ORIGINALITATEA ESTE O VALOARE

Ghid de interpretare a Raportului de
Similitudine Sistemantiplagiat.ro
Raportul de Similitudine:



Facilitează evaluarea originalităţii textului analizat;
Indică numărul de fragmente împrumutate.

1. Funcțiile Raportului de Similitudine


Generează Coeficienții de Similitudine, care determină procentele împrumuturilor
identificate în documentul analizat;



Evidențiază fragmentele identificate în bazele de comparație;



Prezintă cele mai lungi 10 fragmente detectate indiferent de sursă;



Prezintă toate fragmentele detectate în liste împărțite pe categorii:









Baza de Date proprie (conține documentele adăugate de utilizatori);
Bazele de Date ale instituțiilor care participă la Schimbul de Baze de Date;
Baza de date RefBooks (conține peste 3 milioane de articole și cărți);
Baza de Date Legislativă (BDL);
Resursele Internetului;

Permite marcarea cu albastru a fragmentelor identificate în fiecare sursă în parte;
Determină gradul de similitudine pentru fiecare sursă în parte, menționând
următoarele detalii:
 Numărul de cuvinte găsite în ambele texte;
 Numărul de fragmente în care apare textul dintr-o sursă în textul analizat;
 Procentul de similitudine al textului analizat cu fiecare sursă în parte;



Permite navigarea rapidă între secțiunile documentului pentru a ușura analiza;
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2. Coeficienţii de Similitudine


Determină măsura în care documentul este format din fragmente identice cu cele
descoperite în alte texte;



Indică procentul numărului de cuvinte găsite în alte texte faţă de numărul total de
cuvinte din documentul analizat;

1. Valoarea Coeficientului de Similitudine 1 determină ce procent din document
conține fraze de 5 cuvinte sau mai lungi, găsite în baza de date mamă, a altor universități
afiliate, RefBooks sau surse de pe Internet (cu excepția extraselor din actele juridice
găsite în Baza de Date Legislativă-BDL). Coeficientul de Similitudine 1 este utilizat în
principal pentru a examina independența lingvistică a autorului lucrării.

2. Valoarea Coeficientului de Similitudine 2 determină ce procent din document
conține fraze de 25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele menționate mai sus (cu
excepția BDL). Datorită lungimii frazelor detectate, Coeficientul de Similitudine 2,
reprezintă un instrument mult mai bun pentru detectarea împrumuturilor neautorizate.
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3. Coeficientului BDL (Baza de Date Legislativă) determină ce procent din document
este format exclusiv din fraze de 8 cuvinte sau mai lungi, care se regăsesc în actele
juridice din Baza de Date Legislativă.

4. Coeficientul CIT – indică procentul din text aflat între ghilimele.
Sistemul va lua în calcul doar citatele marcate cu ghilimelele corecte. Sistemul nu
exclude citatele din calculul ceilorlalți coeficienți de similitudine pentru ca pot să apară
probleme dacă cineva omite intenționat sau din greșeală ghilimelele. Coeficientul pentru
citate este o funcție auxiliară creată pentru a ușura analiza raportului, însă trebuie să se
țină cont de natura mecanică a analizei.

3. Listele derulante cu Similitudini



Listele disponibile în raport permit o analiză rapidă ale principalelor surse în care au
fost găsite fragmente identice;
Listele sunt:
 Lista derulantă cu cele mai lungi 10 fragmente care au fost identificate ca fiind
similare cu fragmentele găsite în documentele sursă;
 Lista cu fragmente identice identificate în Baza de Date Proprie;
 Lista cu fragmente identice identificate în Bazele de Date ale altor instituții;
 Lista cu fragmente identice identificate în Baza de Date RefBooks;
 Lista cu fragmente identice identificate în Baza de Date Legislativă;
 Lista cu fragmente identice identificate în Resursele Internetului.
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Valorile din dreptul fiecărei surse indică procentele din documentul analizat care
sunt identice cu fiecare sursă;

4. Cuprinsul Raportului de Similitudine
Fragmentele similare sunt marcate în raport cu diverse culori, în funcție de sursă. Culorile
care apar în cuprinsul Raportului de Similitudine sunt:

1. Verde – reprezintă fragmentele care provin din sursele Internetului din întreaga
lume;

2. Roşu – reprezintă fragmentele care provin din bazele de date: internă și externă
(prin Schimbul de Baze de Date*);

*Schimbul de baze de date este o opțiune prin care sistemul poate compara un text analizat cu
bazele de date ale celorlalte instituții care participă la program. Dacă sunteți interesați de acest
program, vă rugăm să ne contactați.

