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1. Strikeplagiarism.com жүйесіне жалпы шолу 

Strikeplagiarism.com жүйесі мәтіндік құжаттардың түпнұсқалығын тексеруге 

арналған АТ құралы болып табылады. Жүйенің міндеті талданатын мәтіндегі қарыз 

алулар санын және олардың көздерін анықтауға мүмкіндік беретін ақпаратты беру 

болып табылады. 

Жүйе талданатын құжаттың салыстырмалы деректер базасында орналастырылған 

мәтіндермен бірдей фрагменттерді, оның ішінде тырнақшамен белгіленген 

мәтіндерді, ескертулер мен авторлық құқықпен қорғалмаған фрагменттерді 

(мысалы, құқықтық актілер) анықтайды. 

Жүйе құжаттағы плагиаттың мазмұнын көрсетпейді. 

 

 

 

 

 

 

 

Плагиатқа қарсы жүйе Saas («қызмет ретінде бағдарламалық қамтамасыз ету») 

түрінде ұсынылады: 

 Деректерді өңдеу қызмет провайдерінің серверінде жүреді; 

 Қызметті пайдалану үшін сізге Интернетке қосылған компьютер қажет. 

 

2. Strikeplagiarism.com сайтына кіру 

Strikeplagiarism.com сайтына кіру үшін https://www.strikeplagiarism.com сайтына өтіп, 

жоғарғы оң жақ бұрыштағы «Кіру» түймесін басыңыз. 

Логин және пароль өрістеріне деректерді енгізгеннен кейін (пайдаланушы 

деректерді электрондық пошта арқылы алады) «Кіру» түймесін басыңыз. 

 

 

Strikeplagiarism.com жүйесі барлық жүктелген құжаттарды 
дереккөздермен салыстырады: 

 RefBooks мәліметтер базасы ; 

 Серіктестік ұйымдардың деректер базасы (деректер 

базасымен алмасу бағдарламасы); 

  Қауын университеттерінің үй деректері; 

 Интернет көздері; 

 Құқықтық деректер базасы 
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3. Тапсырма функционалдығы 

 «Тапсырмалар» функционалдығы оқытушы мен студент арасындағы өзара 

әрекеттестіктің жұмыс процесін ұйымдастыруға, студенттердің үлгерімін бақылауға, 

орындау мерзімдерін белгілеуге және жұмыстың екінші нұсқасын жүктеуге 

мүмкіндік береді. 

3.1. «Тапсырма» құру 

Тапсырманы жетекші немесе жүйелік оператор (деканат) өз бетінше жасайды есептік 

жазба. Мәзір өрісіндегі Тапсырмалар қойындысын басыңыз. Пайда болған жаңа 

терезенің оң жағын басу арқылы жаңа тапсырма жасалады 

А. «Тапсырмалар» атты қысқаша тақырып жасаңыз. 

Б. Тақырып қосу. 

Автор тарапынан құжаттың тақырыбын өңдеу мүмкіндігін жасау үшін жүгірткі 

орнын солға жылжытыңыз  

Студент өңдей алмай-ақ қағаздар тобына бірдей тақырып қойғыңыз келсе, 

жылжытыңыз                            . 

В. Тапсырманы сипаттаңыз. 
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Г. Жұмысыңызды тапсыру мерзімін белгілеңіз. 

Д. Оқушыларды тапсырмаға екі жолмен шақырыңыз: 

Бірінші әдіс: Жүйеде олар үшін тіркелгілерді жасаңыз. Студенттердің электрондық 

пошта мекенжайларын көшіріп, оларды Электрондық пошта мекенжайы өрісіне 

қойыңыз. Батырманы басу арқылы «Тапсырманы» құруды аяқтаңыз.  

Студенттік тіркелгісі табылмаған жағдайда, Жүйе төменде тіркелмеген электрондық 

поштаны қызыл түспен көрсетеді. 

Екінші әдіс:  құрылған қысқаша тақырыпты студентке беріңіз. Жоғарғы оң жақ 

бұрыштағы құжаттар тізімінде студент «Тапсырмаға қосылу» түймесін басу керек, 
сәйкес өріске Тапсырманың қысқаша атауын енгізу арқылы. 
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Қысқа тақырыпта оның мазмұнында қателер болмаса, жүйе құжатты оған жүктеу 

үшін жобаны жасайды. 

 

3.2 Оқушыны тапсырмамен байланыстыру 

Егер мұғалім студентті Тапсырмаға электрондық пошта 

мекенжайын қосу арқылы шақырса, біздің жүйе студентке 

оның аты мен орындалу мерзімін көрсете отырып, 

жасалған тапсырма туралы электрондық пошта 

хабарламасын жібереді. 

Жүйеге кіргеннен кейін студент өз аккаунтына кіреді. 

