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Докладът за сходство: 

 Съхранява оригиналната оценка на анализирания текст 

 Показва броя на заетите фрагменти и посочва техния източник 

 Позволява на оценяващия да приема пасажи или източници и променя 
коефициента за сходство  

 Запазва промените и коментарите на оценяващия 

 

1. Функционалности на Доклада за сходство 

 Генерира Коефициенти за сходство, които определят процента на заемките, 
открити в анализирания документ; 

 Маркира фрагментите, идентични на текстовете, намиращи се в 
сравнителните бази данни; 

 Представя падащ списък с 10-те най-дълги заемки открити в документа от 
базата данни; 

 Разграничава заемките, открити в документа според следните източници за 
подобност и сравнителни бази данни: 

 RefBooks Database – база данни създадена от нашата компания, която 
съдържа повече от 35 милиона текста на различни езици, взети от бази 
данни като ArXiv.org (електронни статии в сферата на физика, математика, 
компютърни науки, биология, финанси, статистики, електронно 
инженерство, т.н.), Paperity.com (над 6500 научни журнали, публикувани с 
отворен достъп. Списък на журналите: http://paperity.org/journals/1) и 
Termedia.pl. 

 Домашна база данни – разполага с всички документи добавени в базата 
данни от потребителя  

 Ресурси от интернет – текстове от уебстраници както и файлове, които са с 
отворен достъп  

 Позволява разграничаването (чрез подчертаване в синьо) на избран източник 
на заемане; 

 Определя степента на сходство с конкретен източник, изразена в: 

 брой на общите думи в двата текста, 

 брой на пасажите от всеки източник, които са намерени в анализирания текст, 

 процентна стойност на сходството на анализирания текст с източника, 

 Позволява бърза навигация в документ, като улеснява неговия анализ; 
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 Позволява да се приемат пасажи или цели източници, като коефициентът за 
сходство се променя спрямо решенията. Новите коефициенти за сходство се 
показват в доклада в червено, а първоначалните са в сиво; 

 Улавя манипулации в текста, които могат да са направени в резултат на 
форматиране или с опит да се избегне разпознаване на препис; 

 Посочва дължината на документа в думи и символи и същевременно посочва 
дължината зададена на втория Коефициент за сходство (стандарта му е 25 думи).  

 

2. Коефициенти за сходство 

 Определят в каква дължина документът се състои от пасажи, идентични с 
тези, открити в други текстове; 

 Изразяват в проценти броя на думите, открити в други текстове, към общия 
брой думи в проучвания документ. 

 

 

 

Стойността на Коефициента за сходство 1 (КС1) определя коя част от 
документите съдържа фраза от 5 думи или по-дълга, открити в домашната база 
данни на университета, базата данни RefBooks или Интернет ресурси.  

Стойността на Коефициента за сходство 2 (SC2) определя коя част от 
документите съдържа фраза от 25 думи или повече, открити в посочените по-горе 
бази данни. 

Системата ще приеме само заемки, които са цитирани правилно. Системата не 
изключва цитатите от другите коефициенти, защото това би довело до проблеми 
ако авторът без да иска или нарочно е цитирал грешно. Тези коефициенти са 
спомагателна функция, която служи да помогне с прегледа на доклада. 
Оценяващото лице трябва да има предвид, че това е автоматизирана функция на 
системата.  
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Когато пасаж или източник е приет, червените процентови единици в 
кръговете ще се намалят. 

 

 

 

3. Възможни начини за манипулация на текста 
 

 Докладът съдържа списък с предупреждения и сигнали за опити за 
текстова манипулация 

 Интерактивният доклад позволява лесно навигиране към текстовите 
манипулации с помощта на стрелките до всеки вид промени в списъка 
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Възможните манипулации са следните: 

 Замяна на букви – посочва части в текста, където са използвани букви 
или символи от чужда азбука. Например, буквите „а“, „с“ или „е“ от 
българската азбука (кирилица), могат да бъдат заменени с „а“, „с“ или „е“ от 
латинската азбука. Въпреки че изглеждат еднакви и разликите са 
невидими при четене на текста, системата може да различи символите.  

Пример на български текст със заменени букви на латиница в MS Word: 

 

 Същият текст в Доклада за сходство: 

 

 Спредове – удължаване на буква в текста, което се използва, за да се 
създаде илюзията за използван интервал между две думи. 

 

 Микро пространства – миниатюрни интервали или букви, които се 
поставят в думите с цел да ги разделят 

 

 Бели знаци – вмъкване на буква или символ между две думи оцветен в 
бяло с цел да се създаде илюзията, че е използван интервал между думите. 
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 Перифрази (SmartMarks) – маркира подобни фрагменти, които не са 
идентични. 

Ролята на SmartMarks е да подчертае фрагменти от анализирания текст, 
които са подобни, но не еднакви на източниците разпознати от системата. 
Целта на тази функция е да посочи случаи, в които са направени промени на 
текста: размяна на последователността на думите, добавяне или премахване 
на думи и заместване на думи. Фрагментите, които са подчертани като 
Перифрази (SmartMarks) са отбелязани с по-светъл цвят от останалия текст.  

