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RESUMO

O plágio é o ato de apresentar o trabalho de outro autor como de própria autoria e vem
se tornando cada vez mais comum com o avanço da tecnologia e uso da internet. Esse
problema é multiplicado em cursos a distância que utilizam ambientes virtuais de
aprendizagem. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma
ferramenta de detecção de plágio de tradução (cross-language) online, nomeada de CLPlag
Tool, nos idiomas português-inglês utilizando a técnica Latent Semantic Analysis (LSA), como
técnica de similaridade de texto para o ambiente Moodle. Para tanto, foi realizada uma revisão
da literatura que possibilitou obter informações sobre o processo de mineração de texto, as
técnicas de detecção de plágio de tradução Vector Space Model, Citation Based Plagiarism
Detection e Knowledge Graph Based, e algumas técnicas de visualização. Além disso, foi
obtido um conjunto de ferramentas de detecção que foram classificadas em relação ao
suporte de plágio de tradução e que permitiu identificar a inexistência delas nos idiomas
português-inglês. Em seguida, calculou-se a análise de complexidade dos algoritmos
desenvolvidos e relacionados às técnicas Latent Semantic Analysis (LSA) e Knowledge Graph
Analysis (KGA) e foram realizados experimentos com o intuito de investigar à eficácia das
informações geradas e a eficiência no que tange ao tempo de resposta considerando múltiplas
requisições simultâneas. Nos experimentos, foram criados cenários de testes simulando
plágios de tradução nos idiomas português/inglês e plágios parafraseados e com sinônimos.
O algoritmo baseado na técnica LSA apresentou os melhores resultados e, por isso, foi o
selecionado para compor a ferramenta deste trabalho. Em continuidade, foi elaborada a
arquitetura, modelagem e implementação da CLPlag Tool na forma de uma customização
para o assignment submission plugin do Moodle. Na validação da CLPlag Tool, foram
realizados alguns casos de teste que complementaram os experimentos realizados
anteriormente e indicaram resultados bastante satisfatórios na identificação de plágio de
tradução.

Palavras Chaves: Detecção de plágio; Plágio multi-idiomas; Plágio com tradução;
Ferramenta de plágio; LSA; Moodle.

ABSTRACT
Building Cross-Language Plagiarism Detection Tool (PortugueseEnglish) for Moodle using LSA.
Plagiarism is the act of presenting the work of another author as his own and is
becoming increasingly common with the advancement of technology and use of the
internet. This problem is multiplied in distance learning courses that use virtual learning
environments. In accordance with the above mentioned, this work aimed to develop an
online cross-language translation plagiarism tool, named CLPlag Tool, in PortugueseEnglish using the technique Latent Semantic Analysis (LSA) as a text-similarity
technique for the Moodle environment. For this purpose, a literature review was carried
out to obtain information about the text mining process and the cross-language
plagiarism detection techniques like Vector Space Model, Citation Based Plagiarism
Detection and Knowledge Graph Based, and some visualization techniques. In
addition, a set of detection tools was obtained that were classified in relation to the
support of cross-language plagiarism and that allowed to identify the nonexistence of
them for Portuguese-English languages. Then, the complexity analysis of the
algorithms developed and related to the Latent Semantic Analysis (LSA) and
Knowledge Graph Analysis (KGA) techniques were calculated and experiments were
carried out to investigate the efficiency of the information generated and the efficiency
with respect to to the response time considering multiple simultaneous requests. In the
experiments, test scenarios were created simulating translation plagiarisms in the
Portuguese/English languages, paraphrased and syntactic plagiarisms. The algorithm
based on the LSA technique presented the best results and, therefore, was selected
to compose the tool of this work. Moreover, the architecture, modeling and
implementation of the CLPlag Tool was elaborated in the form of a customization for
the Moodle assignment submission plugin. And the validation of the CLPlag Tool,
some test cases were performed that complemented the previous experiments and
indicated very satisfactory results in the identification of translation plagiarism.
Keywords: Plagiarism detection; Multi-Language Plargiarism; Cross-Language
Plagiarism; Plagiarism Tool; LSA; Moodle.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Com o lançamento de novas tecnologias que o mercado vem disponibilizando

