
Naujų elektroninės sutapties atpažinimo sistemos (ESAS)  galimybių aprašymas 
(2019-05-14) 

ESAS vartotojo sąsaja papildyta tokiomis galimybėmis: 
 

1. Sutapties ataskaitoje fiksuojamas darbo vadovo praleistas laikas tikrinant darbą; 

2. Detalioje sutapties ataskaitoje sukurta galimybė pažymėti daug smulkių sutapčių ir vienu kartu pakeisti 

atributus (plagiatas/citata/kita) visam apžymėtam tekstui.  

3. Sutapties ataskaitoje rodomos nuorodos tik į 3 pirmus sutampančius dokumentus. 

4. Sutapties ataskaitoje sukurta galimybė pažymėti visus sutapimus su konkrečiu dokumentu kaip „citavi-

mas“, „plagiatas“ ar „kita“ vienu kartu. 

5. Galimybė sutapties ataskaitoje nustatyti nuo kokio sutapties procento  (šiuo metu 5%) pradėti rodyti su-

taptis. 

6. Sutapties ataskaitoje papildomai atvaizduojamas sutapties procentas su vėliau įkeltais darbais. 

7. Sutapties ataskaitose šalia dinamiškai formuojamo sutapties procento atvaizduojama ir pirmos patikros 

data bei sutapties procentas. Sutampančio darbo autoriui panaikinus darbą, pateikiamas pranešimas, kad 

sutampantis darbas pašalintas.  

8. Papildyti dokumentų sąrašo duomenys. 

 

1. Sutapties ataskaitoje fiksuojamas darbo vadovo praleistas laikas tikrinant darbą; 
Darbo išplėstinėje sutapties ataskaitoje (Paspaudus mygtuką „Išplėstinis vaizdavimas“) automatiškai pradedamas 

skaičiuoti darbo vadovo praleistas laikas tikrinant darbą (1 pav.). Uždarius naršyklės langą arba perėjus į kitus 

sutapties ataskaitos atvaizdavimo būdus („Kompaktiškas vaizdavimas“ arba „Spausdinti suvestinę“) laiko skaičiavi-

mas sustabdomas.  

Vadovo praleistas laikas atvaizduojamas išplėstinio ir kompaktinio vaizdavimo ataskaitose, bei institucijos admi-

nistratoriaus bendrame darbų sąraše.  pabaiga taip pat fiksuojama perėjus į langą „Kompaktiškas vaizdavimas“. 

Užfiksuotas vadovo darbo laikas yra atvaizduojamas pačioje sutapties ataskaitoje bei ESAS dokumentų sąraše.  

 

1 paveikslas. Darbo vadovo praleistas laikas. 



 

2 paveikslas. 

2. Detalioje sutapties ataskaitoje sukurta galimybė pažymėti daug smulkių sutapčių ir 

vienu kartu pakeisti atributus (plagiatas/citata/kita) visam apžymėtam tekstui.  
 

Išplėstinėje sutapties ataskaitoje yra sukurti papildomi funkciniai mygtukai: [+], [-], „Pažymėti pasirinktus“. 

Mygtukai [+], [-] yra parodomi prie sutapčių (3 paveikslas). 

Mygtukas „Pažymėti pasirinktus“ yra atvaizduojamas virš dokumento lango (3 paveikslas).  

[+] ženklas prie teksto fragmento nurodo, kad šis fragmentas nėra pasirinktas. Paspaudus jį, fragmentas bus pridėtas 

prie pasirinkimo, o ženklas pasikeis į [-]. 

[-] ženklas prie teksto fragmento nurodo, kad šis fragmentas yra pasirinktas. Paspaudus jį, fragmentas yra išimamas 

iš pasirinkimo, o ženklas pasikeis į [+]. 

 

3 paveikslas. Smulkių sutapčių žymėjimas 

Kai žymėjimai atlikti ir norima visus pasirinktus fragmentus pažymėti, spaudžiamas mygtukas “Pažymėti pasirinktus”. 

Tuomet atsidarys standartinis žymėjimo langas su pasirinkimais arba su tekstu nurodančiu, kad nėra pasirinktas frag-

mentas žymėjimui. 



