Instrucţiuni de interpretare a Raportului de
Similitudine al serviciului
Sistemantiplagiat.ro

Raportul de Similitudine:

1.



facilitează evaluarea originalităţii textului analizat;



determină în ce măsură a fost compilat sau copiat documentul;



indică numărul de fragmente împrumutate;

Coeficienţii de Similitudine

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;



Pentru calcularea Coeficientului de Similitudine 1, sunt luate în considerare toate
frazele descoperite de sistem în alte documente; pentru calcularea Coeficientului de
Similitudine 2, sunt luate în considerare numai frazele a căror lungime depăşeşte limita
Coeficientului de Similitudine 2 (valoarea iniţială a limitei este de 25 de cuvinte,
aşadar sistemul calculează procentul din text care conţine fragmente similare care
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depăşesc 25 de cuvinte);



ţinând cont de lungimea frazelor descoperite, Coeficientul de Similitudine 2 este mult
mai eficient în descoperirea împrumuturilor neautorizate; Coeficientul de
Similitudine 1 este util pentru evaluarea limbajului autorului, el evidenţiind frazele
utilizate frecvent.

2. Funcţiile Raportului de Similitudine


Lista derulantă cu cele mai lungi 10 fragmente care au fost identificate ca fiind similare
cu fragmentele găsite în documentele sursă,



Listele cu documentele care conţin fragmentele identificate ca fiind identice cu textul
analizat, documente care se găsesc în baza de date mamă, în bazele de date ale altor
facultăţi şi pe Internet,



posibilitatea de evidenţiere a împrumuturilor descoperite;



determinarea gradului de similitudine într-un fragment anume;



determinarea numărului de fragmente care provin dintr-o singură sursă.

3. Cuprinsul Raportului de Similitudine
Descrierea culorilor care apar în cuprinsul Raportului de Similitudine:
1.

verde – reprezintă fragmentele care provin din sursele Internetului din întreaga lume;
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2.

roşu – reprezintă fragmentele care provin din bazele de date: internă şi externă (ex. alte
facultăţi);

3.

albastru – reprezintă fragmentele care au fost evidenţiate prin folosirea funcţiilor care sa
află în listele derulante;

4. galben – reprezintă caracterele din alfabete non-latine care sunt prezente în text.

5. Interpretarea Raportului de Similitudine
Pentru a face o interpretare exactă a Raportului de Similitudine, trebuie realizate următoarele
operaţiuni:
 este necesar să se verifice valoarea Coeficienţilor de Similitudine ( este considerată
suspicioasă depăşirea pragului de 50% pentru Coeficientul de Similitudine 1 şi 5% pentru
Coeficientul de Similitudine 2),


este necesar să se analizeze lista cu “ Cele mai lungi fragmente identificate ca fiind
similare” (sunt considerate suspicioase fragmentele cu un număr de cuvinte mai mare de
200, de aceea necesita o verificare atenta; dacă acest fel de fragmente există, ele trebuie
găsite, prin folosirea lincului “marchează fragmentul” şi trebuie verificat dacă aceste
fragmente sunt citate),



derulati lista cu “Documente care conţin fragmente similare”, luând în vedere mai ales
documentele care cuprind fragmente care depăşesc limita Coeficientului de Similitudine
2 (acestea sunt însemnate cu litere îngroşate). În cazul în care apar astfel de documente,
mai ales dacă se află la începutul listei, trebuie folosit linkul “marchează fragmentul” şi
trebuie verificat dacă acestea sunt fraze scurte împrăştiate pe întregul document (în acest
caz putem să le considerăm ca împrumuturi întâmplătoare), sau sunt fragmente lungi de
text care sunt învecinate şi separate doar prin fraze scurte (acest fel de situaţie va trezi
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bănuieli),


în cazul în care apar orice fel de bănuieli , Raportul de Similitudine trebuie sa fie supus
unei analize exacte, 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.

6. Contact:
În cazul în care întâmpinaţi probleme, vă rugăm să contactaţi Departamentul Serviciu
Clienţi,
E-mail: contact@sistemantiplagiat.ro
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