e a crescente busca por educação e informação, é notável o crescimento de cursos à
distância que utilizam recursos tecnológicos para melhor atender o aluno.
O Censo EAD.BR 2016 contabilizou 561.667 alunos em cursos regulamentados
totalmente a distância, um aumento de aproximadamente 12% em relação ao ano
anterior, quando foi contabilizado um número de 498.683 alunos matriculados na
mesma categoria (CENSO EAD.BR, 2016).
Ferramentas de apoio aos professores e tutores são cruciais para que eles
consigam desempenhar um papel satisfatório no processo de aprendizagem,
especialmente em cursos com grande quantidade de alunos. Relatórios estatísticos
de fácil entendimento, quadros com diferentes gráficos contendo informações
variadas em tempo real e outros artifícios estão cada vez mais presentes em
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
A avaliação de trabalhos textuais enviados por alunos exige do avaliador uma
atenção redobrada quanto ao plágio que, segundo MICHAELIS (2017), “é o ato de
apresentar como de autoria própria uma ideia ou obra literária, científica ou artística
de outrem”.
O plágio é um antigo problema que vem se tornando cada vez mais comum
com o uso da internet. Por meio dela, é possível encontrar muita informação e verificar
se o conteúdo contido no texto é mesmo de autoria do aluno, mas é de difícil
rastreamento.
Segundo Bandi et al. (2016), os conceitos modernos de plágio como imoral e
originalidade surgiu na Europa apenas no século XVIII com o Movimento Romântico.
No primeiro século, o uso da palavra plagiarius (literalmente sequestrador) para
denotar roubo do trabalho de outra pessoa foi pioneiro pelo poeta romano Martial, que
se queixou de que outro poeta tinha sequestrado seus versos. Plagiary, um derivado
de plagiarus foi introduzido no Inglês em 1601 pelo dramaturgo Ben Jonson para
descrever alguém culpado de roubo literário.
Bouarara, Hamou e Rahmani (2017) classificam as formas de plágio nas
categorias:
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1. Plágio Literal: Copiar diretamente frases ou passagens do trabalho de
outra pessoa.
2. Plágio Parafraseado: Usar as mesmas frases de outra pessoa, mudando
a ordem das palavras.
3. Plagio de Direitos Autorais: Roubar o trabalho de outro colocando um
nome diferente para ele.
4. Plágio de Ideias: Reutilizar um pensamento ou ideia original (independente
da forma) de um texto-fonte.
5. Plágio com Sinônimos: Copiar as mesmas palavras de alguém e substituílas por seus sinônimos.
6. Plágio com Tradução: Reutilizar o trabalho de outra pessoa em outra
língua usando a tecnologia de tradução automática ou não.
7. Autoplágio: Utilizar partes de seu próprio trabalho (ou trabalho completo)
publicado em outro artigo.
Atualmente, o plágio tem se tornado mais inteligente, com o uso de técnicas de
reescrita de conteúdo com sinônimos, variação de sintaxe e outros métodos. O
método tradicional de detecção de plágio por meio de algoritmos de comparação de
strings iguais ou similares não pode ser usada para detecção de plágios baseados em
técnicas semânticas (Yang e Xi, 2015).
Gipp et al. (2013) também entendem que o plágio vem evoluindo e o estado da
arte das abordagens de detecção de plágio permite identificar o ato de copiar e colar
o texto plagiado com algumas ligeiras modificações. Contudo, não é confiável para
identificação de formas disfarçadas de plágio, incluindo parafraseados, traduções, e
plágio de ideias, que são formas comuns de plágio encontrados em textos científicos
que passam despercebidos em uma grande fração das publicações.
Há, na literatura, diversas técnicas que podem ser utilizadas para análise de
similaridade e detecção de plágio em textos. Quisi-Peralta et al. (2015) apontam em
seus estudos que os métodos mais utilizados para o desenvolvimento de sistemas de
detecção de plágio são Vector Space Model (VSM), Citation based Plagiarism
Detection (CbPD) e Knowledge Graph Based. Apenas alguns trabalhos encontrados
como resultado da revisão bibliográfica deste trabalho tratam de uma análise
comparativa entre técnicas de detecção de plágio, como é o caso de Franco-Salvador,
Rosso e Montes-y-Gómez (2016). Nele, é possível encontrar essa análise
comparativa na qual as técnicas de detecção de plágio cross-language relacionadas
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a grafos (graph based) e técnicas de análise de texto baseadas em espaço vetorial
são avaliadas nos idiomas inglês/espanhol e inglês/alemão. Porém, não foi
encontrado, nesta pesquisa, nenhum trabalho que faça testes comparativos
envolvendo os idiomas português e inglês.
No que diz respeito às ferramentas de detecção de plágio, Pizarro e Velasquez
(2017), Vani e Gupta (2016) e Tripathi, Tiwari e Nithyanandam (2015) apresentam
suas principais funcionalidades, mas nenhum deles apresenta informações sobre o
suporte a detecção de plágio cross-language. Por esse fato, não foi possível identificar
quais delas poderiam apontar plágios na categoria "Plágio com Tradução" relativos
aos idiomas português e inglês.

1.2

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho foi criar uma ferramenta de detecção de plágio
português/inglês (cross-language) em textos para o ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) Moodle como auxílio ao professor/tutor na identificação de cópias em atividades
durante o processo de ensino e aprendizagem.
Para isso, foram realizados estudos e investigações das técnicas de
similaridades de texto encontradas na literatura. As técnicas identificadas foram
avaliadas e classificadas, de forma a definir a que fornece melhor relação de eficácia1
e eficiência2 para uso no desenvolvimento da ferramenta de detecção de plágio.
Nesta pesquisa, o termo eficácia está relacionada ao correto percentual de
plágio obtido na avaliação de um documento, enquanto que eficiência, além do
percentual correto, envolve a análise do melhor tempo de execução.
O foco da ferramenta é detectar se o(s) texto(s) enviado(s) contém conteúdos
plagiados de documentos contidos na base de dados da própria ferramenta, não
abrangendo pesquisas em outras bases de dados. Isso se dá pelo fato deste trabalho
não incluir algoritmos de indexação de textos na internet ou integração com quaisquer
1

Eficácia diz respeito à capacidade de produzir um resultado desejado (independe da quantidade de recursos utilizados)

