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I. Strikeplagiarism.com жүйе туралы негізгі ақпарат

 Strikeplagiarism.com

антиплагиаттық жүйесі – мәтіндік құжаттардың
түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын АТ құралы. Жүйенің мақсаты – бұл
талданатын мәтінде қарыз алудың саны туралы ақпарат беру және дереккөзін
көрсету.

Антиплагиаттық жүйе интернетте немесе құқықтық актілер деректерінің қорында
табылған талданатын құжаттардың үзінділерді, соның ішінде дұрыс белгіленген
дәйексөздер мен сілтемелерді және авторлық құқықпен қорғалмайтын үзінділерді
анықтайды.
Антиплагиаттық жүйесі мәтіннің плагиатталған дәрежесін көрсетпейді.
Strikeplagiarism.com жүйесі барлық жүктелген құжаттарды
келесі дерекқорларда салыстырады:
 Университеттің жергілікті дерекқорындағы құжаттар («дерекқорға

қосылған» құжаттар);
 Басқа жоғары оқу орындарының дерекқорынан алынған құжаттар *;
 Интернет дереккөздер;
 RefBooks дерекқоры **;
 Құқықтық дерекқоры.
* Басқа университеттердің дерекқорында құжаттардың тексерілуін қамтамасыз ету үшін дерекқор алмасу
туралы декларацияға қол қою қажет.
** Plagiat.pl sp. z o.o. компаниясы авторлар мен баспагерлердің тек антиплагиаттық талдау мақсатында
ұсынған кітаптар, мақалалар мен басқа ғылыми және мамандандырылған басылымдардың дерекқорына
негізделген. Қазіргі уақытта ол 3 миллионнан астам негізінен поляк және ағылшын тілдерінде авторлық
құқықпен қорғалған мәтіндерді қамтиды.

Антиплагиаттық жүйе ASP үлгісінде (қызмет жеткізуші ретінде ұсынылған
қосымша) ұсынылады:


Деректердің өңдеуі жеткізушінің серверінде орын алады;



Қызметті пайдалану үшін Интернетке қосылған компьютер қажет.
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II. Strikeplagiarism.com жүйесіне кіру



Strikeplagiarism.com жүйесіне кіру үшін http://strikeplagiarism.com/ сайтына
өтіп, жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Кіру» түймесін басыңыз.

Логин және Құпия сөз өрістерін электрондық пошта арқылы қабылдаған
деректермен толтырғаннан кейін «Кіру» түймесін басыңыз.
Әкімші құжаттарды, пайдаланушыларды
параметрлерін басқара алады.

және

университеттік

тіркелгінің

Сондай-ақ, Әкімші ағымдағы Strikeplagiarism.com жүйелік келісімді алдын-ала
қарастырады.
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Сонымен қатар, Әкімші құжаттарды жүйеге жүктей алады. Құжаттарды жүктеу
әдістері туралы толық ақпарат Университетіндегі Пайдаланушы Нұсқаулығында
қараңыз.

III. Пайдаланушылар тізімі



«Пайдаланушылар» бөлімі тек әкімші тіркелгілерінде көрсетіледі. Әкімші өз
функцияларын осы әрекеттер пайдалана алады:




Жаңа пайдаланушыларды қосу
Пайдаланушының сынақ санауын өңдеу
Пайдаланушы тіркелгілерін басқару
құпиясөздерді қалпына келтіру)

(пайдаланушы

деректерін

өңдеу,

 Тізім пайдаланушылар туралы негізгі ақпаратты қамтиды: пайдаланушы рөлі,

аты, тегі, электрондық пошта мекенжайы, ұйымдық бөлімше, статус және сынақ
саны.
Пайдаланушы туралы қосымша ақпарат пайдаланушының жазбасын басқаннан
кейін көрінед.
Әкімші тікелей пайдаланушының деректер көрінісінен «Құжаттарды көрсету»
түймешігі арқылы жүктеп алынған құжаттарды көре алады.

