Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University

ДАТА ЗВІТУ: 2019-12-17 12:10:03
ЗАГОЛОВОК:

Isayenko_D-A_K_RRm-61.docx
АВТОР:

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

Ісаєнко Денис-Антон Костянтинович

Дедів Ірина Юріївна

ПІДРОЗДІЛ:

ДАТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛУ:

кафедра радіотехнічних систем

2019-12-17 12:07:26

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРОК ДОКУМЕНТА:i

17
ПРОПУЩЕНІ ВЕБ-СТОРІНКИ:
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Рівень запозичень
Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.
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% Слів знайдених поза Бази юридичних актів методом

% Слів знайдених поза Бази юридичних актів методом

перевірки кожні 5 слів

перевірки кожні 25 слів
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Довжина фрази для коефіцієнта
подібності
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% цитат

6253
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Кількість слів

Кількість символів

Тривога
У цьому розділі Ви можете знайти інформацію щодо модифікації тексту, яка може бути спрямована на зміну результатів аналізу. Невидимі для особи, яка
оцінює вміст документа у роздруківці чи файлі, вони впливають на фрази, порівнювані під час аналізу тексту (викликаючи передбачувані помилки), щоб
приховати запозичення, а також підробити значення у звіті про подібність. Слід оцінити, чи є модифікації навмисними чи ні.

Тривога

0

кількість символів з інших алфавітів може означати спробу обману, уважно перевірте!

Інтервали

1

кількість збільшених відстаней між літерами - будь ласка, перевірте, чи вони імітують пробіли, викликаючи приєднання слів до звіту

Мікропробіли

0

кількість пробілів із нульовою довжиною - будь ласка, перевірте, чи вони розміщені всередині слів та спричинили поділ слів у тексті

Білий знаки

0

кількість символів з білим кольором шрифту - будь ласка, перевірте, чи використовуються вони замість пробілів, викликаючи приєднання слова (у звіті колір літер змінено на чорний, щоб
показати їх)

Активні списки запозичень
Прокручуйте список та аналізуйте, особливо, фрагменти, які перевищують КП 2 (позначено жирним шрифтом). Скористайтеся посиланням "Позначити
фрагмент" та перегляньте, чи є вони короткими фразами, розкиданими в документі (випадкові схожості), численними короткими фразами поруч з іншими
(мозаїчний плагіат) або великими фрагментами без зазначення джерела (прямий плагіат).

10 найдовших фраз (0,00 %)
Десять найдовших фрагментів знайдений у всіх доступних ресурсах.
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