
رضیه اسماعیل پور
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری
1395بهمن ماه 

شاخه فارس-انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی

Plagiarism Detection tools
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آنمصادیقوعلمیسرقتتعریف•

•Plagiarism Prevention vs. Plagiarism Detection

علمیسرقتبامبارزهدرموثرراهکاریآموزش،•

علمیسرقتبهارتکابعواقب•

علمیسرقتتشخیصمعتبرافزارهاینرمباآشنایی•

علمیسرقتتشخیصافزارهاینرمدررفتهبکارنوینهایروش•

علمیسرقتتشخیصافزارهاینرمبکارگیریفواید•

استناددهیهایسامانهوافزارنرمباعملیکار•

سرفصل های مورد بحث
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“Issac Newton wrote in a letter to Robert Hooke (5 Feb 1657)

If I have seen further it is only by standing on the

shoulders of giants.”

ت که بر اگر من چیزهایی بیشتر از دیگر مردم دیده ام به این خاطر اس

(1657نیوتن، ). دوش بزرگان ایستاده ام

رضرورت استفاده از نتایج پژوهش های پیشین توسط پژوهشگ

سرقت علمی آگاهانه و ناآگاهانه
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.افتداتفاق میعلمی ناخواسته بسیاری از مواقع سرقت 



ذکربدونگراندیکارازاستفاده:کندمیتعریفچنینراعلمیسرقت،نشراخالقکمیته

.مقالهچاپیانگارشتحقیق،ریزی،برنامهازایمرحلههردرمنبع

Committee On Publication Ethics (COPE)

ودیگرخصشاصطالحاتوزبانعقاید،ازکپییاغیرقانونیاستفادهعلمیسرقت:آناباس•

.باشدمیخوداثرعنوانبهآنارائه

,Roig).داندمیجنایتیکدانشگاهیمحیطدرراعلمیسرقترویگ• 2006)

عالیتهایفدرمحدودیت،پژوهشیبودجهدادندستاز:مانندتبعاتیپژوهشیسوءرفتارهای

,APA)داردهمراهبهخودبانیزشغلدادندستازوپژوهشی 2013)

تعریف سرقت علمی
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متنکلمهبهکلمهکردنکپیCopy- Paste

ومتردافکلماتازاستفادهگرامر،تغییرمتفاوت،کلماتباایدهیکبیان)کردنتفسیر

ارجاعبدون(متفاوتکلماتبامحتوایکبیان

متنبهارجاعبدونمتنترجمهازاستفادهوزبانیبینترجمه)شدهترجمهعلمیسرقت

(اصلی

(صداتصویر،،متنمثلمتفاوتهایرسانهازاستفادهبااثریکارائه)هنریعلمیسرقت

(نیستندعمومیدانشکهمشابههایایدهازاستفاده)ایدهسرقت

اجازهبدونسینویبرنامههایالگوریتموکدهاازاستفاده)نویسیبرنامهکدهایسرقت

ارجاعیا

انواع سرقت علمی
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یاوارندندوجوداصالکهمنابعییااشتباهمنابعبهدادنارجاع)نادرستارجاع

(شدهاستنادمنابعمورددربروزودقیقاطالعاتارائهعدم

(آنازاهاشتباطالعاتارائهومنبعذکر)منبعیکازناصحیحاطالعاتارائه

عالئمازیحناصحاستفادهو(گیومه)قولنقلعالمتبدونشخصیازایجملهنقل

قولنقل

آنبهنداداستنادبدونمتنیکازجملهساختارحفظباهمراهکلماتتغییر

اعظمیتقسمکهایگونهبهمنبعیکازفراوانهایایدهوکلماتکردنکپی

.خیریاباشیددادهاستنادآنبهخواهدهد،تشکیلراشمااثراز

هادادهدردستکاری

انواع سرقت علمی
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Plagiarism
سرقت علمی

Detection: تشخیص

راه های تشخیص و کشف سرقت
علمی

نرم افزارها و ابزارها

Prevention :جلوگیری

 تعریف سرقت علمی

انواع آن

 راه های مبارزه

آموزش
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Plagiarism Preventionلزوم آموزش  