3. Albastru – reprezintă fragmentele care au fost evidenţiate prin folosirea funcţiei
„arată în text ” care sa află în listele derulante;

4. Portocaliu – reprezintă fragmentele care provin din baza de date RefBooks;

RefBooks este o bază de date creată de compania noastră, care conține aproape 4 milioane de
texte oferite de autori și editori pentru analiza anti-plagiat. RefBooks conține cărți și articole din
toate domeniile științifice și culturale, care sunt atât open access, cât și pe bază de plată.

5. Fundal albastru - reprezintă fragmente găsite în documentele din Baza de Date
Legislativă;
Baza de Date Legislativă coține întreaga legislație românească și europeană, fiind actualizată
zilnic.
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6. Fundal galben –reprezintă caracterele din text care provin din alfabete diferite față
de restul textului.

Documentele în care apar alerte sunt evidențiate în listă cu semnul exclamării lângă raport.
Numărul de caractere pentru care s-a aplicat alerta este afișat în secțiunea Avertismente și
alerte din cadrul raportului.

7. Fundal mov – reprezintă textele aflate între ghilimele.

Raportul conține o legendă care este vizibilă atunci când parcurgeți documentul și care
indică ce
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În raport pot fi două nuanțe de roșu sau de verde, ele fiind folosite ca a evidenția că
două sau mai multe fragmente au fost luate din aceeași sursă, însă în textul analizat lea fost inversată ordinea.

5.

Funcții adiționale

A. Coeficientul Citatelor - Este o funcție care se acordă în mod
automat tuturor clienților. Dacă funcția nu vă este de folos, ea poate
fi oprită la nivel de instituție.
B. Ignorarea Bibliografiei – Se poate omite bibliografia în timpul
analizei astfel încât să nu influențeze coeficienții de similitudine.
Pentru asta este necesar ca bibliografia să fie o listă numerotată care
să înceapă cu cuvântul Bibliografie. Dacă funcția nu vă este de folos,
ea poate fi oprită la nivel de instituție.
C. Atenționare pentru posibile dubluri – O funcție care vă
informează dacă au mai fost încărcate documente cu același titlu
și/sau autor. Această opțiune este disponibilă la cerere.
D. Verificarea conformității – O funcție care îi cere utilizatorului să
verifice dacă varianta electronică este aceeași ca varianta fizică a
lucrării predate. Utilizatorul confirmă că cele două formate ale lucrării
sunt identice după compararea a 3 pagini între cele două variante.
Această opțiune este disponibilă la cerere.

6.

Interpretarea Raportului de Similitudine

Pentru a face o interpretare exactă a Raportului de Similitudine, trebuie realizate
următoarele operaţiuni:


Verificați valoarea Coeficienţilor de Similitudine (este considerată suspicioasă
depășirea pragului de 50% pentru Coeficientul de Similitudine 1 și 5% pentru
Coeficientul de Similitudine 2, însă depășirea acestor praguri nu indică în mod
categoric un plagiat);



Analizați lista cu “Cele mai lungi fragmente identificate ca fiind similare” (sunt
considerate suspicioase fragmentele cu un număr de cuvinte mai mare de 25, de aceea
ele necesită o verificare atentă; dacă acest fel de fragmente există, ele trebuie găsite,
prin folosirea linkului “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă sunt citate);
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Derulați listele cu “Documente care conţin fragmente similare” și analizați în special
sursele care cuprind fragmente care depășesc limita Coeficientului de Similitudine 2
(acestea sunt însemnate cu litere îngroșate). În cazul în care apar astfel de surse, mai
ales dacă se află la începutul listei, trebuie folosit linkul “marchează fragmentul” și
trebuie verificat dacă acestea sunt fraze scurte împrăștiate pe întregul document (în
acest caz putem să le considerăm ca împrumuturi întâmplătoare), sau sunt
fragmente lungi de text care sunt învecinate și separate doar prin fraze scurte (acest
fel de situaţie va trezi bănuieli);



În cazul în care apar orice fel de bănuieli, Raportul de Similitudine trebuie să fie
supus unei analize minuțioase, care se bazează, în afară de folosirea funcţiilor
Raportului de Similitudine prezentate în punctele 1-3, pe analiza exactă a cuprinsului
documentului, ţinându-se cont de însemnarea fragmentelor, care au fost descoperite
de către sistem în alte texte.