Жетекші жасаған тапсырма «Құжаттар» қойындысында көрсетіледі. 

 

 

 

 

 

Тапсырмаға құжатты жүктеп салу үшін түймені басыңыз . Бұл опцияны 

оқытушы іске қосқан жағдайда студент жұмыстың атауын түзете алады. Келесі 

түймені басыңыз .                                                               

Егер құжат авторға түзетуге жіберілсе, автор түймені басу арқылы өз жұмысының 

келесі нұсқасын жүктейді.  
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Құжатты сол тапсырмаға қанша рет қайта жүктеп салуға болады, қанша рет ол 

түзетуге қайтарылса, сонша рет. Әкімші Әкімші панеліндегі қайта тексерулер санын 

шектей алады. 

3.3. «Тапсырманың» орындалуын мұғалімнің бағалауы 

 Жетекші шақырылған студенттердің санын, жүктелген жұмыстардың санын, 

сондай-ақ жұмыстардың күйін бақылай алады.     

 

 

3.4.  «Тапсырмалар» күйлері 

 Орындалуда  . 

 Жіберудің соңғы мерзімі аяқталды 
Студенттер жұмысты белгіленген мерзімнен 
кешіктіріп тапсырса, жұмыстарға көрсеткіш 

қойылады . 

 Тапсырма жабылды . Тапсырманы жабуға 
немесе оны «Әрекеттер» терезесі арқылы өңдеуге болады. 
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4. Құжатты жүктеп алыңыз және тексеріңіз 

Тіркелгіге кіргеннен кейін пайдаланушы парақтың негізгі терезесіне өту арқылы 

құжатты тексере алады. 

Құжатты үш жолмен қосуға болады:  

 «Файлды жүктеп салу» түймесін басыңыз   
 «Файлды жүктеп салу» түймесін басқаннан кейін файлды таңдау терезесі пайда болады. Қолжетімді 
форматтар: DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, PPT немесе PPTX. Қол жетімді пішімдердің бірінде тексеру үшін 
құжатты таңдап, Ашу түймесін басыңыз. 

 Белгіленген өріске тексерілетін файлды сүйреп апарыңыз 
Қолжетімді форматтар DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF, PPT немесе PPTX 
 

 Көшіру/қою әдісін қолданыңыз; 

 Түймені басқаннан кейін құжаттың мазмұнын «Құжат мәтіні» өрісіне қойыңыз                                                                                                                                                          

    және Жіберу түймесін басыңыз. 

 

Құжатты енгізгеннен кейін (файлды жүктеп салу немесе Көшіру / Қою әдісін 

пайдалану арқылы) құжаттың негізгі деректерін толтыру керек: 
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 Автордың деректері (аты-жөні, таңдау бойынша жазба кітапшасының нөмірі); 

 Үйлестіруші туралы мәліметтер (аты-жөні, таңдау бойынша ғылыми атағы), 

сондай-ақ, супервайзердің деректерін толтырудың қажеті болмаса, жүгірткіні оңға 

қарай сүйреу арқылы бұл өрісті  

           өшіруге болады. 

 Құжат түрі (тізімнен); 

 Бөлім (тізімнен). 

 Сондай-ақ жұмыстың бірлескен авторын қосуға болады. Түймені басқаннан кейін                        

 бірлескен автор деректерін толтыру үшін қосымша өрістер 

көрсетіледі: аты-жөні, баға кітапшасының нөмірі міндетті емес 

Егер сіз бірлескен автор туралы енгізілген ақпаратты жойғыңыз келсе, жолдың 

соңындағы түймені басыңыз  . 

Барлық деректерді енгізгеннен кейін түймені  құжатты талдауға жіберу 

басыңыз . Жүйе сізден құжатты тексеруді растауды сұрайды 
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Растаудан кейін жүйе пайдаланушы тіркелгісінде тексерулер 

жеткілікті болса, құжатты автоматты түрде тексеруді 

бастайды, әйтпесе сынақ есептегішінде тексерулер санының 

жеткіліксіздігі туралы хабарлама көрсетіледі. 

Қол жетімді тексерулердің санын экранның сол жағындағы 

ақпарат бөліміндегі мәзірден табуға болады. 

Сынақ есептегішін толтыру үшін, сондай-ақ келісім-шарт 

мерзімі аяқталған жағдайда, плагиатқа қарсы жүйенің 

университет әкімшісіне хабарласыңыз. Байланыстың ықтимал 

әдісі VI бөлімде сипатталған. КӨМЕКТЕСІҢДЕР 

Сондай-ақ құжатты талдауға жібермей-ақ дерекқорға жүктеп салуға болады. Бұл 

опция келесі тексерулер үшін анықтама ретінде пайдаланылатын құжатты жүктеп 

алу үшін пайдаланылады. Бұл студенттер өз жұмысында сілтеме жасай алатын 

университеттің ғылыми жарияланымдары немесе басқа академиялық құжаттары 

болуы мүмкін. 