عالج واقعه قبل از وقوع با برگزاری دوره های آموزشی•

Plagiarism Preventionتدوین واحد درسی•

:واحدهای آموزشی اجباری برگزار شده توسط دانشگاه برادفورد : مثال•

PAP: Plagiarism Awareness Program

PANS: Plagiarism Avoidance for New Students

آموزش از طریق کتابخانه

:دانشگاه نیوکاسل •

Netskills : '3Es': Education, Engineering, Enforcement

:دانشگاه ایندیانا•
WTS: Writing Tutorial Services

.این دوره آموزشی دو روز در هفته توسط کتابخانه در دانشگاه اجرا می گردد
Samples of Penalties Queensland University

8آموزش، راهکاری موثر در مبارزه با سرقت علمی

http://www.bradford.ac.uk/library/help/plagiarism/
http://www2.le.ac.uk/offices/sas2/assessments/plagiarism/penalties
https://economics.uq.edu.au/plagiarism-policy


در دانشگاههای ایران"مبارزه با سرقت علمی”طرح درس 

:سرفصل های اصلی درس
مقدمه ای بر سوء رفتارهای پژوهشی و سرقت علمی•
رقت علمی خودسرقتی، انتشار مجدد، قطعه قطعه سازی، س: آشنایی با مصادیق سوء رفتارهای پژوهشی•

حریف ثانوی، سرقت علمی سایبر، سرقت علمی از منابع دست دوم، داده های ساختگی، پژوهشهای ت
ش پژوهش شده، سرقت علمی کد منبع ، تفسیر غلط و تعمدی داده ها و یافته ها، ارائه سوگیرانه گزار

تعریف سرقت علمی و بیان رئوس مطالب آن•
مصادیق سرقت علمی •
علل نادرستی و جرم شناخته شدن سرقت علمی•
انواع سرقت علمی•
ول، ارجاع استفاده ناصحیح از عالئم نقل ق: مانند)انواع رفتارهایی که سرقت علمی محسوب می شوند •

(نادرست، سرقت علمی ترجمه شده
هی در تکالیف کپی کلمه به کلمه، تعویض کلمات، پنهان سازی منابع، کار گرو)رفتارهای غیر علمی •

(درسی انفرادی،  ارسال مجدد مقاالت چاپ شده، خریداری تکالیف درسی
راههای جلوگیری از سرقت علمی •
ارجاع دادن صحیح به منابع•
علت ارجاع دادن•
...ار و استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند اندنوت، مندلی، گوگل اسکالر، پژوهی•
تفاوت بین نقل قول و تفسیرکردنشناسایی •
آشنایی با مجازات سرقت علمی در سطح بین المللی، جرم بودن سرقت علمی•
ابی سرقت نحوه کار نرم افزارهای ردیی، آشنایی با نرم افزارهای معتبر در زمینه شناسایی سرقت علم•

علمی
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افزایش تعداد پژوهشگران•

رشد بودجه های پژوهشی•

شاخص های ارزیابی•

 Publish or Perish"منتشر کن یا بمیر"شعار •

ازدیاد تعداد نشریات •

ت تکثیر ابزارهای نوین ذخیره و بازیابی اطالعات با ویژگیهای چون قابلی•
فراوان، ارسال سریع، آسان و ارزان

لمیعوامل زمینه ساز سرقت ع
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Paraphrasing

Citation

ان بیان ایده به زب•
خود

استناد دهی •
صحیح
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ویم؟چگونه مرتکب سرقت علمی نش
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ویم؟چگونه مرتکب سرقت علمی نش

رقتسبهارتکاببرایمجوزیپژوهش،اخالقاصولندانستن

.دهدنمیخاطیدستبهعلمی

انجام پژوهش با یادداشت برداری دقیق در زمان تحقیق

استناد دهی صحیح

آموزش



سامانه تولید و نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند اندنوت، مندلی، گوگل اسکالر، پژوهیاراستفاده از 
خودکار منابع برون متنی

13راهکار های مبارزه با سرقت علمی



:تعدد نرم افزارهای شناسایی سرقت علمی

Articlecheker, Academic Plagiarism, Big Brother, Chimpsky,

CodeMatch, Cogger, Copyscape, CopyTracker, Check for Plagiarism ,

DetectaCopias, Docoloc , Duplichecker, Ephorus, et-BLAST, Eve2,

Glatt, GPlag, iThenticate, Jones, JPlag, Moss, PaperRater, PDetect,

Plaggie, Plagiarism Checker, PlagiarismDetection.org ,PlagioGuard,

PlagAware, PlagScan, Safe Assign, Saxon, Scan My essay, SeeSources,

Sherlock, Sid, Sim, TEAMHANDIN, Turnitin, Urkund, Viper, XPlag,

yap3, …

تشخیص سرقت علمی
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لمیپرداخت هزینه جهت پردازش و تشخیص سرقت ع