С преместване на курсора на мишката върху подчертания фрагмент ще се 
появи малък прозорец с текста на фрагмента от оригиналния източник. 

 
 

4. Падащи списъци с прилики в текста 

 Списъците с прилики в доклада за сходство позволяват на оценяващия да 
направи бърз анализ на основните източници, от които са намерени 
идентични фрагменти 

 За всяка база данни и източник в доклада за сходство има процентова 
единица, която отбелязва количеството текст използвано от оригинала в 
анализирания документ 

 Падащите списъци са следните 

 Списък с 10-те най-дълги фрагменти, които са намерени от системата 
от ВСИЧКИ източници; 

 Списък с идентични фрагменти намерени в Базата данни RefBooks; 

 Списък с идентични фрагменти намерени в Домашната база данни 

 Списък с идентични фрагменти намерени в Програмата за обмен на 
база данни 

 Списък с идентични фрагменти намерени в Интернет източници 
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 Процентната стойност за конкретен запис в списъка показва коя част от 
анализираните документи е идентична с посочения източник; 
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5. Съдържание на Доклада за сходство 

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 сходство са: 

 зелен - фрагменти от Интернет ресурси; 

 

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

 

 oранжев - фрагменти от ресурсите на базата данни RefBooks; 

 

Показване на заемки от Интернет източници 

За пасажи от текста, намерени в интернет източници, при избиране на връзката 
на интернет източника се отваря прозорец на уеб страницата и е подчертан 
текстът, от който е направена заемка. 
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6. Създаване на задания и Кръстосана проверка 

 В системата има опция преподавателите да създават задания, в които 
студентите да качват техните документи. Подадените документи в заданието ще 
бъдат проверени помежду си с функцията за Кръстосана проверка, която ще се 
покаже в отделна секция на доклада: 

 

 Чрез избиране на лупата от колоната „Показване на резултата от 
сравнението“, докладът ще покаже текста от двата подадени документа 
подчертани със син цвят за по-лесно сравнение: 

 

 Функцията за Кръстосана проверка позволява сравнението на група 
подадени документи помежду си. Функцията е възможна чрез опцията за 
създаване на Задания. 

7. Приемане на пасажи 

 Ролята на интерактивния доклад е да помогне с оценяването на 
оригиналността на един текст като дава опцията на оценяващото лице да приема 
пасажи и източници и така да намали Коефициента за сходство.  
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В интерактивния доклад това е възможно, когато се избере подчертан пасаж и се 
натисне бутона „Приемете този пасаж“: 

 

Или с избиране на бутона „Приемете целия източник“ за приемане на всички 
заемки от един източник: 

 

Цели източници също могат да бъдат приети чрез отбелязване на празната кутия 
до връзката към тях в падащия списък с източниците: 

 

 Когато се приемат пасажи и цели източници, цветът на текста става черен, а 
коефициентите за сходство в доклада спадат. Новите коефициенти ще бъдат 
изписани в червен цвят, а първоначалните стойности ще са в сиво: 
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Приетите пасажи и източници ще бъдат добавени към нов падащ списък „Списък 
на приетите фрагменти“: 

 

 Ако пасаж е приет погрешка, чрез избирането на лупата може да се открие в 
текста: 

 

и после с избиране на пасажа и бутона „върнете този фрагмент“ да се върне: 
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8. Добавяне на коментари 

Интерактивният доклад позволява на оценяващия да добавя коментари към 
текста, за да осигури комуникация с автора за належащи промени, които трябва да 
се направят. 

За да се добави коментар в доклада се избира иконата от менюто в дясно: 

 

След натискане се отваря поле, в което може да се напише желаният коментар като 
след това се запазва с избиране на иконата за запазване: 

 

9. Запазване и крайно решение 

Интерактвният доклад за сходство позволява на оценяващия да запази промените 
направени в доклада и да вземе крайното решение свързано с оценения документ. 
Опциите са възможни с натискане на бутона Запазване/Завършване в горната част 
на доклада: 
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Опциите са: 

 Запазване на промените (редактиране по-нататък) – ако желаете да 
запазите промените, които сте направили и да се върнете към прегледа на 
документа по-късно 

 Отхвърляне – ако документът е с лоша оценка 

 Изпратете за корекция – ако авторът трябва да редактира текста 

 Приемете и завършете (запишете в базата данни) – ако документът е 
прегледан и приет за публикуване или защита, автоматично ще бъде 
добавен към Домашната база данни 

 Под тези опции също така има текство поле, в което оценяващият може да 
добави коментар към взетото решение.  

 

10. Изпращане на Доклада за сходство 

Интерактивният доклад за сходство е пригоден за отваряне и редактиране през 
потребителския профил. Ако желаете да изпратите доклада на хора, които нямат 
достъп до системата, можете да използвате опцията за Споделяне от дясната 
страна на доклада. 

