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چکیده
فراگیــر شــدن شــبکهی جهانــی اینترنــت دسترســی آســان بــه منبــع عظیمــی از اطالعــات را بــرای
همــگان فراهــم ســاخته اســت و موجــب شــده اســت کــه اســتفاده از کار دیگــران فقــط بــا انجــام
عمــل «رونوشـت برداری/چســباندن» انجــام پذیــرد .بــرای جلوگیــری و بــه حداقــل رســانیدن انجــام
ســرقت هــای علمــی -ادبــی نرمافزارهــای تحــت وب طراحــی شــده اســت کــه ایــن امــکان را
فراهــم کــرده اســت کــه بــه شناســایی هرگونــه ســرقت ادبــی در متــون ،آثــار ،مقــاالت و تکالیــف
ارســالی بپردازنــد .عــاوه بــر ایــن نویســندگان عالقهمنــد نیــز مــی تواننــد پیــش از ارســال آثــار
خــود بــه مجــات ،آنهــا را بــا کمــک ایــن نــرم افــزار هــا مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا از صحــت
کار خــود اطمینــان حاصــل نماینــد .امــروزه تعــداد فراوانــی از ایــن نرمافزارهــا در اختیــار همــگان
قرارگرفتــه اســت .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه بــه معرفــی اجمالــی چنــد نرمافــزار
کاربــردی تشــخیص تقلــب علمی-ادبــی و بیــان نقــاط قــوت و ضعــفآنهــا پرداختــه شــود تــا
بــه کمــک آن کاربــران بتواننــد براســاس نیــاز و اهــداف خــود نرمافــزار مناســب را انتخــاب کننــد.
واژگان کلیــدی :ســرقت هــای علمی-ادبــی ،نرمافزارهــای تحــت وب ،کپــی بــرداری ،عدمآگاهــی ،کارگاه
عملــی ،موتورهــای جســتجو.

* عهده دار مکاتبات ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن ،)+9821(61113381 :دورنگار:
 ،)+9821(66404680نشانی الکرتونیکmi.qafary@ut.ac.ir :
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مقدمه
بــه عبــارت ســاده ،ســرقت ادبــی اســتفاده از ایــده،
نــگارش ،نتایــج وکار دیگــر نویســندگان و یــا نــگارش
قبلــی خــود فــرد اســت کــه ممکــن اســت ســهوا ً و یــا
عمــدا ً صــورت پذیــرد [ .]1از دالیــل اقــدام بــه ســرقت
ادبــی عدمآگاهــی از ایــن مســاله ،آشــنایی ناکافــی
بــه زبــان انگلیســی ،دسترســی آســان بــه کار دیگــران
توســط شــبکه جهانــی اینترنــت ،اســترس و اعتمــاد بــه
نفــس پاییــن را میتــوان نــام بــرد.
بــا پیشــرفت علــم و بــه ویــژه علــوم کامپیوتــر و
احســاس نیــاز اقشــار مختلــف جامعــه نظیــر معلمــان،
دانشــجویان ،پژوهشــگران ،ناشــران مقــاالت علمــی و
کتــب ،موسســات علمــی و پژوهشــی و نویســندگان
ســایتها بــرای تشــخیص هرچــه راحــتتــر تقلــب
علمی-ادبــی و بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل
ســعی شــده اســت کــه نرمافزارهایــی در ایــن زمینــه
طراحــی گــردد .در واقــع ایــن نرمافزارهــا موتورهــای
جســتجویی هســتند کــه بصــورت آنالیــن در دســترس
کاربــران قــرار گرفتــه کــه مقایســه اســناد بــا یکدیگــر
را انجــام میدهــد تــا میــزان شــباهت کار ارائــه شــده
توســط فــرد بــا کار دیگــران را مشــخص گــردد [.]2
ایــن موتورهــا بــر اســاس اینکــه از سیســتم شــمارش
و یــا ســاختار سیســتمهای متریــک اســتفاده میکننــد
تقســیم بنــدی میشــوند [ .]3تعــداد بســیار زیــادی از
ایــن نرمافزارهــا گســترش یافتهانــد و روز بــه روز
برتعــداد آنهــا و امکاناتــی کــه بــرای کاربــران خــود
فراهــم میکننــد ،افــزوده میشــود .بــه موجــب ایــن
مســاله در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از ایــن موتورهــای
جســتجو پرداختــه شــده و معایــب و مزایــای هــر یــک
بــر شــمرده شــده اســت تــا راهنمایــی بــرای انتخــاب
هرچــه راحتتــر کاربــران ایــن نرمافزارهــا باشــد.
داپلی چکر