 Жүйеде 3 пайдаланушы рөлі бар: әр түрлі рұқсаттары бар деканат, оқытушы
және әкімші.
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Кафедра (немесе нұсқауларсыз) - құжаттарды жүйеге жүктей алады, салыстыру
дерекқорына құжаттар қосып, олардың деректерін өңдей алады; пайдаланушыға
тағайындалған ұйымдық бөлімшенің (мысалы, профессорлық-оқытушылар
құрамының) барлық құжаттары мен олардың ұйымдық бөлімшесіне қарамастан,
жүйеге жүктеген барлық құжаттары бар.
Ғылыми жетекші - құжаттарды жүйеге жүктеп, олардың деректерін өңдей алады;
пайдаланушының жүйеге жүктелген құжаттарды алдын ала қарауы, ал оның кімге
деканаттың үйлестірушісі тағайындалғаны туралы ақпарат бар. Үйлестірушілер
электронды пошта арқылы тағайындалған құжаттардың ұқсастығы туралы
есептерді автоматты түрде алады, сондықтан кіру қажет емес.
Әкімші
- Деканат пайдаланушысының барлық рұқсаттары бар, Университет
тіркелгісіне жүктелген барлық құжаттарды көре алады, сондай-ақ құжаттарды
жоюға болады. Бұдан басқа, олар пайдаланушы тіркелгісі мен университеттің
параметрлерін басқара алады.

 Пайдаланушы тізімі үш пайдаланушы анықтаған күйлерін пайдаланады.
«Белсенсіз» ( ) күйінде тіркелгіні белсендірмеген пайдаланушылар (яғни олар
алынған электрондық пошта хабарламасындағы белсендіру сілтемесін баспаған
және тіркелгі үшін құпия сөз орнатпаған пайдаланушылар) бар.
«Белсенді» ( ) күйі пайдаланушы есептік жазбаны белсендіріп, жүйені пайдалана
алатынын білдіреді.
«Гибернация» ( ) күйі жүйеде пайдаланушы тіркелгісі болғанымен, ол
пайдаланушы кіре алмайды.

 Жаңа пайдаланушы тіркелгісін жасау үшін «Пайдаланушылар» қойындысында
түймесін басып, қажетті өрістерді толтырыңыз. Барлық
қажетті өрістер аяқталмай тұрғанда,

түймесі белсенді болмайды.

Міндетті өрістерге: пайдаланушының пайдаланушы аты мен тегі, белсендіру
сілтемесі жіберілетін электрондық пошта мекенжайы (пайдаланушы құпия сөзді
орнату мүмкіндігімен), ұйымдық бөлімше және пайдаланушы рөлі кіреді.
Қосымша өрістерге академиялық тақырып (әдетте оқытушылар рөлі бар
пайдаланушылар үшін пайдаланылады) және телефон нөмірі кіреді.
Тексеру үшін пайдаланушының шектеуін тексеру саны есептеледі.
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 Пайдаланушы

сынақ санауышының мәнін өзгерте отырып, пайдаланушы
тізімінен контроллері бар өрістің жанында орналасқан қарындаш белгішесін басу
арқылы мүмкін болады. Жаңа мән оны сақтау үшін
керек.

белгіше арқылы расталуы

Егер тест есептегіші таусылған болса, пайдаланушы құжаттарды тексеру
мүмкіндігін жоғалтады, бірақ ол құжаттарды салыстырудан бұрын жүйе салыстыру
дерекқорына құжаттарды қоса алады.