(MICHAELIS, 2017).
2

Eficiência: refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados, em que algo mais eficiente é aquele
que apresenta os resultados esperados com o menor número de recursos utilizados (MICHAELIS, 2017).
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bases de pesquisas acadêmicas, além do pouco tempo disponível para a sua
implementação. Portanto, a ferramenta proposta não integra técnicas e algoritmos
relativos a avaliação ou importação de documentos externos.
Cada documento avaliado pela ferramenta é automaticamente inserido na sua
própria base.
Como mencionado pelo CENSO EAD.BR (2016), em grandes grupos de
alunos, o processo manual é inviável ou consome um tempo precioso que poderia ser
utilizado para outras atividades. Mesmo em um sistema automatizado, o uso de
técnicas e algoritmos ágeis pode ser indicado quando há uma grande quantidade de
textos para avaliar, diminuindo o tempo para fornecer os resultados completos.
Os objetivos específicos para atingir o geral dividiu-se em:
•

Pesquisar e estudar as técnicas de detecção de plágio e similaridade de
texto;

•

Investigar aspectos funcionais e não funcionais dessas técnicas, além de
realizar experimentos e avaliar a complexidade, a fim de classificá-las e
definir a que fornece maior eficiência na sua execução, apresentando
melhores resultados em relação ao uso de recursos e tempo de resposta.

•

Estudar o Moodle, o processo de desenvolvimento de plugins e as
tecnologias envolvidas.

•

Investigar técnicas de visualização de similaridade em textos com o intuito
de identificar a que apresenta as informações de forma mais clara e facilite
a interpretação do usuário final.

•

Criar uma ferramenta, na forma de um plugin, que possibilita o auxílio na
detecção automática de plágio português-inglês no Moodle, utilizando as
técnicas de similaridades de texto e visualização selecionadas.
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1.3

Questões da Pesquisa

Com o intuito de direcionar o escopo do trabalho e a fim de atingir os objetivos
apresentados, foram elencadas 3 questões que possuem forte relação com o tema
proposto e que foram examinadas no decorrer desta pesquisa, a saber:
•

Entre as técnicas LSA e KGA qual é a ténica mais eficaz e qual a ténica

mais eficiente quando aplicadas na detecção de plágio cross-language para os idiomas
português e inglês?

•

Quais são as ferramentas de detecção de plágio utilizadas em AVAs de

acordo com a literatura? Quais delas suportam a detecção de plágio cross-language?
Quais os idiomas suportados pelas ferramentas que suportam a detecção de plágio
cross-language?

1.4

Contribuições

Este trabalho oferece uma investigação comparativa de técnicas de detecção
de plágio cross-language envolvendo os algoritmos Latent Semantic Analysis (LSA),
apoiado em espaço vetorial (VSM), e Knowledge Graph Analysis (KGA), baseado em
grafos de conhecimento (Knowledge Graph Based), para os idiomas português/inglês.
Nessa investigação, foram realizadas duas análises, uma teórica e outra
experimental. A teórica, associada à complexidade dos algoritmos, apresentou o LSA
com f(n) = O(n2) e o KGA com f(n) = O(n3), indicando o LSA como melhor opção. A
investigação empírica simulou a execução dos dois algoritmos em requisições
simultâneas a fim de verificar a eficácia e o a eficiência das técnicas analisadas nesse
cenário. A análise experimental confirmou os resultados obtidos com a avaliação da
complexidade e forneceu o LSA como melhor alternativa.
Também, é oferecido como contribuição um plugin para o Moodle envolvendo
uma ferramenta de detecção de plágio português-inglês com avaliação automatizada
de cópias em atividades textuais, envolvendo a sua própria base de documentos, com
o propósito de facilitar e agilizar a avaliação de textos pelo professor/tutor de um curso,
permitindo direcionar seus esforços a outras atividades.
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Ademais, no que tange as ferramentas de detecção de plágio em texto
encontradas em Pizarro e Velasquez (2017), Vani e Gupta (2016) e Tripathi, Tiwari e
Nithyanandam (2015), foram acrescentadas informações de suporte ao plágio por
meio de traduções (cross-language) com o intuito de fornecer um catálogo mais
detalhado das funcionalidades de cada ferramenta, além da inclusão da ferramenta
desenvolvida neste trabalho, a Cross Language Plagiarism Tool (CLPlag).

1.5

Método de trabalho

A seguir será descrita a metodologia adotada para o desenvolvimento deste
trabalho, o qual foi dividido em duas etapas. A primeira etapa, até a qualificação,
contemplanto os itens i até v e a segunda etapa onde foram desenvolvidos os itens vi
até viii. A Figura 1 apresenta os itens em forma de fluxograma.
A revisão da literatura foi efetuada durante a realização deste trabalho e não
está incluída nesses itens.
Figura 1: Etapas desenvolvidas no trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor.

i.

Elaboração de Mapa Conceitual
Representa a construção de um Mapa Conceitual identificando os principais
conceitos relacionados ao foco desta pesquisa. A sua elaboração foi uma atividade
que sofreu alterações durante todo o desenvolvimento do trabalho. Conforme novos
conceitos foram encontrados, eles foram adicionados, outros foram removidos ou
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suas importâncias relativas ao trabalho alteradas à medida que era observada a
necessidade de atualização.
ii.

Estudo sobre mineração de texto e técnicas de detecção de plágio
Baseado nas pesquisas bibliográficas e referências obtidas, foram estudados
conceitos sobre a mineração de texto e as suas etapas, além das técnicas de detecção
de plágio e similaridade de texto encontradas. Sendo elas: VSM, CbPD e Knowledge
Graph Based.

iii.

Implementação das técnicas de detecção de plágio
Tendo como base as técnicas estudadas, foram selecionadas duas delas
considerando a sua aderência a esta proposta. Essa atividade visou desenvolver os
seus algoritmos e expô-los como serviços web. As técnicas são:

iv.