نحــوهی کار بــا داپلــی چکــر بســیار ســاده اســت .میتوان
بــه راحتــی رونوشــت متــن را در آن وارد کــرده و یــا بــا
وارد کــردن آدرس یــو .آر .ال مقصــدی کــه نیــاز بــه
بررســی دارد و یــا بارگــزاری فایــل متنــی بــا پســوند
"داک" و یــا "داکــس" از آن اســتفاده نمــود.
ایــن نرمافــزار در هــر بررســی امــکان بررســی هــزار
کلمــه را فراهــم میســازد .در صورتیکــه در ســایت ثبــت
نــام شــده باشــد امــکان بررســی پنجــاه مــورد در روز
امــکان پذیــر اســت و در غیــر ایــن صــورت فقــط یــک
بررســی در روز را بــا ایــن نرمافــزار میتــوان انجــام
داد .ثب��ت نـ�ام در ســایت ای��ن نرماف��زار و برخــورداری از
تمامــی امکانــات ایــن نرمافــزار رایــگان بــوده و تــا بــه
حــال نســخهی قابــل خریــدی ازآن ارائــه نشــده اســت.
کپی لیک
ایــن نرمافــزار را میتــوان در آدرس اینترنتــی https://
 copyleaks.comیافــت .تــا کنــون رایــگان بــوده و پایــگاه
هــای موجــود را بــرای بررســی وجــود تقلــب علمــی
جســتجو میکنــد .ایــن ســایت محتــوای تکــراری در
بیــش از شــصت تریلیــون صفحــه از طریــق اینترنــت را
مــی یابــد .
مزیــت قابــل توجــه آن از دیگــر نرمافزارهــا ،پشــتیبانی
از زبانهــای مختلــف اســت .ایــن نرمافــزار فقــط بــرای
محتــوای آنالیــن کاربــرد دارد و در صــورت ثبــت نــام
و اعــام درخواســت از طــرف کاربــر ایــن امــکان را
برایــش فراهــم میســازد تــا در هــر زمانــی کــه از روی
محتــوای مــورد نظــر رونوشــتی در اینترنــت قــرارداده
شــود بــه کاربــر اعــام گــردد و او را از انجــام ســرقت
ادبــی از نوشــت ه مــورد نظــرش آگاه ســازد .کار بــا ایــن
نرمافــزار تــا حــدودی مشــکل بــوده و نیــاز بــه ایجــاد
یــک حســاب کاربــری بــرای اســتفاده از آن اســت .در
حــال حاضــر رایــگان بــوده و بــزودی نســخه جدیــد
آن کــه بــرای اســتفاده از امکاناتــش نیــاز بــه پرداخــت
هزینــه اســت وارد بــازار خواهــد شــد [.]5

ایــن نرمافــزار از متداولتریــن و شناختهشــده تریــن
نرمافزارهــای تشــخیص ســرقت ادبــی بــوده کــه بــرای آنتی کات اَند پیست
دسترســی بــه آن میتــوان بــه آدرس اینترنتــی http://www.
 duplichecker.comمراجعــه نمــود .طراحــی ایــن نرمافــزار ایــن نرمافــزار توســط یــک شــرکت آمریکایــی بنــام
بگون ـهای انجــام پذیرفتــه اســت کــه توانایــی تشــخیص اِی .ســی .اِن .پــی .طراحــی و منتشــر شــده اســت .ایــن
ســرقت ادبــی انجــام شــده از متــون بارگــزاری شــده در نرمافــزار در آدرس http://www.anticutandpaste.com
قابــل دسترســی اســت .بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار
اینترنــت را فراهــم میکنــد [.]4
نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