7. Bazele Interpretării Raportului de Similitudine
Sistemantiplagiat.ro este un instrument care ajută la verificarea originalității
documentelor analizate. Scopul său este de a determina cu exactitate proporţia
similitudinilor posibile din textul verificat comparativ cu conținuturile găsit în bazele de
date ale Internetului, Baza de Date RefBooks, Baza de Date Legislativă, precum și bazele de
date ale instituțiilor care folosesc sistemul.
Sistemul vă oferă informațiile de mai sus, permițându-vă să evaluați în mod
independent, dacă împrumuturile evidențiate în conținutul documentului în curs de
verificare, sunt eligibile. Scopul sistemului nu este de a declara dacă textul a fost scris
independent sau nu, ci oferă doar o bază materială pentru evaluarea acestuia. Prin urmare,
Raportul de Similitudine trebuie să fie întotdeauna analizat de către o persoană competentă.
În special, o lucrare nu trebuie evaluată exclusiv pe baza indicatorilor (procentelor)
Coeficienților de Similitudine. Este necesar să se verifice în conținutul documentului dacă
referințele bibliografice sunt corect marcate și dacă acestea provin din documentele
enumerate în bibliografie.
Sistemantiplagiat.ro nu determină care dintre documente a fost creat primul,
dacă e cel analizat sau cel găsit de către sistem şi care este considerat sursă. Prin urmare, pe
baza aceluiași Raport de Similitudine, nu puteți determina care document este original și
care este copie. Această concluzie poate rezulta doar în urma unei analize detaliate a
ambelor documente.
Datorită metodelor folosite în analiza similitudinilor textuale, sistemul detectează și
fraze care sunt frecvent utilizate în limba română, de exemplu: „după cum am detaliat
anterior“, „se poate ajunge la concluzia“, sau nume de instituții, titluri de cărți, etc. Cu toate
acestea, numărul acestor fraze din grupul de împrumuturi şi impactul lor asupra valorii
procentajului Coeficientului de Similitudine 1 nu trebuie, în mod normal, să depăşească 50%.
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Analiza efectuată de către compania noastră arată că atunci când textele conţin un
număr mare de fraze luate dintr-un domeniu profesional, Coeficientul de Similitudine 1
creşte semnificativ. Ca rezultat, o parte dintre documente obţin procentaje relativ mari, deşi
o analiză detaliată a Raportului de Similitudine va arăta că nu conţin împrumuturi
neautorizate. Din acest motiv am introdus Coeficientul de Similitudine 2.
Coeficientul de Similitudine 2 defineşte cu o acurateţe mult mai mare împrumuturile
găsite în documentele analizate. Valoarea sa este calculată la fel ca cea a Coeficientului de
Similitudine 1, dar el identifică frazele care au un anumit număr de cuvinte, acesta fiind
stabilit de către universitate. Recomandarea noastră pentru universităţile care colaborează
cu noi este ca limita Coeficientului de Similitudine 2 să fie de 25 de cuvinte. De asemenea,
recomandăm ca rapoartele care au Coeficientul de Similitudine 2 mai mare de 5% să fie
analizate în detaliu.

Valorile crescute ale Coeficienților de Similitudine nu indică
neapărat un plagiat!

8. Glosar de termeni utili
Alertă – notificare din Raportul de Similitudine care indică faptul că au fost identificate
caractere dintr-un alfabet diferit față de cel în care a fost redactat documentul analizat.
Funcția Alertă a fost creată pentru a atrage atenția evaluatorului la prezența caracterelor
evidențiate în document, prezență care poate indica o încercare de a falsifica valorile
coeficienților din Raportul de Similitudine.
Documentele care conțin alerte, sunt evidențiate cu galben în lista de documente, iar
Rapoartele de Similitudine ale acestor documente sunt marcate cu semnul exclamării.
Program de Schimb de Baze de Date - este o opţiune a Sistemantiplagiat.ro prin care
beneficiarii pot primi accesul la bazele de date ale altor instituții care participă la acest
program, astfel mărind numărul resurselor pentru analiza sistemului. Participarea la
Programul de Schimb de Baze de Date se poate realiza doar cu acordul instituțiilor care
folosesc serviciul. Participarea la acest Program nu oferă acces persoanelor neautorizate în
bazele de date ale instituțiilor.
Raportul de Similitudine – este un document generat de către Sistemantiplagiat.ro,
care conţine informaţii legate de împrumuturile identificate în textul analizat.
RefBooks este o bază de date creată de compania noastră, care conține publicații și
texte din toate domeniile științifice și culturale și care stau la baza analizei efectuate de
sistemul antiplagiat. Se compune din mai multe seturi de texte furnizate de autori și editori
exclusiv pentru analiza antiplagiat.
Baza de Date RefBooks conține în prezent mai mult de 3 milioane de lucrări protejate
de drepturi de autor, care sunt în principal în limba engleză. Datorită cooperării cu editorii,
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Termedia și Paperity.org baza de date include, printre altele, cele mai recente cărți,
comentarii și articole științifice disponibile atât contra cost, cât și open access.
Baza de Date Legislativă – cuprinde o multitudine de texte din domeniul legislativ,
printre care legislația românească, legislația europeană, reviste, jurisprudență și altele. Baza
de Date Legislativă este actualizată zilnic cu noile acte care intră în vigoare. Este o bază de
date opțională.

9.

Contact:

În cazul în care întâmpinaţi probleme, vă rugăm să ne contactați la:
E-mail: contact@sistemantiplagiat.ro
Tel: 021.642.72.58.
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