
 

 

 

 

 

 

 

 

Teksto sutapčių patikros sistema OXSICO 

Naudojimosi instrukcija dėstytojui 

 
 

Prisijungimo nuoroda: https://app.oxsico.com 
 

1. Prisijungimas prie sistemos ir nustatymai; 

2. Dokumento įkėlimas ir sutapties patikra; 

3. Dokumento sutapčių ataskaita; 

4. Rizikingi dokumentai; 

5. Patikrų statistika; 
6. Papildomas funkcionalumas; 

6.1. Studento (kaip naudotojo) įtraukimas; 

6.2. Užduoties (studijų rašto darbo) studentui pateikimas; 

6.3. Studento įvykdytos užduoties peržiūra. 

1. Prisijungimas prie sistemos ir 

nustatymai 
 

 

Į universiteto el. pašto dėžutę gausite laišką, kuriame bus pateikta prisijungimo prie sistemos             

informacija (naudotojo vardas: vardenis.pavardenis@vdu.lt bei sugeneruotas slaptažodis). 

Spauskite mygtuką „Patvirtinti”. Norėdami tęsti darbą su Oxsico sistema, spauskite          

„Tęskite”. 
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Prisijunkite prie sistemos įrašydami el. pašto adresą ir slaptažodį. 

 

 

 

Pirmą kartą prisijungus prie sistemos galite nurodyti naudotojo kalbą, šalį, miestą bei telefono 

numerį. Ši informacija neprivaloma. Spauskite „Išsaugoti“.  
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Paspaudę ant naudotojo vardo bei pavardės (lango viršuje, dešinėje pusėje), galite pasikeisti            

slaptažodį, sistemos naudotojo sąsajos (angl. user interface) kalbą. 

 

 

 

Pastaba: prisijungus prie sistemos patariame pasikeisti slaptažodį.  

 

 

PAGRINDINIS SISTEMOS MENIU 

 

Užduotys – užduočių parengimas studentams, studentų priskyrimas, pateiktų dokumentų         

stebėjimas, sutapties ataskaitos.  

Dokumentai – Jūsų ir studentų dokumentai bei į archyvą perkelti dokumentai. 

Naudotojai – Jūsų studentai ar kiti reikalingi naudotojai. Teisių priskyrimas. 

Statistika – duomenys, ataskaitos, diagramos.  

Pagalba – informavimas apie sistemos klaidas. 

 

2. Dokumento įkėlimas ir sutapčių 

patikra 
 

 

Norėdami patikrinti rašto darbą, spustelėkite ikoną „Įkelti dokumentą” (viršuje), po to           

„Įkelkite dokumentą ČIA...“. Pasirinkite failą iš kompiuterio arba tempkite failą į nurodytą            

vietą lango viduryje. 
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Įkėlę dokumentą laukite, kol bus atlikta teksto patikra. Patikros trukmė priklauso nuo 

dokumento dydžio. 

 

 

3. Dokumento sutapčių ataskaita 

 

Sistema, įvykdžiusi dokumento sutapčių patikrą, pateikia ataskaitą. Ją atidaryti galite 

spustelėję ant dokumento pavadinimo. 

 

Sutapties rodikliai. Ataskaitoje pateikiami šie rodikliai: sutapties, koncentracijos, 

perfrazavimo, netinkamo citavimo bei citavimo. Kiekvienas rodiklis pažymėtas skirtinga 

spalva.  Ataskaitą galite atsisiųsti PDF formatu.  
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   Raudona     − sutapties spalva.     Oranžinė spalva    − galimi perfrazavimai.  

   Rožinė spalva    − netinkamas citavimas.    Žalia spalva    − citavimas. 

 

Sutapties rodiklis – šis rodiklis rodo, kiek procentų dokumento sutampa su kitais šaltiniais. 

Koncentracija – šis rodiklis rodo sutampančio teksto sutelktumo lygį visame teksto masyve. 

Jei šis rodiklis aukštas, reiškia, kad tekste yra bent vienas didelis sutampančio teksto blokas. 

Perfrazavimai – rodo galimus kitų šaltinių perfrazavimus. Perfrazavimai gali rodyti galimą 

plagiatą, net jei sutapties rodiklis yra žemas.  

Netinkamas citavimas –  rodo kiek neteiktinų citatų yra dokumente. Neteiktina citata yra 

tokia citata, kuri yra dalis didesnio sutapimo masyvo dalis. 

Citavimas – rodo, kiek procentų darbe užima citavimas, naudojant kabutes. 
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Sutapčių analizė. Paspaudus ant vienos iš pažymėtų vietų dokumente (kairėje lango pusėje),            

pateikiama nuoroda į šaltinį, kuriame rasti sutapimai. Paspaudus ant nuorodos atidaromas           

šaltinis, iš kurio buvo paimta informacija (arba dokumentas bus atsiųstas į kompiuterį).            

Raudona teksto dalis (dešinėje pusėje) rodo sutampančią šaltinio dalį su analizuojamu tekstu.  