129

معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب
نســخه قابــل نصــب آن بایــد بــر روی سیســتم عامــل
وینــدوز ،لینوکــس و یــا اندرویــد نصــب گــردد [ .]6ایــن
نرمافــزار قابلیــت دسترســی بــه منابــع بســیار زیــادی
بــرای مقایسـه متــن مــورد نظــر بــرای تشــخیص ســرقت
علمی-ادبــی را در اختیــار دارد و میتــوان فایــل مــورد
نظــر بــا هــر یــک از فرمتهــای «داک»« ،داکــس»،
«پــی .دی .اف» و «اچ .تــی .ام .ال» را در آن بارگــذاری
کــرد .ایــن نرمافــزار دسترســی نامحــدود بــه امکاناتــش
را بــرای همــگان بــه مــدت ســی روز فراهــم میکنــد
امــا پــس از آن بــرای اســتفاده از آن نیــاز بــه پرداخــت
هزینــه اســت .عــاوه بــر ایــن امــکان مقایس ـهی متــون
نیــز توســط ایــن نرمافــزار فراهــم شــده اســت.
پ ِیپ ِر رِیتِر

ایــن نرمافــزار در آدرس /http://plagiarisma.netقابــل
دسترســی اســت .دانلــود ایــن نرمافــزار ســرقت علمــی-
ادبــی رایــگان بــوده و خدمــات خــود را بــرای سیســتم
عامــل وینــدوز ارائــه مــی دهــد .در ایــن نرمافــزار بیــش
از یکصــد و نــود زبــان پشــتیبانی شــده اســت .جســتجو
محتــوای پایــگاه ازطریــق «یــو.آر.ال» امکانپذیــر اســت.
گزینــه ای در آن تعبیــه شــده کــه امــکان مقایســه محتوای
کام ـ ً
ا یکســان و یــا مقایس ـهی متــون مشــابه را فراهــم
میســازد .در صورتــی کــه ایــن گزینــه فعــال شــود فقــط
مــواردی کــه در آنهــا عبــارت دقیقـ ًا رونوشــتهبــرداری
شــده باشــد را گــزارش مــی دهــد [.]4
ایــن نرمافــزار امــکان دسترســی بــه مقــاالت علمــی،
مجــات ،کتــب مختلــف و روزنامههــا را داشــته و بــه
جســتجو و مقایســه متــن مــورد نظــر در متــون علمــی
میپــردازد. .ایــن نرمافــزار بــرای نویســندگان حرف ـهای،
دانشــجویان و نویســندگان علمــی کاربــرد فراوانــی دارد
چــرا کــه بــه منبــع عظیمــی از اســناد مقــاالت علمــی
دسترســی دارد و درنتیجــه بررســی کامـ ً
ا جامــع و غنــی
را بــرای ایــن افــراد فراهــم میکنــد و شناســایی وجــود
تقلبهــای علمی-ادبــی احتمالــی کــه ســهواً در کار
آنهــا بوجــود آمــده را بــا دقــت خوبــی انجــام میدهــد.
طراحــی نرمافــزار پالجیاریزمــا توســط متخصصــان
بســیاری در نیویــورک انجــام شــده و بطورتخصصــی
بهمنظــور بررســی مقــاالت علمــی برنامــه نویســی شــده
اســت.
بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار عضویــت الزامــی اســت.
حتــی بــا عضویــت فقط ســه بــار بررســی در روز را با آن
مــی تــوان انجــام داد .پنــج دالر ماهانــه هزینهی دســتیابی
بــه نســخهی کامــلآن اســت .بــا دسترســی بــه امکانــات
کامــلآن بررســی تقلــب علمی-ادبــی بــا دقــت بســیار
بیشــتر  ،ســرعت کمتــر و بــا اســتفاده از اســناد و مقــاالت
علمــی بیشــتر صــورت خواهــد پذیرفت.

