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Namen dokumenta
Navodila so namenjena uporabnikom, ki pregledujejo dela, katera so bila vstavljena v zunanjih sistemih
(repozitoriji, Moodle, študijski informacijski sistemi…).

Ali lahko s programsko opremo zaznamo vse podobne dokumente?
V naši podatkovni bazi je bilo v času pisanja teh navodil več kot 11 000 000 del v slovenskem in tujih
jezikih. Podatkovno bazo dnevno dopolnjujemo. Če za določen dokument dobite majhno podobnost z
drugimi dokumenti to še ne pomeni, da ta dokument ni podoben z drugimi dokumenti. Vzrok je lahko v
tem, da podobnih dokumentov z vašim še nimamo v podatkovni bazi. Ti dokumenti ali niso dostopni
preko spleta (npr. interni dokumenti podjetij ali starejša gradiva, ki niso v digitalni obliki) ali pa gre za
dela, za katera nimamo avtorskih pravic za uporabo (npr. plačljivi članki iz revij, ki so dosegljivi v zaprtem
dostopu).
V našem sistemu za preverjanje podobnih vsebin imamo javne in zasebne vire. Vsi viri, ki so javni, se
uporabljajo v procesu detekcije podobnih vsebin in se besedilo njihovih dokumentov v celoti prikaže ob
interaktivnem preverjanju našega dokumenta s temi dokumenti. Viri, ki so objavljeni kot zasebni, se
lahko uporabljajo v procesu detekcije podobnih vsebin, njihovi lastniki pa ne želijo dati na voljo v pregled
celotne vsebine. Pod zasebne vire programska oprema iz repozitorijev nacionalne infrastrukture
odprtega dostopa odlaga tudi dela, ki so shranjena v repozitorijih, niso pa dostopna javnosti zaradi
zaščite intelektualne lastnine podjetja ali organizacije. Ta dela so določen čas nedostopna (pravimo, da
so pod embargom), ki lahko traja največ tri leta. Po preteku tega časa postanejo javno dostopna. Če je
dokument iz zasebnega vira podoben z vašim dokumentom, se v poročilu samo izpiše, da gre za zasebni
vir ali da je pod embargom. V tem primeru naš program ne prikaže naslova dela, njegovega avtorja in
celotnega besedila tega dokumenta. V dokumentu, ki ga primerjamo z drugimi dokumenti, je podobna
vsebina prikazana obarvano, ne moremo pa nanjo klikniti in si pogledati kje v podobnem dokumentu se
ta vsebina pojavlja.

Pregled vstavljenih gradiv in detekcija podobnih vsebin
Zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva) se na nacionalnem portalu izvede za vsako delo, shranjeno
v repozitorije univerz in drugih organizacij, ki sodelujejo pri preverjanju podobnosti del. Analizo izvajamo
s programom, ki omogoča preverjanje povedi in znakovno preverjanje podobnosti med besedili
dokumentov. Program ne preverja podobnosti slik.

1

Slika 1: Primer izpisa podobnosti besedil po izvedbi primerjave povedi med dvema besediloma

Program, ki preverja podobnost povedi med besedili, odkrije podobne povedi v obeh besedilih, ki so
daljše od štiridesetih znakov. Slika 1 prikazuje primer izpisa podobnosti besedil po izvedbi primerjave
povedi. Če preverjamo podobnost med besediloma s programom za ugotavljanje podobnosti povedi, je
rezultat primerjave podobnosti natančen na nivoju povedi. Povedi, ki jih program označi kot podobne,
so enake v obeh besedilih. Naš program najde tudi takšne povedi, v katerih so avtorji uporabljali
sinonime ali so jih napisali v drugi osebi oziroma so v njih uporabili mašila (npr. »torej«, »pa«…).
Program zazna podobne povedi v besedilih, čeprav je v njih zamenjan vrstni red uporabljenih besed.