Құжаттарды тексерусіз қосу үшін құжатты жүктеп салыңыз, жүгірткіні оңға 

жылжытыңыз,   

 

тексеруге жіберілген құжаттардағыдай құжат деректерін толтыру 

және түймесін басыңыз   
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5. Құжаттар тізімі 

Әдепкі бойынша пайдаланушы тіркелгісі жүйеге қосылған құжаттар тізімі қолжетімді 

болатын «Құжаттар» қойындысын көрсетеді. 

 

Құжаттар тізімінде Пайдаланушы Пайдаланушы тиесілі бөлімге жүктелген барлық 

құжаттарды көреді. Құжаттар тізімін тек пайдаланушы жүктеп салғандармен 

шектеу үшін аударыңыз сырғытпаны оңға қарай жылжытыңыз  

Құжаттар тізімінде көрсетілген деректер: 

 Аты, 

 Автор, 

 Үйлестіруші, 

 Жүктеп алу күні,  

 Ұқсастық коэффициенттерінің 
мәндері, 

            Құжат күйі :  

   өңдеу (талдау) жүріп жатыр; 

   тексерілді, құжат жүйемен тексерілді, 

ұқсастық есебі бағаланбады. 

  дерекқор үшін таңдалған (құжат 

индекстеліп жатыр, әлі дерекқорға 

қосылмаған, сонымен қатар салыстыру үшін 

пайдаланылмаған); 

               дерекқорға қосылған (келесі тексерулер 

үшін анықтамалық материал ретінде 

пайдаланылатын құжат; 

              қабылданбаған (ұқсастығы туралы есебіне 

үйлестіруші теріс баға берген құжаттар); 

    жөндеу үшін қайтарылды (құжатты 

жетекші/сарапшы авторға/оқушыға түзетуге 

жіберді 

Ұқсастық туралы есептің толық нұсқасы құжаттар тізімінде 

белгішені басу арқылы қолжетімді . 
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Құжат туралы қосымша ақпарат құжаттың мәліметтерін басқаннан кейін көрінеді. 

 

Әдепкі бойынша, тізім 5 жазбаны көрсетеді. 

Жазбалар санын көбейту үшін сәйкес мәнді таңдаңыз: 

Кеңейтілген іздеу пайдаланушы көрсеткен параметрлерге сәйкес құжатты табуға 

мүмкіндік береді 

 

Кестені сұрыптау кестедегі баған тақырыптарын басу арқылы қол жетімді. 

 «Тақырып», «Автор», «Жетекші» позицияларының жанындағы көрсеткіні басу 

жазбаларды алфавиттік ретпен сұрыптайды. 

Қосымша параметрлер кестенің оң жақ шеткі бағанындағы «Әрекеттер» 

белгішесінің астында орналасқан (төмендегі суретті қараңыз) 
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Қосымша опциялар: 

 Толық есепті интерактивті форматта қараңыз 

 PDF пішіміндегі ұқсастық есебін толық және қысқа 

нұсқаларда (құжат мәтіні жоқ) алдын ала қарау 

 txt форматындағы мәтінді қарау; 

 құжат  деректері н өңдеу 

 жұмысты қабылдамау; 

 дерекқордан құжатты қосу/жою немесе құжатты 

қабылдамау (ағымдағы күйге байланысты); 

 өзгерістер тарихын көрсету. 

 «Дерекқорға қосу» түймесін басу таңдалған құжатты 

салыстыру дерекқорына қосады және «Дерекқорға таңдалған» күйін өзгертеді. 

Индекстеуден кейін күй автоматты түрде «Дерекқорға қосылды» күйіне өзгереді. 

 «Дерекқордан жою» түймесін басу таңдалған құжатты салыстыру дерекқорынан 

қайтарады және оның күйін «Тексерілді», ал тексеруден өтпеген құжаттар үшін 

«Қабылданбады» күйіне өзгертеді. 

 «Қабылдамау» түймесін басу құжаттың күйін «Қабылданбаған» күйіне өзгертеді, бұл 

құжат қабылданбаған және теріс бағаланған жағдайда салыстыру деректер базасына 

кездейсоқ қосылудан сақтайды. 

«Қалпына келтіру» түймесін басу құжатты «Тексерілген» күйіне қайтарады.  

«Өңдеу» түймесін басқан кезде құжатты өңдеуге арналған терезе ашылады, онда 

пайдаланушы құжаттың деректерін дербес өзгерте алады. 
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 «Тарихты көрсету» түймесін басу арқылы пайдаланушы осы құжатқа енгізілген 

өзгерістер тарихын тексере алатын терезе ашылады. 