در آدرس اینترنتــی  http://www.paperrater.comامــکان
اســتفاده از ایــن نرمافــزار فراهــم شــده اســت .ایــن
نرمافــزار یکــی از پرکاربردتریــن نرمافزارهــای موجــود
بــوده و ســه ابــزار کاربــردی شــامل ،ابــزار تصحیــح
گرامــر ،ابــزار تشــخیص ســرقت علمی-ادبــی و ابــزار
پیشــنهاد اصطــاح را فراهــم ســاخته اســت .ایــن
نرمافــزار عالوهبــر اینکــه نوشــته را از لحــاظ ســرقت
علمی-ادبــی مــورد بررســی قــرار میدهــد ،امکاناتــی
را فراهــم میکنــد کــه نویســنده بتوانــد متــن از لحــاظ
غنــای ادبــی و نگارشــی ارتقــا بخشــد .بــا اســتفاده از
ایــن نرمافــزار امــکان دس ـتیابی بــه نرمافــزار بررســی
گرامــر فراهــم شــده کــه روی نرمافــزار ورد نصــب
میگــردد و یــا بصــورت مســتقیم قابــل اســتفاده اســت.
توســعه و نگهــداری آن توســط زبــان شــناس حرفــه
ای و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی صــورت مــی
پذیــرد[ .]7امــکان دسترســی بــه آمــار ایــن پایــگاه بــه
راحتــی وجــود دارد .از نقــاط ضعــف ایــن نرمافــزار
عــدم توانایــی ذخیــره گــزارش بــرای تشــخیص
ســرقت علمی-ادبــی اســت .در ایــن نرمافــزار توانایــی پلج ت ِ َرکِر پ ِلجاِسكن
بارگــذاری فایــل بــدون پرداخــت هزینــه امــکان پذیــر
نیســت .بــا پرداخــت بصــورت ســاالنه حــق عضویــت ایــن نرمافــزار توســط متخصصــان علــوم کامپیوتــر
(بــه ازای هــر مــاه هشــت دالر) توانایــی بارگــذاری اوکراینــی طراحــی شــده و در آدرس http://www.
فایــل ،قبــول اســناد تــا شــش هــزار کلمــه ،پــردازش  plagtracker.comقابــل دسترســی اســت .ایــن پایــگاه
ســریع تــر و بــدون تبلیغــات را فراهــم میســازد .امکانــات فراوانــی را بطــور رایــگان در اختیــار
عالقهمنــدان قــرار میدهــد .در ایــن پایــگاه بطــور
تخصصــی بــرای کاربــران متفــاوت بررســی را انجــام
پالجیاریزما
میدهــد و در نتیجــهی آن برخــاف دیگــر نرمافزارهــا
نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