Slika 2: Primer izpisa podobnosti po izvedbi znakovne primerjave med dvema besediloma

Program, ki izvaja znakovno primerjavo med besedili, išče najdaljše skupne podnize med dvema
besediloma. Omejili smo se na skupne podnize znakov, ki so daljši od 14 znakov. Slika 2 prikazuje primer
izpisa podobnosti besedil po izvedbi znakovne primerjave. Če preverjamo podobnost med dvema
besediloma s programom za ugotavljanje znakovne podobnosti, nam program označi enake besedne
zveze ali dele povedi, ki so enake v obeh dokumentih. Kdaj je neka poved ali odstavek iz enega
dokumenta pomensko enaka z vsebino v drugem dokumentu, moramo ugotoviti sami, saj so lahko
pomensko identične celotne povedi ali samo deli povedi, če je avtor parafraziral vsebino v povedi.
Če za določen dokument dobite majhno podobnost z drugimi dokumenti, to še ne pomeni, da ta
dokument ni podoben z drugimi dokumenti. Vzrok je lahko v tem, da podobnih dokumentov z vašim še
nimamo v podatkovni bazi. Ti dokumenti ali niso dostopni preko spleta (npr. interni dokumenti podjetij
ali gre za starejša gradiva, ki niso v digitalni obliki) ali pa gre za dela, za katera nimamo avtorskih pravic
za uporabo (npr. plačljivi članki revij, ki so dosegljivi v zaprtem dostopu).
Pri določenih delih je lahko velika razlika med izračunom znakovne podobnosti in podobnosti povedi. V
teh primerih so avtorji vzeli določene povedi iz drugih del in jih delno spremenili, zato jih naš program za
ugotavljanje podobnosti povedi ni zaznal kot enake povedi. V določenih primerih so povedi sicer na
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videz enake, vendar so bili generirani dokumenti pdf teh dokumentov z različnimi orodji, zato so lahko
sičniki in šumniki v primerjanih dokumentih zapisani drugače, kot v našem dokumentu. Prav tako so
lahko v dokumentu vrinjeni dodatni nevidni znaki ( npr. CR in LF – znak za skok v novo vrstico), kar lahko
povzroči, da naš program za ugotavljanje podobnosti povedi v določenih primerih zazna na začetku
vrstice začetek nove povedi, če se taka vrstica začne z veliko črko. Svetujemo vam, da za vse podobne
dokumente, ki jih je odkril program za ugotavljanje podobnosti povedi, preverite znakovno podobnost
med posameznim parom dokumentov. Svetujemo vam tudi da generirate poročilo podobnosti (zavihek
»PDF poročilo« iz slike 3 - klik na »Poročilo, v katerem je zajetih 95 % enakih povedi iz drugih
dokumentov« (slika 9)), saj so v poročilu prikazani dokumenti, pri katerih je program za odkrivanje
podobnosti povedi odkril 95% vseh podobnih povedi iz našega dokumenta.

Interaktivna stran za preverjanje podobnosti gradiva
Interaktivna stran za preverjanje podobnosti gradiva je prikazana na sliki 3.

Slika 3: Interaktivna stran za preverjanje podobnosti gradiva

Interaktivna stran za preverjanje podobnosti gradiva vsebuje:
 Naziv vira, kjer se gradivo nahaja in število dokumentov v viru (npr. Predstavitev UM 15. 9. 2015 (1) slika 3).
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Naziv gradiva (npr. Testni dokument - slika 3).
Ime prvega dokumenta v gradivu (npr. »Priloga_A.pdf« (slika 4)). Gradivo ima lahko tudi več
dokumentov (npr. Priloga_A.pdf, Priloga_B.pdf …) (slika 4)), ki jih lahko izberete iz menija s klikom
na posamezen dokument (slika 4).