 

 

 

Darbo dalių pašalinimas iš sutapties vertinimo. Norint gauti kuo tikslesnį sutapties           

rodiklį, iš įvertinimo galima išimti dalis, kurių paprastai vertinti nereikia: antraštinį lapą,            

literatūros sąrašą, priedus. Spauskite „Pašalinti žymeklį” ir išimsite darbo dalį. Norėdami           

pridėti prie sutapties vertinimo tam tikras dalis, spauskite „Paryškinti sutapimus”. Pastaba:           

ši funkcija veiks tik tuo atveju, jei įkeltame dokumente bus tinkamai pažymėtos pastraipos             

(Headings). 

 

4. Dokumentai. Rizikingi 

dokumentai 
 

 

Dėstytojas iš anksto gali nustatyti, kokie dokumento sutapčių patikros rezultatai yra rizikingi. 

Pavyzdžiui,  dėstytojas nustato, kad dokumento bendra sutaptis negali viršyti 15 proc. Taigi, 

visi patikrinti dokumentai, kurių sutapties rodiklis yra daugiau kaip 15 proc., atsidurs rizikingų 

dokumentų sąraše . 
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5. Patikrų statistika 
 

 

Sistema diagramos forma pateikia duomenų analizę apie sutaptis ir kitus rodiklius. 

 

 

 

6. Papildomas funkcionalumas 
 

6.1.        Studento (kaip naudotojo) įtraukimas; 

6.2. Užduoties (studijų rašto darbo) studentui pateikimas; 

6.3. Studento įvykdytos užduoties peržiūra. 

 

Siekiant dėstytojui palengvinti rašto darbo patikrą, sistemoje yra numatyta galimybė įtraukti           

studentus ir paskirti jiems rašto darbų užduotis. Studentui(-ams) įkėlus į sistemą           

parengtą(-us) darbą(-us), dėstytojas savo paskyroje užduoties lange matys darbo(-ų) sutapties          

rezultatus. 
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6.1. Studento kaip naudotojo įtraukimas 

 

Norint, kad studentas galėtų atlikti dėstytojo pateiktas užduotis, pirmiausia į sistemą reikia            

įvesti studento duomenis.  

Pagrindiniame meniu spauskite Naudotojai, „Pridėti naudotoją“. Atsivėrusiame lange        

įveskite vardą, pavardę bei el. pašto adresą. Paspaudus „Sukurti”, išsaugosite įvestą           

informaciją, o sistema automatiškai išsiųs el. laišką studentui su prisijungimo prie sistemos            

duomenimis. 

 

 

 

 

Stulpelyje „Patvirtintas” simbolis ✔ reiškia, kad studentas patvirtino savo registraciją. 

Paspaudus   „Pakartoti kvietimą”   išsiųsite pakartotinį kvietimą registruotis to dar 

nepadariusiam. Stulpelyje „Naudotojų kūrimo teisės” simbolis ✔ rodo, kad naudotojui 

suteiktos teisės kurti naudotojus, ✘ – nesuteiktos teisės kurti kitus naudotojus. Nesuteikite 

teisių studentui kurti kitus naudotojus. Studentas paprastai yra galutinis naudotojas, 

neturintis teisių kurti kitus naudotojus. 
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6.2. Užduoties studentui pateikimas 

 

Sistemoje galite sukurti užduotis ir jas priskirti studentui. Norėdami pateikti užduotį,           

pagrindiniame (kairiajame) meniu pasirinkite Užduotys ir spauskite mygtuką „+ Nauja          

užduotis”.  

 

 

 

Įrašykite užduoties pavadinimą, nustatykite kiek kartų studentas gali įkelti darbą, darbo           

pradžios bei pabaigos datas ir spauskite „Sukurti”.  

Kuriant užduotis, lentelės apačioje galite nustatyti, ar studentas įkėlęs darbą į sutapčių            

tikrinimo sistemą galės matyti sutapties rodiklius ➀ ir ataskaitą ➁. 

 

Parengtą užduotį pateikite konkrečiam studentui(-ams) „Pasirinkite studentą …” , įvesties 

langelyje rašykite vardą ir pavardę ➀. Spauskite „Pridėti“ ➁ bei aktyvinkite užduotį, 

spausdami „Aktyvinti“ ➂. 
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Aktyvinus užduotį studentui bus išsiųsta užduoties informacija el. paštu. Prie studento 

(naudotojo) būsenos matysite informaciją „Kvietimas siunčiamas”. 

 

 

 

6.3. Studento įvykdytos užduoties peržiūra 

 

Studentui atlikus užduotį ir pateikus rašto darbą į sistemą, dėstytojas matys teksto sutapties 

rodiklius ir galės peržiūrėti sutapčių ataskaitą (žr. 3 dalį). 

 

 

 

Jei studentas nėra pateikęs dokumentų patikrai likus 5 dienoms iki dokumento įkėlimo datos 

pabaigos, sistema studentui automatiškai išsiųs el. laišką-priminimą su raginimu įkelti 

dokumentą. 
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