
  

  

Основна информация за интерпретиране на Доклад за 

подобност/сходство  
  

1. StrikePlagiarism.com – Antiplagiarism Internet System е средство за проверка на 

оригиналността на текстов документ. Целта му е прецизно да определи степента на заимстване на 

съдържание. Системата проверява за съвпадения между качените за анализ  документи и ресурси 

в Интернет и наличните бази от данни. В резултат, системата предоставя информация, която 

позволява да се определи броят заемки и техните първоизточници. Разпознатото като еднакво 

съдържание е визуално маркирано в Доклада за подобност, което позволява да се провери 

коректността на маркираните цитирания.  

 

Документите с висок Коефициент на съвпадение не могат автоматично да се счетат за плагиатство.  

  

Докладът за подобност трябва винаги да бъде анализиран от компетентен човек. В частност, 

документът не може да се оценява единствено по Коефициента на съвпадение. Трябва също да се 

провери съдържанието на документа – дали цитиранията са маркирани като такива и дали 

източниците са изброени в библиографията.  

  

2. Системата Strikeplagiarism.com не доказва кой документ е създаден първи – този, който се 

анализира, или намереният в интернет или база от данни и считан за първоизточник. Ето защо, в 

случай че не е ясно указано, потребителят не може да установи кой документ е оригинал и кой е 

копие единствено на базата на Доклада за подобност. Такъв извод може да бъде направен 

единствено след обстоен анализ на двата документа.   

3. Поради използваните в системата методи за търсене на съвпадение, софтуерът ще открие 

и някои изрази, които са често използвани, например „следва да се отбележи“ или „може да се 

каже, че“. Тези „грешки“ в резултат от „свърпрецизност“ на системата могат да създадат 

„смущения“ на Коефициента на подобност 1, но не би трябвало да повлияят на общата стойност 

на Коефициента на подобност (въпреки че за текст на английски език такива фрази могат да 

достигнат до 10% от труда). Трудове, които изискват много конкретна терминология, е по-

вероятно да са обект на висока степен на такова „смущение“. Ето защо някои документи имат 

висок Коефициент на подобност 1, въпреки че задълбочен анализ би показал, че трудът е изцяло 

оригинален. Коефициентът на подобност 2 определя по-прецизно заемките, открити в труда. 

Неговата стойност е зададена подобно на Коефициент на подобност 1, но той отчита фрази, 

състоящи се от 25 думи. Препоръчваме задълбочен анализ на всички Доклади, за които 

Коефициентът на подобност 2 надвишава  5%.  

  

  
  
  

  



Речник на полезните термини  
  

Съобщение за внимание е съобщение в Доклада за подобност, което показва наличие на знаци от азбука 

различна от основната в целия документ. Функцията на това съобщение е да привлече вниманието върху 

необходимостта от използването на такива символи. Тяхната употреба би могла да е опит за прикриване на 

плагиатство.  

Документите, които съдържат съобщението за внимание са маркирани в жълто в списъка с документи. Те 

също така имат удивителен знак в Доклада за подобност.  

 

Доклад за подобност е документ създаден StrikePlagiarism.com, който съдържа информация за заемките, 

намерени в документа.   

  

Коефициент на подобност 1– стойността (представена в %), която определя степента на намерени заемки, 

състоящи се от минимум пет думи, от интернет източници. Превишаването на допустимите стойности на 

Коефициент 1 може да означава прекомерна употреба на заемки (от трудове на други автори) в документа. 

Тъй като има много  често използвани фрази, които се състоят от пет и повече думи, превишаването на този 

коефициент отчита единствено възможността документът да съдържа неоригинален текст и, като правило, 

се изисква да бъде допълнително верифициран от човек, оторизиран за това (супервайзор).  

 

Максималната стойностна Коефициента на подобност 1, препоръчвана от Strikeplagiarism.com, е  50%.  

Коефициент на подобност 2 – стойността в  %, която определя нивото на намерени заемки, състоящи се от 

минимум двадесет и пет думи, от интернет ресурси. Превишаването на възприетата стойност на 

Коефициент 2 е много сигурен признак за наличието на неавторско съдържание в документ на студент. Тъй 

като идентични фрази от 25 думи не съществуват нормално в езика, наличието на такива е достоверен 

признак за заемки. Всяка такава заемка трябва да бъде проверена от оторизиран супервайзор, тъй като е 

възможно да е цитиране, което е правилно маркирано като такова в документа.  

Максималната стойност, препоръчвана от Strikeplagiarism.com, за Коефициента на подобност 2 е 5 %.  

  

За повече въпроси моля пишете на имейл: help@StrikePlagiarism.com  
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