Slika 4: Naslov gradiva in dokumentov













Vsebino prve datoteke gradiva (ostale izberete iz menija (prejšnja točka)). Vsebina je na sliki 3
prikazana v levem oknu. Različno pobarvano ozadje vsebine pove iz katerega dokumenta, ki je
prikazan v desnem oknu na sliki 3, je vzet del vsebine iz našega dokumenta. Če kliknemo na
pobarvano vsebino, se prikažejo v desnem oknu v zavihku »Izseki« deli besedila, ki so podobni v
drugih dokumentih (slika 5).
Verjetnost podobnosti po algoritmu za ugotavljanje podobnosti nizov znakov, ki so daljši kot
štirinajst znakov je prikazana v desnem oknu na sliki 3 v zavihku »Podobna gradiva« in je izpisana za
nizom »Pokritost dokumenta:«. V našem primeru iz slike 3 je pokritost dokumenta 71,69% in se
računa po principu, da preštejemo število znakov podobnih nizov znakov našega dokumenta z
drugimi dokumenti, ki ga delimo s številom vseh znakov našega dokumenta.
Metapodatki gradiva (avtorji, leto izdaje, fakulteta). Metapodatki za naš vir (Testni dokument.doc) v
primeru iz slike 3 v desnem oknu niso prikazani, ker niso bili vstavljeni, so pa bili vstavljeni
metapodatki za nekatera podobna gradiva, ki jih najdemo v desnem oknu na sliki 3 (v našem
primeru za gradivo »VPLIV SOCIALNEGA KAPITALA SLOVENSKIH DINAMIČNIH PODJETIJ - GAZEL NA
USPEŠNOST«).
Do 60 najbolj podobnih dokumentov za izbrani dokument (zavihek »Podobna gradiva« na sliki 3).
Vsak dokument je pobarvan z drugo barvo. Enake barve so uporabljene za barvanje ozadja delov
vsebine našega dokumenta, ki je podobna vsebini iz drugih dokumentov. Besedilo našega
dokumenta je prikazano v levem oknu na sliki 3.
Možnost prikaza primerjave povedi ali primerjave podobnih nizov znakov med dokumentom in
izbranim podobnim dokumentom. Pri vsakem podobnem dokumentu, ki je prikazan v desnem oknu
na sliki 3 lahko izvedemo primerjavo našega dokumenta s tem dokumentom. Na voljo imamo
primerjavo povedi in znakovno primerjavo. S klikom na gumb »[Primerjava povedi]« lahko pri
vsakem posameznem dokumentu v desnem oknu pri posameznem podobnem gradivu pogledate
primerjavo podobnosti z našim dokumentom po algoritmu, ki računa podobnost na nivoju povedi. S
klikom na gumb »[Znakovna primerjava]« lahko pri posameznem podobnem dokumentu pogledate
primerjavo podobnosti tega dokumenta z našim dokumentom po algoritmu, ki računa podobnost na
nivoju nizov znakov.
Možnost generiranja poročila v formatu PDF lahko izvedemo s klikom na zavihek »PDF poročilo«
(slika 3).
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Možnost prenosa datotek gradiva na vaš računalnik lahko izvedete s klikom na zavihek »Prenos«
(slika 3).
Ta navodila si lahko preberete s klikom na gumb »Pomoč« (slika 3). Pod tem zavihkom najdete tudi
video gradiva, ki vam prikažejo kako uporabljati interaktivno poročilo. V video gradivih je podana
razlaga pojmov pri pregledu vstavljenih gradiv, kako deluje primerjava povedi in znakovna
primerjava, kako izdelamo poročilo podobnosti in kako ugotavljamo podobnost med dokumenti. V
tem zavihku smo dodali tudi povezavo na interaktivno poročilo, ki smo ga uporabljali do junija 2015.
To poročilo je včasih zanimivo, ko hočemo bolj podrobno pogledati samo primerjavo na nivoju
povedi. Ta primerjava nam poda dele besedila, ki so bili vstavljeni v primerjan dokument na principu
»Kopiraj – Prilepi«. Za takšne dele besedila lahko ob nepravilnem navajanju virov z zelo veliko
verjetnostjo trdimo, da gre za plagiat. Po juniju 2015 namreč interaktivno poročilo temelji na
znakovni primerjavi.

