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Правила інтерпретації Звіту Подібності
StrikePlagiarism.com
Звіт Подібності:


Допоможе з легкістю оцінити рівень самостійності автора перевіреного тексту



Визначає рівень запозичень або копіювання

 Визначає кількість підозрілих фрагментів

I. Коефіцієнти Подібності

Коефіцієнти Подібності:


Визначають рівень запозичень в документі, тобто на скільки словосполучення, з яких
складається документ, ідентичні словосполученням знайденим системою в контенті (у
внутрішній базі даних ВНЗ, базах даних інших ВНЗ, що беруть участь у програмі обміну базами
даних та Інтернеті) під час перевірки документа;



Визначають співвідношення кількості виділених слів до загальної кількості слів у документі;
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Коефіцієнт Подібності № 1 розраховується на підставі коротких словосполучень ( мінімум 5
слів), знайдених системою в інших документах, тоді як Коефіцієнт Подібності № 2
розраховується виключно на підставі довгих словосполучень, довжина яких зазвичай становить
25 слів.



Коефіцієнт Подібності № 2 є більш ефективним, так як знайдене довге словосполучення майже
завжди вказує на цитату або плагіат, тоді як Коефіцієнт Подібності № 1 часто знаходить
словосполучення загального використання, і вказує на те наскільки багатий словесний потенціал
автора і як він його використовує.

II. Функції Звіту Подібності






Випадаючий список посилань «Найдовші фрагменти, визначені як подібні» показує 10
найдовших фрагментів перевіреного тексту, що були ідентифіковані як запозичення;
Випадаючі списки посилань «Документи, що містять подібні фрагменти» показують список
фрагментів у перевіреному тексті, що були визначені як запозичення і які присутні у внутрішній
базі ВНЗ, базах даних інших ВНЗ та Інтернеті;
Надає можливість виділити синім кольором вибрані запозичення в тексті роботи (іконка чарівної
палички, що знаходиться у випадаючих списках праворуч);
Визначає рівень подібності, виражений кількістю словосполучень в запозиченому фрагменті
тексту;
Вказує на кількість запозичених фрагментів з одного першоджерела.

III. Текст Звіту Подібності
Опис значення кольорів, використовуваних у Звіті Подібності:
Зелений – фрагменти, які походять з джерел знайдених у Всесвітній Павутині.
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Червоний – фрагменти знайдені в базі даних, як свого університету, так і інших університетів.
Синій – фрагменти зазначені за допомогою інструмента (іконка чарівної палички), який знаходиться
у випадаючих списках Звіту Подібності.
Жовте виділення – використовується для символів, які походять не з кириличного алфавіту, що
може свідчити про спробу приховання запозичень.

IV. Інтерпретація Звіту Подібності
Для отримання найкращого результату під час використання Антиплагіатної інтернет-системи, Звіт
Подібності необхідно правильно інтерпретувати. Для цього, ми рекомендуємо Вам виконати наступні дії під
час аналізу документа:



Перевірити Звіт Подібності звертаючи особливу увагу на ті документи, де Коефіцієнт Подібності № 1 і
Коефіцієнт Подібності № 2 перевищують 50% і 5% відповідно.



Якщо в Звіті Подібності перевіреної роботи з’явиться «Сигнал Тривоги», необхідно звернути на нього
особливу увагу, тому що він може означати спробу приховання запозичень шляхом заміни символів
кириличного алфавіту на латинські. В цьому випадку необхідно уважно проаналізувати всі абзаци
роботи, в яких окремі літери будуть зазначені жовтим кольором.



Розкрити випадаючий список посилань «Найдовші фрагменти, визначені як подібні», звертаючи
особливу увагу на фрагменти, які складаються з більш ніж 200 слів. Для перегляду відповідного
фрагменту в тексті роботи натисніть на іконку «чарівної палички», це не тільки зазначить вибраний
фрагмент синім кольором, але і автоматично покаже нам його місцезнаходження в тексті роботи.



Розкрити випадаючий список посилань «Документи, що містять подібні фрагменти», звертаючи
особливу увагу на документи, що містять фрагменти довші, ніж Коефіцієнт Подібності № 2. Якщо
такий документ з'явився, особливо на початку випадаючого списку, необхідно натиснути на іконку
«чарівної палички» для виділення всіх фрагментів запозичених з першоджерела і перевірити їх
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розташування в тексті. Довгі фрагменти, розділені кількома словами, повинні привернути Вашу увагу
як підозрілі. Короткі словосполучення розсіяні в тексті можуть бути популярними і часто
використовуваними виразами, що в свою чергу не є плагіатом. Це найчастіше вказує на слабкий
потенціал словникового запасу автора.

V.



Фрагменти, які викликають підозру можуть бути переглянуті в першоджерелі шляхом переходу по
гіперпосиланню, яке з'явиться під час натискання мишкою на фрагмент тексту.



Якщо Ви помітили це або сигнал тривоги, необхідно провести глибокий аналіз тексту документа.

Контакти

У разі виникнення будь-яких питань чи проблем, просимо звертатися в службу підтримки клієнтів:
Телефон : +38 (073) 018 91 33
Е-mail: help@strikeplagiarism.com
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