
CHECK SYSTEM OF SCIENTIFIC PAPERS UNIQUENESS “ANTIPLAGIARISM”
Project Manager. Andrii Biloshchytskyi, Doctor of Engineering Science, Full Professor
Basiccharacteristics  ,    developmentcontent  :The  check  system of  scientific  papers  uniqueness  has
been created.The basis of the systemencharged on the following scientific results: the method of
determination coincidences in texts of electronic documents; method of filteringof false matches;
method of documentsclustering withthe use ofwords frequency in the text (TF-measure); method of
text  canonization  using  morphological  Ukrainian  dictionary,  dictionaries  of  synonyms  and
antonyms.
Comparison  with  world
analogues:Importantfeaturesofthechecksystemofscientificpapersuniquenessandbenefitstoworldanalo
gues:morphological  analysis  of  Ukrainian  language;  the  use  of  synonyms  and antonyms  in  the
analysis;  consideration  of the  particle  "no"positions  in  the  texts;  the  use  of  Levenshtayn
algorithmforthewords  checking,  that  were  failed  to  canonize;  the  use  of  stemming for  precise
inspection;  the error resistance algorithm in the words validation and canonization; check ofthe
contents; images and formulas checking; consideration of the references in the text; the use of .Net
platform for the development and functioning on any Windows version.

Economic appeal of the elaboration for market promotion, application and realization, parameters
value:The system developed for the Ministry of Education and Science of Ukraine purposes and for
the use at national level.

Branches,  ministries,  departments,  enterprises  and  organizations  where  elaboration  will  be
implemented:Ministry  of  Education  and  Science  of  Ukraine,  higher  education  institutions,
specialized  scientific  councils  on  defense  of  dissertations,  the  editorial  board  of  scientific
publications.

State  of  readiness:Created  check  system of  scientific  papers  uniqueness  is  ready  for  the  use.

використання.

Pic 3 General view of the inspection module

Pic 1. The main page of the system ‘Antiplagiarism’

Pic.1Comparison of matches



Results of implementation  :Created check system of scientific papers uniqueness is implemented for
the use in the Certified Staff Evaluation Department of the Ministry of Education and Science of
Ukraine (Act implementing number 14/4-452-15 from 07.31.2015).



СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ СТУПЕНЮ УНІКАЛЬНОСТІ НАУКОВИХ РОБІТ
«АНТИПЛАГІАТ»

Керівник проекту. д.т.н., проф. Білощицький Андрій Олександрович
Основні характеристики, суть розробки: Створено систему перевірки ступеню унікальності
наукових робіт. В основу системи покладено наступні наукові результати:  метод визначення
збігів  в  текстах  електронних  документів;  метод  фільтрації  помилкових  збігів;  метод
кластеризації документів з використанням частоти вживання слів в текстах (TF-міра); метод
канонізації текстів з використанням морфологічного словника української мови, словників
синонімів та антонімів.
Порівняння із світовими аналогами:Важливі особливості роботи системи перевірки ступеню
унікальності  наукових робіт і  переваги перед світовими аналогами: морфологічний аналіз
української  мови;  використання синонімів  та  антонімів  при аналізі;  врахування в  текстах
позицій  частинки «не»;  використання  алгоритму Левенштайна  для  перевірки  слів,  які  не
вдалося канонізувати; використання стемінгу для глибшої перевірки; стійкий до помилок в
словах алгоритм перевірки та канонізації; перевірка вмісту таблиць; перевірка зображень та
формул;  врахування  посилань  в  текстах;  використання  для  розробки .Net  платформи для
забезпечення функціонування на будь-якій версії Windows.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації,
показники вартість:Дана  система розроблена  на  замовлення  Міністерства  освіти  і  науки
України для використання її на всеукраїнському рівні.

Галузі,  міністерства,  відомства,  підприємства,  організації,  де  планується  реалізувати
результати  розробки:Міністерство  освіти  і  науки  України,  вищі  навчальні  заклади,
спеціалізовані вчені ради по захисту дисертаційних робіт, редколегії наукових видань.

Стан  готовності  розробок:Створенасистема  визначення  ступеню  унікальності  наукових
робіт готова до використання.

Рисунок 2 Головна сторінка системи "Антиплагіат"



Результати  впровадження:Створенасистема  визначення  ступеню  унікальності  наукових
робіт впроваджена в Департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і
науки України (Акт впровадження № 14/4-452-15 від 31.07.2015 року).

Рисунок 3 Загальний вигляд модуля перевірки

Рисунок 4 Порівняння збігів