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


 

 Strike Plagiarism  

София, ул. Стоил Слатински 10 

 

 www.strikeplagiarism.com  

mail: bulgaria@strikeplagiarism.com 

 

  

Можете да споделите доклада по два начина: 

1.  Като връзка БЕЗ опция за редактиране – по този начин докладът е достъпен 
само за преглед и не могат да се правят редакции в него 

2.  Като връзка към доклада с възможност за редактиране – позволява докладът 
да бъде споделен и редактиран от други компететни лица в рамките на 48 
часа  

Докладът за сходство може да се изпрати или чрез копиране и изпращане на 
връзката, или чрез вписване на и-мейл адресите, към които желаете да бъде 
изпратен. Моля, отбележете, че споделените доклади с други хора са достъпни само 
за ограничено време. 

11. Допълнителни функции 

1. Пропускане на списъка с референции - библиографията или 
списъкът с рефернции в края на документа могат да бъдат 
пропуснати за анализ от системата с цел да не влияят на 
коефициентите за сходство. Тази опция може да бъде активирана от 
администратора на профила и ще работи за номерирани списъци (в 
стил „1., 2., 3.”, „1, 2, 3” или „[1], [2], [3]”), които започват с една от 
следните ключови думи: Библиография, Референции, Есета, Статии, 
Източници, Книги, т.н. 

2. Предупреждение за качване на вече проверени текстове – опция, 
която може да бъда активирана след връзка с офиса по 
потребителските услуги. Информира потребителите дали документ 
със същото заглавие или автор е вече качен в системата. 

3. Протоколи – ако вашата институция изисква създаването на 
документи, които включват детайли свързани с Докладите за 
сходство, можем да добавим шаблоните на документите в системата 
и те автоматично ще бъдат попълнени с данните от докладите 
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4. Проверка на прилики в превод – системата има функция, която 
открива прилики в преводни текстове. Тази функция може да бъде 
активирана след връзка с офиса по потребителските услуги. 
Функцията за проверка на прилики в преведен тескт се тълкува по 
същия начин като нормалния доклад с тази разлика, че Докладът за 
сходство ще е за преведеният текст на езика, който е избран от 
потребителя. За повече информация, моля прочетете в Наръчника за 
Потребители или се свържете с нас по и-мейл или телефон. 

 

12. Тълкуване на Доклада за сходство 

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

 Определете стойностите за Коефициентите за сходство. Счита се за 
подозрително, ако първият Коефициент за сходство надвишава 50% и ако вторият 
Коефициент за сходство надвишава 5%, НО тези стойности не посочват 
автоматично плагиатство. 

 Прегледайте списъка "Най-дълги фрагменти, идентифицирани като 
подобни". 

 Прегледайте списъците "Документи, съдържащи подобни фрагменти", като се 
вземат предвид особено документите, съдържащи фрагменти, които надвишават 
Коефициента за сходство 2. 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 
свързани и са разделени само от кратки фрази (този вид ситуация ще предизвика 
подозрение). 

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

 

13. Основна информация за тълкуването на Доклада 
за сходство 

 Strikeplagiarism.com е инструмент за проверка на оригиналността на 
проверените документи. Целта му е да се определи точната пропорция на 
възможните прилики на проверен текст в сравнение със съдържанието на Базите 
данни и Интернет източниците, които използва системата. 

 Системата предоставя горепосочената информация, което позволява 
независима оценка на легитимността на заемките, открити в проверения 
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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 
сходство трябва винаги да се разглежда от компетентно лице. По-конкретно, 
документът не трябва да се оценява само на базата на процентите на 
Коефициентите на сходство. Необходимо е да се провери съдържанието на 
документите – дали цитатите са отбелязани и дали са от документи, изброени под 
списъка с 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 сходност, 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", имена на институции, заглавия на книги и т.н. 

 Анализът, извършен от нашата компания, показва, че когато текстовете 
съдържат голям брой фрази, заети от професионално направление, коефициентът 
за сходство се увеличава значително. В резултат на това, някои документи могат 
да получат сравнително високи проценти, въпреки че подробният анализ на 
Доклада за сходство ще покаже, че той не съдържа неоторизирани заемки. Поради 
тази причина, въведехме втория Коефициент за сходство.  

 Коефициентът за сходство 2 определя по-точен процент на заемките, открити 
в анализираните документи. Стойността му се изчислява като на Коефициент за 
сходство 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 сходство от 2 до 25 думи.  

 

Високите стойности от Коефициентите за сходство не бива автоматично да 
бъдат счетени за плагиатсво! Ние не препоръчваме да се слагат лимити на 
Коефициентите за сходство, защото те могат да варират спрямо размера на 

документа, темата на текста, академичното ниво и т.н. От съществено 
значение е компетентно лице да прегледа Доклада за сходство и да направи 

преценка относно оригиналността на писмената работа. 

 

14. Контакти: 

 Ако имате запитвания, моля, свържете се с “Отдел за обслужване на клиенти”: 

E-mail: bulgaria@strikeplagiarism.com  
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