 Пайдаланушы

басқару параметрлері («Әрекеттер») кестенің оң
бағанындағы белгішенің астында орналасады (төмендегі суретті қараңыз):

жақ

Опциялар:


Пайдаланушы деректерін өңдеу



Пайдаланушы құпия сөзін жаңарту



Пайдаланушының қатыру күйі (немесе
белсендіру)



Пайдаланушыны жою

Пайдаланушы деректерін өңдеу жаңа пайдаланушы тіркелгісін жасауға ұқсас. Әкімші
тіркелгісі болған жағдайда негізгі деректерді (аты, тегі, электрондық пошта
мекенжайы) Плагиат.пл клиенттерге қызмет көрсету бөлімі ғана редакциялайды.
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Пайдаланушының ұйқы режимі күйді «Гибернация» күйіне өзгертеді. Әкімші бұл
үдерісті ұйқы түймешігі - «Қосу» - күту күйіне ауыстыратын опцияны пайдалана
отырып өзгерте алады.



Тізім әдепкі бойынша 5 жазбаны көрсетеді. Көрінетін
жазбалардың санын арттыру үшін өрістегі сәйкес мәнді таңдаңыз:



Кеңейтілген іздеу параметрлері әкімшіге көрсетілген пайдаланушыларды
сәйкес сүзуге мүмкіндік береді.

Пайдаланушы аты өрісінде іздеген пайдаланушының атын енгізіңіз.
Пайдаланушыны аты, тегі мен электрондық пошта мекенжайы бойынша іздеу
қарапайым іздеу өрісінде де болуы мүмкін.

IV. Құжаттар тізімі



Әдепкі бойынша, пайдаланушы тіркелгісі үшін «Құжаттар» қойындысы
көрсетіледі.
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Әкімші құжаттар тізімінде өз кафедрасына тағайындалған барлық құжаттарды
көреді.
Әкімші
жүктелген
ғана
құжаттардың
тізімін
шектеу
үшін
деген айналдыру сырғытпасын басыңыз.
Құжаттар тізімінің кестесінде көрсетілген деректер:


Тақырып,

Құжаттың мәртебесі:



Авторы,

өңдеу (талдауға);



Ғылыми жетекшісі,

тексерілген;



Жүктеу күні,



Ұқсастық
коэффициентте
рінің мәндері,

дерекқорына
таңдалған
(индекстеу үдерісіндегі құжат әлі
дерекқорға
қосылмаған
және
салыстыру үшін пайдаланылмаған);
дерекқорға
қосылған
(кейінгі
тексерулер үшін салыстырмалы
материал ретінде пайдаланылатын
құжат);
қабылданбаған
(ғылыми
жетекшінің
теріс
бағаланған
ұқсастық есеппен құжаттар);

Ұқсастық есептің толық нұсқасы
тізімінде бар.

белгішенің астындағы құжаттар



Кеңейтілген іздеу құжатты Әкімші көрсеткен параметрлерге сәйкес табуға
мүмкіндік береді.



Құжат туралы қосымша ақпарат құжатты енгізуді басқаннан кейін көрінеді.
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«Жүктеу әдісі» өрісінде қолданылған жүктеу әдісі туралы ақпарат көрсетіледі. Егер
жұмыс «файлдан» әдісімен жүктелсе, әрекет файл пішімі ретінде көрсетіледі,
мысалы, «docx». Егер «көшірме/қою» әдісімен жүктелсе, файл пішімі «txt» ретінде
пайдаланылса.

 Кесте

сұрыптауы

кестесіндегі

тақырыптардың

бағаналарын

басқанда

қолжетімді.

Элементтердің жанындағы көрсеткіні басқанда: Тақырыбы, Авторы, Ғылыми
жетекшісі - жазбалардың алфавиттік тәртіпте орналасуына әкеледі.
Элементтердің жанындағы көрсеткіні басқанда: Күні - хронологиялық ретпен, ал
Мәртебесі күйлерге сәйкес орналасады.

 Қосымша параметрлер («Әрекеттер») кестенің оң жақ бағанындағы белгішенің
астында орналасқан (төмендегі суретті қараңыз)
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Қосымша параметрлер:








толық
нұсқасында
және
қысқа
нұсқасында ұқсастық есепті алдын-ала
қарау (оның ішінде мәтіні жоқ);
txt пішіміндегі мәтінді қарау;
құжат мазмұнын өңдеу;
дерекқордан құжатты қосу/алып тастау
немесе қабылдамау (ағымдағы күйге
байланысты);
өзгерту тарихын көрсету.