Vsebina dokumenta, ki jo program za detekcijo podobnih vsebin prikazuje na levi strani izpisa zaslona iz
slike 3, omogoča pregled podobnih delov besedila našega dokumenta z besedili ostalih podobnih
dokumentov. V vsebini dokumenta na sliki 3 imajo nekateri deli besedila drugačno barvo ozadja . Drugi
deli tega besedila pa imajo belo ozadje. Za nize znakov, ki imajo drugačno barvo ozadja, velja, da so
identični nizom znakov v dokumentih, ki so na sliki 3 na desni strani obarvani z isto barvo. Za nize
znakov, ki niso pobarvani (besedilo je na belem ozadju), program za ugotavljanje podobnosti ni našel
podobnosti v drugih dokumentih. Po kliku na pobarvan niz znakov v vsebini našega dokumenta, program
za ugotavljanje podobnosti prikaže podobne izseke iz ostalih dokumentov, v katerih je program našel
enake nize znakov (slika 5). V našem primeru na sliki 5 je podoben izsek v vsebini našega dokumenta
pobarvan sivo (levo na sliki 5), izsek v drugem dokumentu pa rdeče (desno na sliki 5).

Slika 5: Primer izseka podobnega besedila v drugih dokumentih
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Prednost uporabe ugotavljanja podobnosti našega sistema je, da lahko določimo podobne dokumente v
bazi več milijonov dokumentov v nekaj sekundah, saj v trenutku pregleda podobnosti dobimo trenutno
podobne dokumente v sistemu. Zaradi tega razloga se lahko podobnost dokumenta razlikuje ob
naslednjem pregledu, saj se dokumenti vseskozi dodajajo v sistem.

Slika 6: Poročilo znakovne primerjave

Za bolj natančno primerjavo je pri vsakem dokumentu, ki je podoben našemu dokumentu možno izvesti
znakovno primerjavo (potrebno je v desnem oknu iz slike 3 klikniti pri podobnem dokumentu na gumb
»[Znakovna primerjava]«) ali primerjavo povedi (potrebno je v desnem oknu iz slike 3 klikniti pri
podobnem dokumentu na gumb »[Primerjava povedi]«). S klikom na gumb »[Znakovna primerjava]«
pridemo na stran (slika 6), kjer se prikažejo enaki nizi znakov obeh dokumentov, ki so rezultat primerjave
na nivoju podobnih nizov znakov, ki so daljši od štirinajstih znakov. Izseki podobnih delov besedila v
obeh dokumentih so prikazani na sliki 6 v levem meniju in so razvrščeni po številu znakov od najdaljšega
do najkrajšega. S klikom na posamezen izsek se v obeh delih premaknemo na enaka izseka, ki se v
brskalniku poravnata, tako da ju lahko lažje primerjamo. Ta dva izseka sta v besedilih obeh primerjanih
dokumentov (slika 6 sredina in desno) pobarvana z močnejšim odtenkom roza barve. Prav tako lahko v
sami vsebini (srednje okno iz slike 6) kliknemo na rdeče pobarvan izsek, če želimo poiskati enak del
dokumenta v drugem dokumentu. Podoben uporabniški vmesnik je narejen tudi za primerjavo povedi.
Če želimo izvesti primerjavo povedi med našim dokumentom in enim izmed podobnih dokumentov, ki
so prikazani na sliki 3 na desni strani, kliknemo pri želenem dokumentu na gumb »[Primerjava povedi]«.
Ko se prikaže ta uporabniški vmesnik namesto podobnih nizov znakov dobimo podobne povedi v obeh
dokumentih. Kot smo povedali na prejšnji strani nam ta primerjava poda dele besedila, ki so bili
vstavljeni v primerjan dokument na principu »Kopiraj – Prilepi«. Za takšne dele besedila lahko ob
nepravilnem navajanju virov z zelo veliko verjetnostjo trdimo, da gre za plagiat.
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Izdelava poročil podobnosti