130

معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب
بــرای هــر گــروه از کاربــران بخــش خاصــی در آن ایــن نرمافــزار مــورد آزمــون قــرار میگيــرد .ایــن
بوجــود آمــده اســت .ایــن گــروه هــا بــه تفکیــک نرمافــزار بطــور رایــگان اجــازه بررســی فقــط یــک
شــامل معلمــان و اســاتیدی کــه در جســتجوی ســند بــا دوهــزار کلمــه را بــه هــر کاربــر میدهــد.
ســرقت علمی-ادبــی در گــزارش کاری هســتند.
ِ
ِ
کار بــا ایــن نرمافــزار بســیار ســاده بــوده و شــامل آیتنتیکیت
بارگــذاری و یــا «رونوشــت بــرداری /چســباندن» متــن
مــورد نظــر میباشــد .در پایــگاه ایــن نرمافــزار روش از نرمافزارهــای پیشــرو و پیشــقدم در ایــن زمینــه
اســتفاده از ان بســیار دقیــق و راحــت توضیــح داده تشــخیص ســرقت علمی-ادبــی مــی باشــد و بطــور
شــده اســت .گزارشــی بــا بیــان جزئیــات از کار مــورد تخصصــی بــه بررســی اســناد و مقــاالت علمــی
نظــر ارائــه مــی دهــد .بصورتــی در هــر بخــش از ســند میپــردازد .بســیاری از ناشــران علمــی ،مراکــز تحقیقاتــی
مربــوط آن را بــا رنــگ قرمــز نشــان داده و ســند و یــا و گروههــای پژوهشــی کاربــران ایــن نرمافــزار هســتند
متــن رونوشــت شــده از آن را معرفــی میکنــد[ .]4در تــا جاییکــه حــدود یــک ســوم نشــریات علمــی بــرای
صورتــی کــه در هــر بخــش متــن رنــگ ســبز مشــاهده تشــخیص وجــود تقلبــات احتمالــی در مقــاالت علمــی
شــود نشــانه عــدم وجــود همپوشــانی و یــا ســرقت ارســالی بــه آنهــا از ایــن نرمافــزار اســتفاده میکننــد.
علمــی -ادبــی درآن مــی باشــد .ایــن نرمافــزار امــکان شـــركت تولیــد کننــده ایــن نرمافــزار در اوكلنـــد
دسترســی بــه بیــش از بیســت میلیــون ســند علمــی را كاليفرنيـــا بـه همـراه دفاتـری در نيوكاسـل انگلسـتان در
دارد کــه بررســی مقــاالت علمــی ارســالی از طــرف حــال خدمــات رســانی بــه کاربــران هســتند .کاربــران
نویســندگان ایــن مقــاالت و یــا ناشــران را بــه کمــک ایــن نرمافــزار محققــان ،دانشــجویان ،پزشــکان،
دسترســی بــا ایــن اســناد بخوبــی انجــام میدهــد .مجــات و انتشــارات از سرتاســر جهــان میباشــند[.]5
هزینــهی دســتیابی بــه امکانــات کامــل آن بطورماهانــه تاكنـــون در ايـن پایگاه حـــدود  25ميليـون مـدرك برای
چهــارده دالر اســت کــه امــکان جســتجوی ســریعتر و بررســـی ســـرقت علمی-ادبی مـــورد كاوش قرار گرفتـه
اســـت .الزیویــر ،اشــپرینگر ،نیچــر و غیــره از کاربــران
مقایســه بــا اســناد بیشــتری را فراهــم میســازد.
ایــن نرمافــزار هســتند .بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار
بــه آدرس اینترنتــی  http://www.ithenticate.comمــی تــوان
پ ِلجاِسكن
مراجعــه نمــود .از زیــر مجموعههــای ایــن نرمافــزار،
ایــن نرمافــزار تشــخیص ســرقت علمی-ادبــی يكــی نرمافــزار «کــراس رف « میباشــد کــه در همیــن زمینــه
از كاوشــگرهای تحــت وب اســت کــه در آدرس فعالیــت دارد و آدرس اینترنتــی آن http://www.crossref.org
اینترنتــی  http://www.plagscan.comقــراردارد .صحــت میباشــد .ایــن نرمافــزار بــرای کمــک بــه حــق کپــی
اســناد و مــدارك در تمامــی فرمــت هــا (ورد ،پــی دی نویســندگان و حفــظ اصالــت کار آنهــا طراحــی شــده
اف و غيــره) را مــورد آزمــون قرارمیدهــد .در حــال اســت .چندین گــروه انتشــاراتی در گســترش آن شــرکت
حاضــر بيــش از پانصــد ســازمان از سرتاســر جهــان کردهانــد و جــزء دقیقتریــن نرمافزارهــای تشــخیص
بــرای بررســی رونوشــتبــرداری و ســرقت محتــوا از آن تقلــب ادبــی انجــام شــده ازآثــار دیگــران و یــا کارهــای
اســتفاده میكننــد[ .]8ویژگــی شــاخص ایــن نرمافــزار قبلــی خــود فــرد میباشــد .ایــن نــرم افــزار جایــزه ای.
ایــن اســت کــه امنیــت کامــل و اطمینــان خاطــر را بــرای ال .پــی .اس .پــی را در ســال  ۲۰۰۸بخاطــر نوآوریهــا
کاربرانــش فراهــم کــرده اســت .مــدارک بارگذاری شــده و خالقیتهــای بــکار رفتــه درآن را بخــود اختصــاص
در ایــن نرمافــزار بــه هیــچ عنــوان در دســترس شــخص داد[ .]10در ســال  ۲۰۰۹در برگــزاری جشــن دهمیــن
ثالثــی قــرار نخواهــد گرفــت و هیچکــس بــه هیــچ ســال تشــکیل آن گزارشــی ارائــه شــد کــه در آن ادعــا
صورتــی امــکان دسترســی بــه آن را نخواهــد یافــت[ .]9شــده اســت کــه بــرای بررســی مقــاالت بــه منبــع دادهای
ایــن نرمافــزار در ســال  ۲۰۱۳رتبــ ه اول را بــه حــدود ســی هفــت میلیــون مقالــه و ســی هفــت ترلیون
لحــاظ ارائــه خدمــات پیوســته بــه خــود اختصــاص صفحــه وب دسترســی داشــته کــه روز بــه روز برتعــداد
داده اســت .ســاالنه بيــش از یــک ميليــون مــدرك آن نیــز افــزوده میشــود .در همیــن ســال شــورای
كــه شــامل ســیصد هــزار مقالــه اســت ،توســط ویراســتاران علــم جایزهی»دســتاورد شایســته» را بــه
نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