«Дерекқорға қосу» түймесін басу арқылы, таңдалған құжатты салыстыру
дерекқорына қосып, оның мәртебесін «Дерекқорда таңдалған» күйіне өзгертесіз.
Индекстеуден кейін мәртебе «Дерекқорға қосылған» автоматты түрде өзгереді.
«Дерекқордан бас тарту» түймесін басу арқылы салыстыру дерекқорынан
таңдалған құжатты жойып, оның мәртебесін «Тексерілген» және «Қабылданбаған»
үшін тексерілмейтін құжаттарға өзгертесіз.
«Қабылдамау» түймесін басуы құжаттың мәртебесін «Қабылданбаған» күйіне
өзгертеді. Бұл күйі салыстыру дерекқорына кездейсоқ қосылмай тұрып құжатты
бұғаттайды.
«Қалпына келтіру» батырмасын басуы кейінге қалдырылған жұмыстың
«Тексерілген» күйіне қайталауға әкеледі.

ООО «Plagiat.pl»

тел. +7 701 481 02 80

www.strikeplagiarism.com

Алматы, Жандосов көшесі, 55/5

тел. +7 727 377 20 62

mail: kazakhstan@strikeplagiarism.com

«Өңдеу» түймешігін басқан кезде, құжаттың өңдеуші терезесі ашылады, онда
пайдаланушы құжаттың метрикадағы деректерді қолмен өзгерте алады.
«Тарихын көрсету» түймесін басу арқылы осы құжатта пайдаланушымен жасалған
өзгерістердің тарихын тексере алатын терезесі ашады.

 Жүйе

бірнеше құжаттарды жарыса орындауға мүмкіндік береді. Кесте
тақырыбындағы құсбелгіні қойып, «Нөмір» бағанындағы құсбелгіні басу арқылы
немесе ағымдағы беттегі барлық көрсетілген құжаттарды таңдауды бір құжатпен
жұмыс істей алуға болады.
Дерекқорына қосу, құжаттардан бас тарту және құжаттар туралы толық деректер
тізімін жүктеу бірнеше құжаттарда орындалатын әрекеттерге болып табылады.
ҚАБЫЛДАМАУ- барлық таңдалған құжаттарды «Тексерілген» мәртебесімен
қабылдамауға мүмкіндік береді.
ДЕРЕКҚОРЫНА ҚОСУ - сіз барлық белгіленген құжаттарды салыстырмалы
дерекқордағы «Тексерілген» күйімен қоса аласыз.
XLS-ге ЭКСПОРТТАУ - «xls-ге экспорттау» батырмасын басқаннан кейін файл
таңдалған құжаттарға арналған барлық деректерді қамтитын MS Excel форматында
экспортталады.
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V. ПАРАМЕТРЛЕР

 Параметрлер бөлімі тек әкімші тіркелгісінде көрінеді. Әкімші өз функцияларын
пайдалана алады:


Құжат параметрлерін анықтаңыз



Ұйымдастыру құрылымын басқар



Есеп параметрлерін орнатыңыз

 «Параметрлер» бөліміндегі «Құжаттар» қойындысы «құжат параметрлерін»
қосу және өңдеу үшін қолданылады - жүйеге қосылған және стандартты файлда жоқ
құжаттарды сипаттайтын қосымша өрістер.
Жаңа параметр жасау үшін, оның атауын (мысалы, мамандықты) анықтау үшін
батырманы басыңыз, содан кейін қажет болғандығын
анықтаңыз (бұл оның құжатты жүйеге жүктеу үшін міндетті болады).
Параметрлер мәтіндік өрістер (мәтін параметрі) немесе жүйеде алдын-ала
анықталған мәндері бар ашылмалы тізімдер түрінде болуы мүмкін (санау
параметрі). Тіркелу параметрінің үлгісі тексерілген құжатты қосқан кезде
Пайдаланушылар таңдаған зерттеу өрістерінің тізімі болуы мүмкін.

