БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА ПЛАГІАТ
1. Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/ – одна з кращих і
найшвидших програм для перевірки будь-яких текстів на унікальність.
Для перевірки тексту його необхідно скопіювати у вікно з програмою і
натиснути кнопку перевірки. Сайти, де знайшлися такі ж матеріали тексту,
відображатимуться в нижньому вікні програми.
2. Etxt Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagiat/ – аналог Advego Plagiatus.
Перевірка тексту триває довше і перевіряється він більш ретельніше.
Відсоток унікальності тексту нижче, ніж у багатьох інших сервісах.
Користуватися програмою просто: спочатку потрібно скопіювати текст у
вікно, потім натиснути кнопку перевірки. Протягом декількох секунд
програма надасть результат.
Онлайн сервіси перевірки на плагіат.
1. ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/ — ідея сервісу полягала
спочатку в перевірці на плагіат курсових та дипломних робіт. Він
корисний для студентів і аспірантів, але дуже слабенький при перевірці
звичайних текстів. Сервісом можна користуватися для будь-якої
початкової перевірки на унікальність, але до результатів варто ставитися з
підозрою. Краще підкріпити їх результатами в інших системах.
2. CONTENT-WATCH http://www.content-watch.ru/text/ — під час
перевірки на унікальність використовує власний алгоритм пошуку в
інтернет. Сайти можуть містити повні або часткові копії заданого тексту.
Реєструватися для перевірки на сайті не потрібно. На основі
запропонованих варіантів підраховується загальна унікальність тексту у
відсотках, а також унікальність щодо кожної знайденої сторінки. Є
можливість подивитися, які частини тексту були знайдені на кожній з
проаналізованих сторінок. Варто зауважити, що існує відмінна можливість
ігнорувати певний сайт. До обмежень відносяться також довжина тексту –
до 3000 символів (після реєстрації – до 10 тисяч); 5 запитів на день для
одного користувача (20 запитів після реєстрації).
3. TEXT.RU http://text.ru — за заявами розробників, це найбільш
просунутий сервіс. Він здійснює перевірку на онлайн плагіат за
алгоритмом:
• захищає

від неякісного рерайту зі зміною кожного п'ятого чи четвертого
слова (в текстах, написаних так само, буде виявлений високий відсоток
збігів з першоджерелом);

• виявляє

просте переставляння слів і фраз місцями (не допоможе зміна
відмінків, часів та інших граматичних категорій слова).
4. UNPLAG (компанії ТОВ „Антиплагіат”) ― онлайн-інструмент для
швидкої перевірки академічних робіт та будь-яких інших текстів на
плагіат, створений молодою українською командою. Сервіс виконує
швидку перевірку по інтернет, а також по базах наукових робіт
університетів чи репозитаріїв.
Працює з форматами DOC, DOCX, PDF, ODT, RTF, HTML, з
необмеженою кількістю користувачів одночасно. Здіснюючи пошук на
плагіат протягом декількох секунд, Unplagзабезпечує найбільш точні
результати в режимі реального часу.
5. StrikePlagiarism.com ― антиплагіатна інтернет-система, яка
автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи простий і
зручний для користування інтерфейс. Документи можна завантажувати в
форматах DOC, ODT, TXT, PDF, відсутні обмеження на обсяг документу.
Текст порівнюється з ресурсами інтернет та базою даних системи.
6. http://antiplagiat.su/ – проста і швидка перевірка. Реєструватися не
потрібно, інформативність – посередня. Після перевірки з'являється вікно
із заданим текстом і його унікальністю.