•

Latent Semantic Analysis (LSA), baseada em espaço vetorial (VSM).

•

Knowledge Graph based, baseada em grafos.

Avaliação das técnicas de detecção de plágio
Considerando a detecção de plágio Cross-Language, essa avaliação envolveu a
análise da complexidade e experimental dos algoritmos elaborados para as técnicas
LSA e Knowledge Graph based.
Goodrich e Tamassia (2002) forneceram a base para a realização dos cálculos
da análise da complexidade. Como resultados, foram obtidas fórmulas matemáticas
representando o tempo de execução da implementação em termos das operações
presentes no pseudocódigo elaborado.
A análise experimental teve como objetivo testar e avaliar os resultados da
detecção do plágio e atributos de eficiência do algoritmo implementado, como tempo
médio de resposta em um cenário com múltiplas requisições ao mesmo tempo.

v.

Seleção da técnica a ser utilizada na construção da ferramenta
Os resultados das análises da etapa anterior foram comparados para escolher
a técnica mais adequada a ser utilizada no desenvolvimento de uma ferramenta de
detecção de plágio em ambiente web. Os critérios utilizados para sua escolha foram
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melhor função de complexidade, eficácia na detecção do plágio igual ou superior a
80% e melhor tempo de resposta para as múltiplas requisições.
vi.

Desenho da arquitetura da solução proposta para a ferramenta
Envolveu a elaboração de uma arquitetura para a ferramenta de detecção de
plágio cross-language.

vii.

Estudo da implementação de plugins do Moodle
Realizou-se o estudo do Moodle e o desenvolvimento de plugins, que serviram
de apoio à construção da ferramenta. Nesta etapa, investigou-se com mais detalhes
o plugin assign submission, presente na distribuição base do Moodle e responsável
pelo envio de documentos para atividades de produção textual.

viii.

Modelagem e Implementação da ferramenta/plugin no Moodle
Realizou-se

a

modelagem

Unified

Modeling

Language

(UML)

e

o

desenvolvimento da ferramenta de detecção de plágio no Moddle, considerando a
arquitetura proposta e a técnica escolhida.
ix.

Testes e validação da ferramenta desenvolvida
A partir da criação de um curso teste no Moodle, foram realizados testes no
plugin desenvolvido com o objetivo de avaliar o seu funcionamento/eficiência em um
cenário real e realizar a sua validação.

1.6

Organização do Texto

Este texto está organizado em sete capítulos. A saber:
•

Capítulo 1 - Introdução: são apresentados a contextualização, a motivação,
a justificativa, os objetivos, a contribuição do trabalho e os métodos
utilizados no desenvolvimento.

•

Capítulo 2 – Conceitos: são abordados o Mapa Conceitual elaborado; um
conjunto de dados estatísticos obtidos com as pesquisas; a revisão da
literatura envolvendo os conceitos básicos relacionados à área de Text
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Mining, com foco na detecção de plágio cross-language expondo as
técnicas em pré-processamento, transformação de texto, seleção de
características, mineração de texto e análise de resultados; além das
considerações finais do capítulo.
•

Capítulo 3 – Estudo e Análise das Técnicas de Detecção de Plágio CrossLanguage: são apresentados os estudos, avaliação e análises das técnicas
de detecção plágio cross-language, tanto teórica, relativa a complexidade
dos algoritmos, quanto empírica, com testes de performance, apoiadas nas
estratégias de espaço vetorial (VSM) e grafos de conhecimento (knowledge
graph based) considerando a eficiência e eficácia na identificação do plágio.
Também,

algumas

discussões

sobre

os

resultados

obtidos

são

apresentadas.
•

Capítulo 4 - Proposta e Arquitetura da Solução: são detalhadas a proposta
e modelagem da ferramenta de detecção de plágio e sua arquitetura,
considerando os estudos do Capítulo 2 e resultados do Capítulo 3, além da
especificação dos requisitos e os detalhes da estratégia de construção da
ferramenta.

•

Capítulo 5 – Testes e Resultados: após o desenvolvimento da ferramenta,
foram criados cenários de testes que foram executados a fim de verificar o
funcionamento e validação da ferramenta em um curso dentro do AVA
Moodle.

•

Capítulo 6 – Ferramentas de detecção de plágio: são apresentadas as
ferramentas de detecção de plágio já existentes e encontradas na literatura
em formato de catálogo, acrescidas de informações levantadas e
desenvolvidas neste trabalho.

•

Capítulo 7 - Conclusão e Trabalhos Futuros: são apresentados uma síntese
dos resultados obtidos e das contribuições alcançadas, além de algumas
possibilidades de trabalhos futuros.
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2 CONCEITOS

Neste Capítulo, são destacados os conceitos fundamentais relacionados à
temática deste trabalho. Na Seção 2.1, é apresentado o mapa conceitual elaborado
que exibe os conceitos associados ao tema foco e à ligação entre eles. Os resultados
obtidos com as pesquisas realizadas em bases acadêmicas de busca são detalhados
na Seção 2.2. Na Seção 2.3, é apresentada a revisão da literatura envolvendo os
conceitos, características, técnicas e algoritmos relacionados à detecção de plágio e
similaridade de textos, bem como detalhes das ferramentas encontradas e Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVAs). Por último, na Seção 2.4, são descritas algumas
considerações e discussões dos aspectos mais significativos abordados no capítulo.