Slika 7: Prikaz možnosti izpisa dveh vrst poročil pdf

S klikom na gumb »PDF poročilo« na interaktivni strani za preverjanje podobnosti našega dokumenta z
drugimi dokumenti (slika 3), pridemo do možnosti za izpis dveh vrst poročil PDF (slika 7). Ti dve poročili
sta Poročilo, v katerem je zajetih 95 % povedi iz drugih dokumentov (sliki 8 in 9) in Poročilo z izbranimi
dokumenti iz zavihka »Podobni dokumenti«. Pri poročilu »Poročilo, v katerem je zajetih 95 % enakih
povedi iz drugih dokumentov« (sliki 8 in 9) so na seznamu prikazani dokumenti, pri katerih je program za
odkrivanje podobnosti povedi odkril 95% vseh podobnih povedi iz našega dokumenta. Podobnost med
vsemi dokumenti preverimo s programom, ki išče najdaljše skupne podnize med besedili. Omejili smo se
na skupne podnize znakov, ki so daljši od štirinajstih znakov. Odstotek podobnosti našega dokumenta z
drugimi dokumenti predstavlja dolžino podobne vsebine glede na skupno dolžino dokumenta. Program
za ugotavljanje podobnosti ne upošteva referenc, zato citatov ne odkriva! Del besedila, ki je pobarvan z
drugo barvo, je bil najden v podobnih dokumentih. Številka v opombi in barva ozadja besedila (slika 9)
povesta za kateri dokument gre (npr. modro pobarvano ozadje besedila in številka 1 v opombi besedila
na sliki 9 se v našem primeru sklicuje na dokument z naslovom »Vpliv socialnega kapitala slovenskih
podjetij – gazel na uspešnost«). Na sliki 8 vidimo tudi, da so nekateri dokumenti v zasebnih virih ali pod
embargom. Viri, ki so objavljeni kot zasebni, se lahko uporabljajo v procesu detekcije podobnih vsebin,
njihovi lastniki pa ne želijo dati na voljo v pregled celotne vsebine. Pod zasebne vire programska oprema
iz repozitorijev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa odlaga tudi dela, ki so shranjena v
repozitorijih, niso pa dostopna javnosti zaradi zaščite intelektualne lastnine podjetja ali organizacije. Ta
dela so določen čas nedostopna (pravimo, da so pod embargom), ki lahko traja največ tri leta. Po
preteku tega časa postanejo javno dostopna. Če je dokument iz zasebnega vira podoben z vašim
dokumentom, se v poročilu samo izpiše, da gre za zasebni vir ali da je pod embargom. V tem primeru naš
program ne prikaže naslova dela, njegovega avtorja in celotnega besedila tega dokumenta. V
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dokumentu, ki ga primerjamo z drugimi dokumenti, je podobna vsebina prikazana obarvano, ne moremo
pa nanjo klikniti in si pogledati kje v podobnem dokumentu se ta vsebina pojavlja.

Slika 8: Primer naslovnega dela poročila, v katerem je zajetih 95 % enakih povedi

Slika 9: Primer dela poročila, v katerem je zajetih 95 % enakih povedi
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Če na interaktivni strani za preverjanje podobnosti gradiva (slika 3) izberete določene dokumente, s
katerimi bi želeli izvesti primerjavo, lahko dobite poročilo samo za izbrane dokumente, če kliknete na
»Poročilo z izbranimi dokumenti iz zavihka "Podobna gradiva". Prikaz poročila je enak, kot je prikazano
na slikah 8 in 9, le da so v tem primeru prikazane podobnosti samo za dokumente, katere smo izbrali na
interaktivni strani za preverjanje podobnosti (slika 3).
Če ste poročilo o podobnosti prejeli prvič, lahko dodatno obrazložitev teh poročil dobite na
https://dpv.openscience.si/obrazlozitevPodobnosti.pdf. Prosimo, da si obrazložitev preberete, preden se
z vprašanji obrnete na e-poštni naslov dpv@openscience.si ali pokličete zaposlene v referatu ali skupnih
službah v vaši organizaciji.

9