Жүйе бір уақытта бірнеше құжаттармен операцияларды орындауға мүмкіндік береді. 

Нөмірлеу бағанындағы құсбелгіні қою арқылы бір құжатпен жұмыс істеуге болады 

немесе кесте тақырыбындағы құсбелгіні қою арқылы ағымдағы бетте көрсетілген 

барлық құжаттарды таңдауға болады. 

Бірнеше құжаттарда орындалатын әрекеттерге дерекқорға қосу, қабылдамау, 

таңдалған құжаттар бойынша XLS есебін экспорттау кіреді. 

ҚАБЫЛДАУ – күйі бар барлық таңдалған құжаттарды қабылдамау мүмкіндігін береді 

«Тексерілген». 

ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ҚОСУ - салыстыру деректер базасына «Тексерілген» күйі бар 

барлық таңдалған құжаттарды қосуға болады. 

XLS ЭКСПОРТ ЖАСАУ – таңдалған құжаттар тізімін және тексеру нәтижелерін MS Excel 

форматындағы файлға экспорттауға мүмкіндік береді. 
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6. Аударма ұқсастықтарын іздеу 

 

 

Құжаттың аударылған нұсқасында сәйкестіктерді іздеу 109 тіл комбинациясында 

жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл мүмкіндікті пайдаланушы жүктеп салу терезесіне 

файлды қосқанда қосады. Жүйе жұмыс мәтінін берілген тілдер тіркесіміне сәйкес 

аударады, содан кейін деректер базасы мен ашық интернет көздеріне сәйкес 

сәйкестіктерді талдайды. 

Бұл мүмкіндікті белсендіру үшін 

жүгірткіні оңға жылжытыңыз. Қажетті 

тіл тіркесімін енгізіңіз. Бірінші өріс - 

мәтіннің өрісі (түпнұсқа). 

Сіз таңдаған тілге аударылады. 

Осылайша, жүйе сіздің мәтініңізді 

аударма жасалды деп болжаған тілге 

аударады. 

Аударма ұқсастығын іздеу функциясын пайдалану күйі, сондай-ақ таңдалған тіл 

комбинациясы туралы ақпарат құжат мәліметтерінде және ұқсастық есебінде 

қолжетімді.  
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7. Басымдылықты тексеру 

 

Құжатты шұғыл және жылдам тексеру қажет болса, тексеру басымдылығы 

функциясын пайдалану үшін әкімшіге хабарласыңыз. 

 

8. Ұқсастық туралы есеп және оны түсіндіру 

Құжатты тексеру уақыты 24 сағаттан аспайды. Алайда, университеттердегі емтихан 

сессиясы кезінде (жазда да, қыста да), сондай-ақ сессияның алдындағы кезеңдерде 

құжаттарды тексеру ұзағырақ болуы мүмкін. 

Құжатты тексеру аяқталғаннан кейін жүйе ұқсастық туралы есеп туралы ақпаратты 

интерактивті есепке қолжетімділікпен пайдаланушының электрондық пошта 

мекенжайына автоматты түрде жібереді. Есептің қысқаша мазмұны мен толық 

форматы қоса беріледі 

 

 

 

9. Көмек 

«Анықтама» қойындысында пайдаланушылар үшін пайдалы құжаттар («Ұқсастық 

есебін түсіндіру бойынша ұсыныстар» және «Шарттар») және жиі қойылатын 

сұрақтарға жауаптар (ЖҚС) бар. 

Жүйенің жұмысына қатысты сұрақтарыңыз болса, университеттің плагиатқа қарсы 

жүйесінің әкімшісіне хабарласыңыз. 

 

Талдау нәтижелерін дұрыс түсіндіру үшін «Анықтама» қойындысындағы пайдаланушы 

тіркелгісінде де қолжетімді ұқсастық есебін түсіндіру нұсқауларын оқуды ұсынамыз. 
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Пайдаланушы жиі қойылатын сұрақтардың төменгі жағында орналасқан кері 

байланыс формасын пайдалана алады 

 

Мәселе шешілмесе, кері байланыс пішінін пайдаланып немесе 

kazakhstan@strikeplagiarism.com электрондық поштасына хат жіберу арқылы 

тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. 

 

10. Мәліметтерді өңдеу және шығу 

 «Пайдаланушы деректерін өңдеу», «Құпия сөзді өзгерту» және «Шығу» түймесі 

пайдаланушы атын басқан кезде тіркелгінің жоғарғы панелінде қолжетімді болады. 

Пайдаланушының негізгі деректерін университеттің плагиатқа қарсы жүйесінің 

әкімшісі ғана өңдей алады. 

 

 

 

 

 

 

Сізге антиплагиат жүйесімен табысты жұмыс тілейміз! 
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