodatkowe, które mogą być zwracane, ale nie podlegają ocenie konkursowej:
- dokładne wskazanie zdania/miejsca, w którym występuje zmiana
Metryka, która będzie stosowana do oceny skuteczności modelu – bazująca na f score dla problemu
wieloklasowego (makro albo ważona).
2.3
Czas
trwania
konkursu
(maksymalny
– nie więcej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia

czas

na

stworzenie

rozwiązania)

2.4 Czas od podpisania umowy do dostarczenia ostatniego elementu wdrożonego produktu
– 3 miesiące
2.5 Maksymalny czas przetwarzania - zależny od liczby stron ogółem w weryfikowanym
dokumencie, nie więcej niż - 45 sekund/stronę przy założeniu maksymalnie 250 stron w zbiorze.
3. Sposób dostarczenia rozwiązania
Rozwiązanie zostanie dostarczone w postaci dockera, uwzgledniające możliwość integracji
i komunikacji z API systemu EZD RP.
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4. Zbiory danych
Zamawiający przygotuje 2 zbiory danych:
Zbiór walidacyjny zawierający po 5-10 dokumentów na wymienione w punkcie 2.2 cztery
przypadki/typy zmian
- zbiór ten zostanie udostępniony uczestnikom konkursu
- dane udostępnione uczestnikom będą w formacie pdf
Zbiór testowy – do oceny jakości modelu, nie zostanie udostępniony poza jednostkę
Zamawiającego
5. Wersje i opcje do kosztorysu
5.1 W zależności od formy przekazania kodu:
- przekazanie kodu źródłowego na licencji zwrotnej.
5.2 W zależności od poziomu szczegółowości klasyfikacji:
- zgodnie z w/w założeniami – określenie zmiany lub jej braku wraz ze wskazaniem strony, której
różnica dotyczy,
- dodatkowo ze wskazaniem miejsca wystąpienia różnicy na stronie.
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