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Докладът за подобност: 

✓ улеснява оценяването на независимостта на разглеждания текст, 

✓ показва броя на заетите фрагменти и дава техния източник. 

 

I. Функционалности на Доклада за подобност 

• генерира Коефициенти на подобност, които определят процента на 
заемките, открити в анализирания документ; 

• маркира фрагментите, идентични на текстовете, намиращи се в 
сравнителните бази данни, 

• представя 10 най-дълги открити в документа заемки под формата на списък 
с най-дългите фрагменти, 

• разграничава заемките, открити в документа според източниците за 
подобност и сравнителните бази данни, в които са открити (локална 
университетска база данни, база данни на текстовете, събрани в Програмата 
за обмен на база данни, базата данни RefBooks, Базата данни за правни 
актове (DLA) и глобални Интернет ресурси), 

• позволява разграничаване (чрез подчертаване в синьо) на избран източник 
на заемане, 

• определя степента на подобност с конкретен източник, изразена в: 

• брой на думите, общи за двата текста, 

•      брой на фрагментите, в които е представен в анализирания текст, 

• процентният фактор на подобност на анализирания документ с 
източника, 

• позволява Ви да навигирате в документ, като улеснява неговия анализ. 

 

 

II. Коефициенти на подобност 

✓ определят в какъв процент документът се състои от фрагменти, идентични с 
тези, открити в други текстове, 

✓ изразяват съотношението на броя на думите, открити в други текстове, към 
общия брой думи в проучвания документ. 
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Стойността на Коефициента на подобност 1 (SC1) определя коя част от 
документите съдържа фраза от 5 думи или по-дълга, открити в базата данни на 
университета, Базата данни на програмата за обмен, базата данни RefBooks или 
Интернет ресурси (с изключение на заемките от правни актове, открити в Базата 
данни на правните актове). Коефициентът на подобност 1 се използва главно за 
проучване на лингвистичната независимост на автора на документите. 

Стойността на Коефициента на подобност 2 (SC2) определя коя част от 
документите съдържа фраза от 25 думи или повече, открити в посочените по-горе 
бази данни (с изключение на Базата данни на правните актове). Поради 
продължителността на откритите фрази Резултатът на подобност 2 е по-добър 
инструмент за откриване на неоторизирани заемки. 

Коефициентът на подобност DLA (SC DLA) показва процента на анализирания 
документ, който се формира изключително от фрази от 8 думи или по-дълги, 
които са открити в Базата данни на правните актове.  

 

Активен списък с прилики 

Активният списък с прилики позволява бърз анализ на основните източници на 
заемки в текста и лесно навигиране по откритите маркирани фрагменти. 
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Процентната стойност за конкретен запис в списъка показва коя част от 
анализираните документи е идентична с посочения източник. 

 

 

III. Съдържание на Доклада за подобност 

Фрагментите, идентифицирани като подобни, са отбелязани в Доклада в цветове, 
в съответствие с легендата за произход на етикетите за заемките. Цветовете, 
които се появяват в съдържанието на Доклада за подобност, означават: 

• зелен - фрагменти от Интернет ресурси, 

• червен - фрагменти от основната база данни и от Програмата за обмен 
на база данни, 

Програма за обмен на база данни - опцията на Системата за антиплагиатство, 
която позволява достъп до базите данни на документи на други институции, 
участващи в програмата, което позволява да се разширят източниците за 
антиплагиатски анализ. 

Членството в Програмата за обмен на база данни е резултат от разпоредбите на 
лицензионното споразумение. Ако имате интерес да се присъедините към 
програмата, моля, свържете се с Отдела за обслужване на клиенти, за да бъде 
подготвено приложение към договора и за да получите допълнителна 
информация. 
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• oранжев - фрагменти от ресурсите на базата данни RefBooks, 

RefBooks - база данни с публикации и текстове от всички области на науката и 
културата, създадени от Plagiat.pl, които съставляват основата за проверките, 
извършвани от Системата за антиплагиатство. Тя се състои от много колекции 
от текстове, предоставени от автори и издатели единствено за целите на 
антиплагиатския анализ. 