نوع استفاده

 (منبع دانشی)پایگاه اطالعاتی

الگوریتم های کاربردی

:ر ویژگی های نرم افزارهای معتب
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Turnitin
چهار محصول را در زمینه ردیابی سرقت علمی ارائه داده iParadigmsموسسه 
.  است

OWriteCheck :جهت استفاده دانشجویان
OiThenticate :جهت استفاده ناشران و محققان
OTurnitin :جهت استفاده متخصصان حرفه ای
OPlagiarism.org :جهت اهداف آموزشی
OTurnitinساتموسکهاستعلمیسرقتردیابیافزارهاینرمترینمعروفاز

شاملزارافنرمایناطالعاتپایگاه.کنندمیاستفادهآناززیادیدانشگاههایو
مقالهمیلیون120،دانشجوییمقالهمیلیون300وب،صفحهبیلیون24ازبیش

.شودمیکتابونشریههزار110از
Oازعالیآموزشموسسهودانشگاه3500ازبیشTurnitin70.کنندمیاستفاده

(جهانبرتردانشگاه100)هادانشگاهدرصد

16

:لمیمعتبرترین نرم افزار تشخیص سرقت ع
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Similarity Index

 Blue (no matching words)

 Green (one matching word - 24% similarity index)

 Yellow (25-49% similarity index)

 Orange (50-74% similarity index)

 Red (75-100% similarity index)
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February 2008

ENM205 Production Operations

Background: Student gained an ‘A’ Pass in his

coursework and Turnitin Originality Report was

examined as the high mark was considered unusual.

This is what was found……………………………….

Example 122



Source of material identified

his work was 99% similar to pre-existing work
23



Source 1

24



23

Source 1



Source 2
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Source 2

Source 1

Source 3
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Submitted Coursework Source

Coursework Extracts
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Submitted Coursework Source

Coursework Extracts
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Submitted Coursework Source

Coursework Extracts
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Submitted Coursework Source

Coursework Extracts
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Submitted Coursework Source

Note: Unusual misspelling

Coursework Extracts
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Student failed their Coursework,

they were prevented from going onto

their Project and they had to resubmit

the Coursework 8 months later.

مجازات دانشجوی خاطی

33



:مجازات سرقت علمی در دانشگاه ها
دانشگاه برادفورد

 Buying your assignment is the most severe form of 

plagiarism.

 If you are found to have purchased your assignment 

you will usually be excluded from the university.

32



Reduction in Unoriginal Writing

In a 2011 survey by Pew Research of 1,055 college presidents, 55 percent said

that plagiarism has increased. Of the college presidents who believed plagiarism

to be on the rise, 89 percent attributed the cause to computers and the Internet.

There is little debate that the plagiarism is a growing problem in classrooms. The

bigger question is: what can be done about it?
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In 2012, Turnitin asked 350 instructors why they use 

Turnitin for online grading.
Results.
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Scientific publishers like Emerald or 
Springer use Plagiarism detection tools:

http://www.springerplus.com/authors/instruct
ions
http://www.emeraldgrouppublishing.com/aut
hors/writing/originality.htm

40

http://www.springerplus.com/authors/instructions
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/originality.htm
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نکات مهم

 یاج دارنداحتتفسیر انسانینتایج ارائه شده توسط این نرم افزارها به.

الزاما نمره باال به معنای وقوع سرقت علمی و بالعکس نمی باشد

 تفسیر نتایج به عهده مدرسان(lecturers or instructors) ،کتابداران ،

ویراستاران

نمره مشخصی در تعیین سرقت علمی وجود ندارد  .
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نرم افزارها چگونه سرقت علمی را تشخیص می دهند؟

How plagiarism softwares work? 