2.1 Mapa Conceitual

Na primeira etapa do trabalho, elaborou-se o mapa conceitual, ilustrado na
Figura 2, que representa os principais conceitos e seus relacionamentos envolvendo
a detecção de plágio em texto multi-idioma (cross-language).
Os conceitos presentes no mapa conceitual foram categorizados de acordo
com a sua importância em relação ao tema do trabalho, destacados no quadro
presente na parte superior esquerda da Figura 2. Os conceitos que estão totalmente
ligados a este trabalho, denominados “Foco”, são apresentados com o fundo preto.
Os conceitos essenciais, chamados de “Fundamentais” e com cor de fundo vermelha,
são aqueles que mereceram maior atenção e foram investigados em detalhes. Os
conceitos relacionados, mas não essenciais são ilustrados na cor laranja.
No mapa conceitual, pode-se observar a presença dos conceitos foco
“Mineração de texto”, “Plágio em texto” e “Plágio com tradução”, considerados dessa
categoria devido à relação direta com o proposto neste trabalho, ou seja, criação da
ferramenta de plágio em textos multi-idiomas (português-inglês).
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Figura 2: Mapa conceitual relacionado ao tema de plágio multi-idioma.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Conceitos fundamentais abordam todos os temas que são base para chegar ao
objetivo do trabalho. Esses conceitos envolvem todas as técnicas encontradas na
literatura que agem na mineração de texto e podem ajudar na detecção de plágio
multi-idiomas: técnicas de pré-processamento de texto como stop words, part of
speech (POS), steeming e lemmatization, técnicas de transformação de texto como
bag of words, n-grams e knowlegde graph e técnicas de seleção de características
como Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF ou TFIDF). Algoritmos
de detecção de plágio em multi-idiomas como CbPD (Detecção de plágio baseadas
em citação), LSA (Análise semântica baseada em vetores) e KGA (Análise de grafos
de conhecimento). Dentre as técnicas de visualização, os conceitos fundamentais
encontrados foram técnicas como barcode, difflines, graph similarity, dendogram,
heatmap e histogram.
Além das técnicas dentro do processo de detecção de plágio, foram
considerados como conceitos fundamentais os tipos de plágio literal, parafraseado e
com sinônimos, pois acredita-se que, além do plágio multi-idiomas, esses tipos podem
ser detectados com as mesmas técnicas e, sendo assim, estariam no escopo da
construção da ferramenta.
Conceitos como plágio em música, plágio em vídeo, plágio em código fonte e
algumas outras classificações de plágio em texto, além do processo de mineração em
texto, professor, aluno, ambientes virtuais de aprendizagem, produção de texto e
detecção de plágio, são significativos para o entendimento geral desta pesquisa,
porém não estão intimamente ligados ao seu objetivo.

2.2 Pesquisa Bibliográfica

Com o auxílio de alguns conceitos do mapa conceitual e direcionado pelas
questões da pesquisa, geraram-se as palavras chave utilizadas nas buscas em bases
de pesquisas com conteúdo científico disponíveis na internet como Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Association for Computing Machinery
(ACM), Science Direct, Springer, Scielo, Unesp, Unicamp e Universidade de São
Paulo (USP).
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Nessas buscas, encontraram-se um total de 427 artigos considerando o
período de 2012 a 2018. Deste total, foram selecionados 90 artigos baseados na
avaliação de seus títulos e resumos. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos nas
buscas categorizada por bases e palavras chave utilizadas. Nessa tabela, identificase que o IEEE foi a base que obteve maior quantidade de publicações selecionadas
(37), seguidas de Science Direct (23), ACM (23) e Springer (7).
Dos trabalhos selecionados, conforme ilustra a Figura 3, é possível observar
uma variedade significativa de países que originaram as publicações. Nesta figura,
também pode-se observar que os Estados Unidos é o país com o maior número de
publicações selecionadas (20) e a China o segundo (10).
A Figura 4 apresenta a quantidade de artigos selecionados por ano de
publicação. Nela, é possível notar que existe relativa proximidade na quantidade de
trabalhos publicados entre os anos de 2015 e 2017, com um pequeno declínio no ano
de 2016 e, posteriormente, uma queda mais acentuada no número de artigos
selecionados em 2018 devido a data da última pesquisa realizada.
Na Figura 5, é ilustrado um gráfico que apresenta os artigos selecionados
classificados por categoria. Nela observa-se que 3% são estudo de caso, 6% são
relacionados a ferramentas de detecção de plágio, 11% contem tópicos de mineração
de texto, 17% apresentam técnicas para similaridade de código fonte, 25% técnicas
para similaridade de texto, 29% técnicas para similaridade de texto multi-idiomas e
9% apresentam técnicas relacionadas a visualização de similaridade.
Os fatos relatados e observados nas Figura 4 e 5 fornecem um indício de que
os temas relacionados a este trabalho são relevantes e têm estimulado outros
pesquisadores a desenvolver projetos envolvendo o estudo e uso da mineração de
texto, similaridade e suas técnicas.
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Tabela 1: Palavras utilizadas nas bases de pesquisa IEEE, ACM, Springer, outras.
Total de Artigos por palavras chave
ACM
(("data mining") AND plagiarism)
(("Learning Analytics") AND Plagiarism)
(("Plagiarism") AND "Multi Language")
(("Text Similarity") AND "Cross Language")
(("Text Similarity") AND "Multi Language")
((plagiarism) AND "cross language")
IEEE
(("data mining") AND plagiarism)
(("Learning Analytics") AND Plagiarism)
(("Plagiarism") AND "Multi Language")
(("Text Similarity") AND "Cross Language")
(("Text Similarity") AND "Multi Language")
((plagiarism) AND "cross language")
Science Direct
(("data mining") AND plagiarism)
(("Learning Analytics") AND Plagiarism)
(("Plagiarism") AND "Multi Language")
(("Text Similarity") AND "Cross Language")
(("Text Similarity") AND "Multi Language")
((plagiarism) AND "cross language")
Springer
(("data mining") AND plagiarism)
(("Learning Analytics") AND Plagiarism)
(("Plagiarism") AND "Multi Language")
(("Text Similarity") AND "Cross Language")
(("Text Similarity") AND "Multi Language")
((plagiarism) AND "cross language")
Scielo
((plagiarism) AND "cross language")
Biblioteca Digital da UNICAMP
Teses USP
Unesp
Total