Понастоящем, тя съдържа почти 4 милиона записи, защитени с авторски права, 
главно на полски и английски език. Благодарение на сътрудничеството с 
издателствата на Wolters Kluwer SA, Termedia и Paperity.org, базата данни 
включва най-новите книги, коментари и научни статии, предоставени както в 
традиционния модел, така и на базата на отворени лицензи (т.нар. Open Access ) и 
базата данни arxiv.org. Включва също така колекции от текстове от много по-
малки издатели и автори. 

• син цвят на фона-  - фрагменти, открити в документи от Базата данни на 
правните актове (DLA), 

Анализираните текстове се сравняват и с полските нормативни актове на 
Wolters Kluwer SA, което позволява да бъдат разграничени от други видове заемки, 
тъй като нормативните актове не са защитени с авторско право. 

• жълт цвят на фона- символи от азбука, която не е латиница, което може 
да показва опити за скриване на заемки. 

Сигнал - информация, включена в Доклад за подобност, показващ наличието на 
символи от азбука, която не е латиница, в проучвания документ. Функцията за 
сигнализирането е да обърне специално внимание на организатора по 
легитимността, на използването на посочените символи, чието присъствие 
може да показва опит за фалшифициране на стойностите на коефициентите в 
Доклада за подобност.  

 

Документите, в които е идентифициран Сигналът, са отбелязани с червен 
удивителен знак в списъка с документи, а статистиката за случаите на 
предупреждение е включена в Доклада за подобност в секцията "Предупреждения 
и сигнали". 

  

• син - фрагменти от избрания от потребителя източник на подобност (с 
използване на функции, намиращи се в падащите списъци). 
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Два нюанса на зелено и червено се използват за разграничаване на следните 
фрагменти, открити в различни източници или в същия източник, но на други 
места. 

 

 

IV. Допълнителни функции 

При поискване, в допълнителната функционалност на Доклада, могат да бъдат 
включени: 

a. Коефициент на цитатите  

Стойността на Коефициента на цитатите (QT) показва коя част от анализирания 
документ е била включена в цитати (т.е. започва и завършва с ""). 

Трябва да се помни, че системата ще избере само цитати, правилно маркирани с 
кавички. Системата не анализира легитимността на използването на фрагменти, 
покрити от цитати. Поради тази причина в антиплагиатския анализ не се 
пропускат цитати. Коефициентът на цитатите е съпътстващ и при анализа на 
резултатите от доклада трябва да се вземе под внимание механичното естество 
на изчисляването му. 

b. Пропускане на библиография 

Възможно е да се започне пропускане на анализа на библиографията, съдържаща 
се в произведението, при условие, че е представена под формата на номериран 
списък, започващ с думата "Библиография". 
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V. Тълкуване на Доклад за подобност 

 

За да се направи точно тълкуване на Доклада за подобност, трябва да се 
предприемат следните стъпки: 

✓ Определете стойностите за Коефициентите на подобност (счита се за 
подозрително, ако първият Коефициент на подобност надвишава 50% и ако 
вторият Коефициент на подобност надвишава 5%); 

✓ Прегледайте списъка "Най-дълги фрагменти, идентифицирани като 
подобни" (фрагменти, които имат няколко думи, повече от 200, се считат за 
подозрителни, поради което изискват стриктна проверка, ако този вид фрагмент 
съществува, той трябва да бъде намерен чрез линка "Маркиране на фрагмент "и 
да се провери дали е цитиран или не); 