 

4 paveikslas. Smulkių sutapčių žymėjimas 

 

3. Sutapties ataskaitoje rodomos nuorodos tik į 3 pirmus sutampančius dokumentus. 

Sutapties ataskaitoje rodomos nuorodos tik į 3 pirmus sutampančius dokumentus. Jei sutapčių yra daugiau, jas 
galima pamatyti užvedus pelę ant sukurto mygtuko [...]. 

 

 
4 paveikslas.  

 

Užvedus pelę ant [...] mygtuko, atvaizduojamas pilnas sutapčių sąrašas. 

 

 
5 paveikslas.  

 

 

Paspaudus ant [...] mygtuko atsidarys standartinis žymėjimo langas su pasirinkimais. 

 



 
6 paveikslas.  

4. Sutapties ataskaitoje sukurta galimybė pažymėti visus sutapimus su konkrečiu doku-

mentu kaip „citavimas“, „plagiatas“ ar „kita“ vienu kartu. 
 

Sutapties ataskaitoje yra sukurtas papildomas funkcinis mygtukas: „Žymėti visus sutapimus“. 

Mygtukas „Žymėti visus sutapimus“ atvaizduojamas kiekvieno susijusio dokumento apačioje. 

 

 
7 paveikslas. Visų dokumento sutapčių pažymėjimas 

 

Paspaudus „Žymėti visus sutapimus“ mygtuką, atidaromas standartinis žymėjimo langas su pasirinkimais „ci-

tavimas“, „plagiatas“ ar „kita“. Pasirinkus vieną iš reikšmių, bus pažymėti visi sutapimai susiję su pasirinktu 

dokumentu. 

 

 
8 paveikslas. 

 



5. Galimybė sutapties ataskaitoje nustatyti nuo kokio sutapties procento  (šiuo metu 5%) pra-

dėti rodyti sutaptis. 
  

Darbų su kuriais su kuriais rodoma sutaptis procentą galima nustatyti kiekvienoje sutapties ataskaitoje (10 paveikslas).   

Nustačius ribinį sutapčių atvaizdavimo procentą reikia paspausti mygtuką „Atnaujinti“ 

 

9 paveikslas. Sutampančių dokumentų atvaizdavimas. 

 

6. Sutapties ataskaitoje papildomai atvaizduojamas sutapties procentas su vėliau įkeltais dar-

bais. 
 

Šiuo metu ESAS fiksuoja sutaptį su visais darbais, neatsižvelgiant į tai ar jie yra pateikti ankščiau nei peržiūrimas doku-

mentas ar vėliau. Todėl sukurta galimybė atskirai atvaizduoti sutaptį su vėliau įkeltais darbais. T.y. 

vėlesni darbai kuriems  peržiūrimas darbas pats tarnavo  kaip informacijos šaltinis. 

 

10 paveikslas. 

 

7. Sutapties ataskaitose šalia dinamiškai formuojamo sutapties procento atvaizduojama ir pir-

mos patikros data bei sutapties procentas. Sutampančio darbo autoriui panaikinus darbą, pa-

teikiamas pranešimas, kad sutampantis darbas pašalintas. 
 

Sutapties ataskaitose šalia dinamiškai formuojamo sutapties procento atvaizduojama ir pirmos patikros datą bei su-

tapties procentas. Sutampančio darbo autoriui panaikinus darbą, pateikiamas pranešimas, kad sutampantis darbas 



pašalintas. Sutampančio darbo autoriui panaikinus darbą, pateikiamas pranešimas, kad sutampantis darbas pašalin-

tas autoriaus“. Tačiau pirmos patikros data ir sutapties procentas išlieka. 

 

11 paveikslas. 

 

PASTABA. 

Atsižvelgiant į tai, kad iki šio atnaujinimo  pirmosios patikros procentas ir pirmosios patikros data nebuvo fiksuojami, 

visiems iki 2019-05-14 įkeltiems darbams pirmos patikros data ir procentas bus sukurti automatiškai: 

 Pirmos patikros data prilyginta dokumento įkėlimo datai. 

 Pirmos patikros sutapties procentas – prilygintas 2019-05-14 dienos faktinei sutapčiai. 

 

8. Papildyti dokumentų sąrašo duomenys 
 

Dokumentų sąrašas papildytas darbo vadovo praleistu darbu tikrinant darbą (12 paveikslas) 

 

12 paveikslas. 

 