131

معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب
ایــن شــرکت اختصــاص داد .در گذشــته امــکان اســتفاده
از ایــن نرمافــزار بصــورت رایــگان وجــود داشــته ولــی
امــروز هیــچ امکانــی را بطــور رایــگان فراهــم نمیکنــد
و هزین ـهی بررســی هــر ســند درآن صــد دالر میباشــد.

پایگاه های مورد استفاده

1. http://www.crossref.org
2. http://www.ithenticate.com
3. http://www.plagscan.com
4. http://www.plagtracker.com
5. http://plagiarisma.net
6. http://www.anticutandpaste.com/
7. http://www.paperrater.com/
8. http://www.duplichecker.com
9. https://copyleaks.com/

نتیجه گیری
بــر اســاس بررســیهای انجــام گرفتــه شــده در ایــن
مطالعــه نــرم افزارهــای تشــخیص تقلــب علمی-ادبــی
میتــوان براســاس زمینــه در گروههایــی تقســیم
بنــدی نمــود .دســتهی اول نرمافزارهایــی هســتند
کــه بــه بررســی اطالعــات بارگــذاری شــده بــر روی
اینترنــت میپــردازد و در نتیجــه بــرای صاحبــان پایــگاه
هــای اینترنتــی و یــا معلمهایــی کــه خواهــان بررســی
تکالیــف ارائــه شــده توســط دانشآمــوزان خــود را
دارنــد مناســب میباشــدکه میتــوان کپــی لیــک و
داپلــی چکــر را نــام بــرد .دو نــرم افــزار پالجیاریزمــا
و کپیلیــک کــه زبــان هــای متعــدد و فارســی را نیــز
پشــتیبانی مــی کننــد ،بــرای ایــن گــروه از کاربــران
کاربــرد فراوانــی دارد .دســتهی دوم بــرای نویســندگان
مقــاالت و دانشــجویانی اســت کــه تمایــل بــه بررســی
مقــاالت خــود قبــل از ارســال بــه نشــریات علمــی و
پژوهشــی خــود را دارنــد نرمافرارهــای پالجیاریزمــا و
پلج-ت ِ َرکِــر پ ِلـج اِســكن کــه امــکان دسترســی بــه منابــع
علمــی و مقــاالت بســیاری را دارنــد مناســب هســتند
و بهتــر ایــن اســت کــه بــرای دقــت بیشــتر در انجــام
بررســی از چنــد نــرم افــزار بطــور هــم زمــان اســتفاده
گــردد .الزم بــه ذکــر اســت دســت ه ســوم نــرم افزارهایــی
هســتند کــه شــامل نرمافزارهــای بســیار دقیــق شــامل
آیت ِ ِ
نتیکیــت و کــراسرف میشــوند .از آنجــا کــه هزین ـه
بررســیهای انجــام شــده بــا آنهــا بســیار باالســت
بــرای دانشــجویان و نویســندگان کاربــرد چندانــی نــدارد
و کاربرانــی ماننــد ناشــران از آنهــا بهرهمنــد میگردنــد.
سپاس
بــا تشــکر فــراوان از اســتاد گرانقــدرم جنــاب آقــای
پروفســور علــی اکبــر موســوی موحــدی کــه در تمامــی
مســیر انجــام ایــن مقالــه بــه مــن یــاری رســاندند.
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