Total Resultados
86
11
1
1
35
29
9
112
32
6
3
27
37
7
136
81
10
6
12
2
25
92
73
3
1
6
1
8
1
1
0
0
0
427

Total Selecionados
23
4
1
0
9
4
5
37
11
1
1
14
9
1
23
6
0
3
5
0
9
7
4
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
90

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 3: Total de artigos selecionados por país de origem da publicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 4: Quantidade de artigos selecionados por ano de publicação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 5: Porcentagem dos artigos selecionados classificados por assunto.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.3 Revisão da Literatura

Nesta Seção, serão abordados os conceitos e características relacionadas a
detecção de plágio, bem como as técnicas de similaridades de texto e visualização
encontradas na literatura que são fundamentais para o entendimento do trabalho,
além de uma breve descrição sobre os AVAs.

2.3.1 Rede semântica multi-idiomas

Uma rede semântica consiste de um dicionário de conceitos ilustrados por
grafos direcionados e rotulados, onde os nós representam os conceitos (chamados
entidades), enquanto as arestas indicam os relacionamentos entre os diferentes
conceitos, e cada um se relaciona não só com conceitos em seu próprio idioma como
também em outros idiomas (FRANCO-SALVADOR, GUPTA e ROSSO, 2013).
Exemplos de redes semânticas são Wordnet, MCR 3.0 e BabelNet. Em detalhes:
•

WordNet: Conforme WordNet (2017), o WordNet® é um grande banco de
dados, livre e público, de itens léxicos em inglês agrupados em conjuntos de
sinônimos cognitivos, cada um expressando um conceito distinto e interligados
por meio de relações conceituais-semânticas e léxicas, útil para linguística
computacional e processamento de linguagem natural.

•

MCR 3.0: Segundo MCR (2017), o MCR 3.0 constitui-se como um recurso
semântico multilíngue em grande escala que pode ser utilizado em processos
semânticos que precisam de grande quantidade de conhecimento multi-idioma
para produção de ferramentas. O MCR 3.0 utiliza o índice inter idiomas (ILI),
correspondente ao WordNet 3.0, que permite uma conexão entre palavras de
seis idiomas diferentes: inglês, espanhol, catalão, basque, galego e português.
Quando avaliado o seu banco de dados, é possível observar 32.605 palavras
em português e 207.920 palavras em inglês.

•

BabelNet: O banco de dados de palavras BabelNet apresenta uma quantidade
significativa de dados contando com 271 idiomas e 6.066.396 conceitos,
somando-se os conceitos de todos os idiomas (BABELNET, 2017). Por tratar-
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se de um banco de dados com acesso restrito e considerando a sua relevância,
foi realizada uma solicitação de uso, porém nenhum retorno foi recebido.

2.3.2 Mineração de texto (Text Mining)

Mineração de texto é um campo interdisciplinar que incorpora mineração de
dados, mineração na web, recuperação e extração de informação, computação
linguística e processamento de linguagem natural (SUMATHY; CHIDAMBARAM,
2013).
Mineração de texto também é conhecida como mineração de dados textuais ou
análise de texto e tem como objetivo derivar informação de alta qualidade de textos.
Na educação, vem sendo usada para analisar o conteúdo de quadros de discussão,
fóruns, chats, páginas web, documentos, etc. (ROMERO e VENTURA, 2017).
Ah-Hwee (1999) diz que a mineração de texto é uma tarefa muito mais
complexa que mineração de dados, pois envolve trabalhar com dados textuais que
são intrinsecamente desestruturados.
Sumathy e Chidambaram (2013) sugerem cinco passos para mineração de
textos: pré-processamento, transformação de texto, seleção de características,
mineração e análise de resultados. Esses passos serão detalhados nas subseções a
seguir.

2.3.2.1

Técnicas de pré-processamento

Segundo Aggarwal e Zhai (2012), as técnicas de pré-processamento
dependem de uma aplicação específica. Em muitas aplicações, como Opinion Mining,
é necessário analisar a mensagem de um ponto de vista sintático, o que requer que o
método retenha a estrutura da frase original. Sem essa informação, é difícil distinguir
as sentenças "Em qual universidade o presidente se formou?" e "Qual presidente é
formado pela Universidade de Harvard?", as quais têm sobreposição de vocabulários.
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Nesse caso, é necessário evitar a remoção das palavras que são parte da estrutura
da frase.
Algumas dessas técnicas são:
•

Part-of-Speech (POS): visa atribuir uma classificação sintática para cada
palavra da frase (YE et al., 2016).