✓ Превъртете списъците "Документи, съдържащи подобни фрагменти", като се 
вземат предвид особено документите, съдържащи фрагменти, които надвишават 
Коефициента на подобност 2 (те са отбелязани с удебелен шрифт). Ако са налице 
такива документи и особено, ако са в горната част на списъка, трябва да 
използвате линка "Маркиране на фрагмент" и да проверите дали те са кратки 
фрази, разпръснати в документа (в този случай можем да ги считаме за случайни 
заемки ) или дълги текстови фрагменти, които са съседни и са разделени само от 
кратки фрази (този вид ситуация ще предизвика подозрение); 

✓   Ако възникнат съмнения, Докладът за подобност трябва да бъде подложен 
на точен анализ, който се основава, в допълнение на използването на функциите 
от Доклада за подобност, представени в параграфи 1-3, на точен анализ на 
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съдържанието на документа, като се вземат предвид фрагменти, открити от 
системата в други текстове. 

 

 

 

VI. Основна информация за тълкуването на Доклада за 
подобност 

 

Strikeplagiarism.com е инструмент за проверка на оригиналността на 
проверените документи. Целта му е да се определи точната пропорция на 
възможните прилики на проверявания текст в сравнение със съдържанието на 
базите данни и Интернет. 

Системата предоставя горепосочената информация, което позволява независима 
оценка на легитимността на заемките, открити в проверявания документ. Целта 
на системата не е да декларира дали текстът е написан самостоятелно или не, а да 
предостави необходимите материали, за да формира становище по отношение на 
неговата оригиналност. Следователно, Докладът за подобност трябва винаги да 
се разглежда от компетентно лице. По-конкретно, документът не трябва да се 
оценява само на базата на процентите на Коефициентите на подобност. 
Необходимо е да се провери съдържанието на документите – дали цитатите се 
маркирани и дали са от документи, изброени под референции. 

Strikeplagiarism.com не определя кой документ е бил създаден пръв - този, 
анализиран от системата или този, който се счита за източник. В случай на 
съмнения, потребителят не може да установи, единствено въз основа на Доклада 
за подобност, кой от документите е оригиналът и кой е бил копиран. Това 
заключение може да бъде резултат само от подробен анализ на двата документа. 

Поради методите, използвани за анализиране на приликите, системата също ще 
открива някои често използвани фрази, като например: "Както вече споменах" 
или "Ние можем да заключим, че". Но броят на тези фрази в групата на заетите и 
тяхното въздействие върху процентната стойност на коефициента на подобност 
не трябва да надхвърля 50%. 

Анализът, извършен от нашата компания, показва, че когато текстовете съдържат 
голям брой фрази, заети от професионално направление, коефициентът на 
подобност се увеличава значително. В резултат на това, някои документи могат 
да получат сравнително високи проценти, въпреки че подробният анализ на 
Доклада за подобност ще покаже, че той не съдържа неоторизирани заемки. 
Поради тази причина, въведехме втория коефициент на подобност. 
Коефициентът на подобност 2 определя по-точен процент на заемките, открити в 
анализираните документи. Стойността му се изчислява като на Коефициент на 
подобност 1, но идентифицира фрази, които имат определен брой думи, зададени 
от университета. Нашата препоръка за университетите, с които работим, е да се 
установи лимит за Коефициента на подобност 2 до 25 думи. Също така, 
препоръчваме подробен анализ на докладите, чийто Коефициент на подобност 2 е 
по-голям от 5%. Документи, които надвишават допустимите проценти за 

http://www.strikeplagiarism.com/
mailto:contact@strikeplagiarism.com


 

 Plagiat.pl Ltd.  

Варшава, ул. Врубла 8, 02-736 

 

тел.  +48 22  100 11 11 

факс.  +48 22 100 53 30 

www.strikeplagiarism.com  

mail: contact@strikeplagiarism.com 

коефициенти на подобност, не могат автоматично да се разглеждат като случаи 
на плагиатство. 

 

 

VII. Контакт: 

 

Ако имате някакви проблеми, моля, свържете се с Отдела за обслужване на 
клиенти, 

E-mail: contact@strikeplagiarism.com  

Телефон:  (22) 100 11 11 
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