45

Extrinsicروش های تشخیص برونی 

Intrinsicروش های تشخیص درونی 



• Fingerprinting

• Stopword n-grams

• Citation-based plagiarism detection

• Idea Plagiarism

46

:روش های تشخیص بیرونی



 جهت تشخیص سرقت علمیحروف اضافه استفاده از ترتیب کلمات عام و

متن اصلی

سرقت علمی

47

Stopword n-grams



48

Citation-based plagiarism detection



49

Idea Plagiarism



• Authorship attribution (Forensic Linguistic)

• Authorship verification

• Author profiling

• Error Analysis

• Stylometry
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:روش های تشخیص درونی

زبانشناسی قانونی.PDF


51استایلومترییاتشخیص سبک نگارش 



Glattتشخیص سبک نگارش در نرم افزار 

نویسندهزاسپسوشودمیحذفسطرهرکلمهپنجمینمشکوک،متنازپاراگرافیکانتخابازبعد
.کندپرراخالیجاهایتاشودمیخواسته

شوندمیمحاسبهعلمیسرقتامکانتشخیصجهتپاسخگوییزمانودرستجوابهایتعداد.
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Plagiarist’s tools:

 Plagiarist’s thesaurus:

 Synonymizer

 Anti-Anti Plagiarism System

 Paraphrasing tools:

 articlerewritertool.com

 onlineparaphrase.net
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O Plagiarism removers:

O RemovePlagirism.com

O Grammar checker:

O White Smoke



“According to many observers, the
coming decade will be the decade of
speech technologies. Computer systems,
whether stationary or mobile, wired or
wireless, will increasingly offer users
the opportunity to interact with
information and people through speech.
This has been made possible by the
arrival of relatively robust, speaker-
independent, spontaneous (or
continuous) spoken dialogue systems in
the late 1990s as well as through the
constantly falling costs of computer
speed, bandwidth, storage, and
component miniaturisation. The
presence of a speech recogniser in most
appliances combined with distributed
speech processing technologies will
enable users to speak their native tongue
when interacting with computer systems
for a very large number of purposes. ”

55
“Agreeing to many onlookers, the

approaching era will be the era of verbal

technologies. Computer systems, whether

desktop or mobile, with wires or without

wires, will progressively offer users the

chance to interface with data and persons

via speech. This has been made viable by

the appearance of comparatively

flourishing, speaker-free, impulsive (or

continual) verbal conversation systems in

the late 1990s as well as through the

persistently declining prices of computer

speed, network

communication capabilities, storage

space, and component miniaturization.

The existence of a speech recognizer in

most devices united with distributed

speech processing technologies will allow

users to speak their local language when

working with computer systems for a

great number of reasons. ”
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سوء استفاده از مترجم های ماشینی

Google translator

Systran soft

سوء استفاده از تفاوت در ساختارهای زبانهای شرقی و غربی
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Google translator

Systran soft

و غربیسوء استفاده از تفاوت در ساختارهای زبانهای شرقی
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:عواقب سرقت علمی
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:عواقب سرقت علمی
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:عواقب سرقت علمی

Publishing of Retracted papers

Analysis of Retraction:

Retracted papers.pdf


45
http://www.plagiarism.com/> software>Self-

Detection

http://www.plagiarism.com/


Plagiarism Detection Tools:

 Turnitin : http://turnitin.com/ 

 Viper: http://www.scanmyessay.com

 Glatt Plagiarism Services: http://www.plagiarism.com/

 Duplichecker: http://www.duplichecker.com/

 www.Copyscape.com

 Siteliner: http://www.siteliner.com/ (SEO uses)

64

Using most of them need to make an 

account

http://www.scanmyessay.com/
http://www.plagiarism.com/
http://www.copyscape.com/
http://www.siteliner.com/


نرم افزار مشابهت یاب روایات

میتوسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمشابهت یاب مقاالت یا سمیم نور 

IRANDOCتوسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران سامانه همانندجو

دانشگاهیتوسط جهاد سامانه همتاجو 

سامانه مهتاب دانشگاه شهید بهشتی

http://textmining.noorsoft.org/FA/SimilarHadith

http://textmining.noorsoft.org/FA/SimilarArticle

http://www.samimnoor.ir/

http://noorsoft.org/

Plagiarism Detection Tools in Iran:65

http://textmining.noorsoft.org/FA/SimilarHadith.html
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default?auth={0}&rt=/view/fa/default
http://tik.irandoc.ac.ir/
http://hamtajoo.ir/


نرم افزار مشابهت یاب روایات
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

66



67



68



69از توجه شما سپاسگزارم 