•

Tokenization: visa eliminar caracteres inválidos, como espaços em branco e
pontuação em geral, alguns caracteres especiais como tab, caracteres de
novas linhas, e entende cada palavra como um token (GLINOS, 2014).

•

Stop-words: uma palavra stop-word é definida como aquela que não contém
nenhum significado ou relevância (WILBUR e SIROTKIN, 1991; BENHARDUS
e KALITA, 2013).
Segundo Hussein (2015), as stop-words são removidas durante a indexação.
Isso é conseguido verificando as características morfológicas de cada palavra.
Se os valores de tais palavras indicam que a palavra atual é interjeição,
preposição ou pronome, a palavra é considerada como uma stop-word e deve
ser removida do texto.
Segundo Benhardus e Kalita (2013), a finalidade do pré-processamento de
palavras de stop-words não é remover todas as palavras que tem pouco ou
nenhum significado, mas determinar um limiar que removeria a maioria dessas
palavras de documentos analisados.
Em estudos de técnicas de pré-processamento de texto Singh e Siddiqui (2012)
observam que há um ganho geral de performance no processamento de textos
quando a técnica de stop-words é aplicada em conjunto com a técnica de
Stemming.

•

Stemming e Lemmatization: segundo Aggarwal e Zhai (2012), Stemming
transforma palavras do texto à sua forma original, base ou raiz (stem). Por
exemplo, assistir, assistindo e assistido são representadas da mesma forma,
assistir. Sendo assim, as palavras com formas variantes podem ser
consideradas com a mesma característica. Porém, Asghar et al. (2016)
destacam que não é necessariamente em todas as conversões que a palavra
base terá um significado segundo o dicionário. Por exemplo, a palavra princípio
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seria convertida em princip, assim como as palavras gerado, geração e gerar
seriam convertidos em gera, que não necessariamente significa algo para o ser
humano e não existem em dicionários.
Já Lemmatization agrupa variações de palavras em uma única na forma
original. Enquanto o stemming remove a parte variável da palavra,
lemmatization substitui a variação pela forma base (ASGHAR et al., 2013).

2.3.2.2

Técnicas de Transformação de texto

As técnicas de transformação têm como objetivo transformar o texto plano em suas
representações, utilizadas pelos algoritmos de mineração de texto. As técnicas mais
comuns são:
•

Bag of Words: é comum encontrar a reapresentação de documentos em bag
of words, que contabiliza o número de ocorrências de cada termo e ignora a
ordem. Os vetores de bag of words contêm uma grande quantidade de
dimensões e cada dimensão corresponde a um termo do idioma. Essa
representação alinha eficiência com a necessidade de manter o conteúdo do
documento, o que resulta em uma representação vetorial que pode ser
analisada por técnicas que aplicam matemática e machine learning
(AGGARWAL e ZHAI, 2012).

•

N-grams: um n-gram é uma subsequência de caracteres de uma dada palavra
(ROBERTSON; WILLETT, 1998; VILARES et al., 2016).
Hussein (2015) usa a mesma técnica para encontrar similaridade de
documentos, porém em vez de considerar caracteres de uma palavra, um ngram corresponde ao conjunto de palavras.
Essa técnica pode aumentar a precisão da detecção de plágio uma vez que
não trata cada palavra separadamente e sim um conjunto de palavras em sua
sequência. A aplicação dela ocorre pela criação dos termos com a junção de
duas (bi-grams), três (tri-grams) ou mais palavras. Portanto, usando a técnica
com bi-grams na frase “Plágio é um grande problema” resulta-se nas seguintes
entradas “Plágio é”, “é um”, “um grande” e “grande problema” e usando a
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mesma técnica com tri-grams obtêm-se as seguintes entradas “Plágio é um”,
“é um grande”, “um grande problema”.
•

Knowlegde Graph: Um grafo de conhecimento é um grafo ponderado e
direcionado que expande e relaciona os conceitos pertencentes a um texto, no
qual os nós representam conceitos e as ligações (arestas) representam suas
relações (FRANCO-SALVADOR et al, 2016).

2.3.2.3

Técnicas de seleção de características

Essa etapa é responsável por remover termos que tem baixa ou pouca relevância
no texto. Algumas dessas técnicas são:
•

Term Frequency Inverse Document Frequency (TFIDF): é usada para
calcular a importância de uma palavra em uma frase respeitando sua
ocorrência geral no documento. Uma palavra é considerada de elevada
importância caso a sua frequência de aparecimento no texto seja alta, e pode
ser calculada pela eq. (1), onde i é a palavra em questão, D o total de frases
no texto, e di é o total de frases onde a palavra i aparece (SUDI, 2013).
IDF (i) = log ( |D| / di)

•

(1)

Google PageRank: é um algoritmo criado para definir a relevância
(importância) de páginas web, nele assume-se que uma página P têm outras
páginas que apontam para a página P através de links L1 até Ln. E a
importância da página P é definida pela soma das importâncias das páginas
que apontam para a página P divididas pela quantidade de links que as páginas
contêm (DUHAN, SHARMA e BHATIA, 2009). A eq. (2) apresenta a definição
da relevância da página A [PR(A)], onde j é o conjunto de páginas que contém
link(s) que apontam para a página A (J ∈ K), PR(J) é o valor da relevância da
página contida em J e LJ é a quantidade de links que a página contida no
conjunto J possui.