Есептеу параметрі жағдайындағы келесі қадам - бұл мәндерді анықтау ашылмалы
тізімде көрсетіледі.
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Әкімші әдепкі мәнді көрсете алады.
Әкімші «Әрекеттер» түймесінде қол жетімді параметрлерді пайдаланып, құжат
параметрлерін өңдеп, жоя алады.

 «Параметрлер» бөліміндегі «Бөлімше» қойындысы құжаттарды жүктеу және
өңдеу үшін стандартты пішінде
элементтерді қосу, өңдеу және жою үшін пайдаланылады.

өрісінде көрсетілген

Ұйымдастыру бөлімі тек өз атауын көрсетеді. Жаңа блог жасау үшін түймесін
басыңыз. Бірліктерді өңдеу және жою «Әрекеттер» батырмасы бойынша қол
жетімді опциялардың көмегімен мүмкін болады.

 «Параметрлер» бөліміндегі «Есептер» қойындысы жүйедегі ұқсастық есептер
параметрлерін анықтау үшін пайдаланылады.

Әкімші есептерге қатысты 2 параметрді өңдей алады:


Ұқсастық коэффициенті 2 фразасы (әдепкі - 25 сөз)

 Антиплагиаттық талдауды (ескерту) нәтижелерін бұзуға бағытталған
редакциялық рәсімдерді пайдалану үшін оны таңдау үшін құжаттың іріктелуіне
әкелетін таңдалған сөздердің саны.

Осы мәндерді өзгерту үшін «Өңдеу» түймешігін басыңыз, содан кейін мәндерді
өзгерткеннен кейін «Сақтау» түймешігін басыңыз. Өзгерістер сіздің жүйеңіздегі
барлық құжаттарға қолданылатын болады.
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VI. КЕЛІСІМ

 «Тапсырыс

берушінің Келісімі» бөлімінде келісім-шарттың қолданылу
мерзімінің аяқталу күні, шарт бойынша пайдаланылатын блок (сканерленген
құжаттардың саны немесе қолданылған рәміздер) және университет қолданатын
қол жетімді құжат / символ шегі көрсетіледі.
Көрсетілген
мәндер
плагиатизмге
қарсы
жүйенің
лицензиясының нәтижесі болып табылады. Келісім-шарт
күнінен асып кетсе немесе тексеруді шектеу шегі болса,
құжаттарды одан әрі тексеру барлық пайдаланушыларға өз
контракттеріне қарамастан тыйым салынады.

VII.

КӨМЕК

 «Көмек» қойындысында пайдаланушыларға арналған пайдалы құжаттар бар

(мысалы, Пайдаланушыларға арналған Пайдаланушы нұсқаулығы, ұқсастық
туралы есептерді аудару бойынша нұсқаулық) және жиі қойылатын сұрақтарға
жауаптар (жиі қойылатын сұрақтар).

 Жүйенің жұмысына қатысты қандай да бір сұрақтар немесе нұсқаулар қажет

болған жағдайда, Plagiat.pl клиенттік бөліміне хабарласыңыз. Осы мақсатта әкімші
контакт нысанын жиі қойылатын сұрақтар тізімінде пайдалана алады немесе
kazakhstan@strikeplagiarism.com мекенжайына хабар жібере алады.
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VIII. Деректерді өңдеу және шығу

 Пайдаланушы деректерін өңдеу, құпия сөзді өзгерту және «Шығу» түймесі
пайдаланушы атын басқан кезде тіркелгінің жоғарғы жағында қолжетімді.

 Негізгі пайдаланушы деректерін тек антиплагиаттық жүйенің әкімшісі ғана
редакциялайды.

Біз сізге антиплагиаттық жүйесімен жемісті жұмыс тілейміз!
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