PR ( A) =

 PR ( J )

J K

LJ

(2)
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2.3.2.4

Mineração

Quisi-Peralta et al. (2015) apontam em seus estudos que os métodos mais
utilizados para o desenvolvimento de sistemas de detecção de plágio são Vector
Space Model (VSM) e seus variantes, como Latent Semantic Analysis (LSA), Citation
based Plagiarism Detection (CbPD); e Knowledge Graph Based. Em detalhes, temse:
•

Latent Semantic Analysis: Segundo Evangelopoulos (2013), LSA define um
espaço semântico latente no qual documentos e palavras são representadas
como vetores e usa álgebra linear para extrair dimensões que representam
esse espaço, possibilitando assim a computação de similaridade entre termos
e documentos, categorizando-os e gerando um resumo de uma grande
quantidade de documentos utilizando procedimentos que imitam a maneira
como humanos executam tarefas cognitivas.
Segundo Wild (2016), o princípio básico da Latent Semantic Analysis (LSA) é
mapear os textos na sua representação de espaço vetorial (com vetores de
documentos ao longo do eixo de termos e os vetores de termos ao longo do
eixo de documentos) e então rotacionar (e balancear) os eixos de cada espaço
vetorial de acordo com os insights adquiridos a partir de uma análise de fator
de dois modos, usando a decomposição de valor singular.
A decomposição por valor singular (Single Value Decomposition ou SVD) fatora
a matriz de termos A em produtos de três matrizes (U·Σ·VT). Nessa técnica,
Krishnamurthi (2013) identifica U como uma matriz ortogonal na qual as suas
colunas são definidas pelos auto vetores de A·AT, V como uma matriz ortogonal
onde suas colunas são definidas pelos auto vetores de AT·A (VT é a matriz
transposta de V) e Σ é uma matriz diagonal que contém as raízes quadradas
dos autovalores de U ou V em ordem decrescente.
Baseado nisso, as matrizes U, Σ e V são reduzidas condensando o espaço
semântico para criar uma representação melhor da matriz original A
(documentos x termos). A matriz diagonal Σ é truncada por k valores diagonais,
as colunas de U truncadas em k e as linhas de V truncadas em k.
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A multiplicação das matrizes (Uk·Σk·VkT) produz a matriz Mk que contém o
mesmo formato que a matriz original M, onde as linhas representam os termos
e as colunas representam os documentos. Porém, o conteúdo das células com
as suas frequências é corrigido para uma melhor representação da estrutura
semântica (WILD, 2016). A Figura 6 ilustra a decomposição por valores
singulares.
O uso da técnica de decomposição por valores singulares permite calcular a
similaridade entre cada documento. Uma das técnicas mais comuns
encontradas na literatura é o cálculo do cosseno entre os vetores de termos
dos documentos representados pelas colunas da matriz Ak. Um resultado 1 ou
próximo de 1 indica que os documentos são muito similares e próximo de 0
aponta que são pouco similares.
Outras técnicas populares de cálculo de similaridade incluem, por exemplo,
Pearson’s r, distância euclidiana e coeficiente de Jaccard, mas uma das
vantagens do uso do cosseno é a redução sensitiva de zeros, uma diferença
que se concretiza especialmente em grandes e esparsas matrizes
(LEYDESDORFF, 2005; KLAVANS e BOYACK, 2006; TAO; ZHAI, 2007; WILD,
2016).
Figura 6: Latent Semantic Analysis.

Fonte: Figura adaptada de Hussein (2015).
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•

Citation based Plagiarism Detection: Em comparação com as abordagens
existentes, CbPD não considera a semelhança textual, mas usa os padrões de
citações dentro de documentos científicos como uma impressão digital única e
independente de linguagem para identificar a similaridade (GIPP et al., 2013).
Portanto, essa técnica considera quais são as citações que são apresentadas
nos textos e respectiva ordem em que elas aparecem.
Segundo Gipp e Meuschke (2011), quatro técnicas podem ser aplicadas na
busca por plágio em citações:
Bibliographic Coupling Strength (Força de acoplamento bibliográfico),
considera as citações compartilhadas entre os documentos analisados não
levando em consideração a ordem em que as citações aparecem no texto;
Longest Common Citation Sequence (Sequência mais longa de citação em
comum) explora a sequência mais longa em que as citações são apresentadas
nos documentos comparados, contendo ou não citações não compartilhadas
entre as comuns (5,6,8 é uma sequência comum de 4,5,6,7,8,9 e 3,5,6,8,10);
Greedy Citation Tiling (Grupos de citação com a mesma sequência) refere-se
à criação de objetos (tiles) a partir da sequência de citações compartilhadas
entre os documentos analisados que contém a posição do início da sequência
nos dois documentos e a quantidade de citações dessa sequência. A Figura 7
apresenta três tiles, o tile (1,5,3) representa a primeira sequência do primeiro
documento que se repete no segundo documento, onde o primeiro elemento
(1) do tile se refere a posição em que a sequência de citações aparece no
primeiro documento, o segundo elemento (5) representa a posição em que a
sequência de citações aparece no segundo documento e o terceiro elemento
(3) representa a quantidade de citações em sequência (GIPP; MEUSCHKE,
2011). A mesma explicação é válida para os tiles II e III.
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Figura 7: Exemplo de Citation Tiling.

Fonte: Figura adaptada de Gipp e Meuschke (2011).

Citation Chunking (Grupo de citações comuns). Um chunk de citação é uma
subsequência de tamanho variável das citações de um documento. Nela,
diferente da técnica greedy citation tiling, é considerado que dentro dos chunks
a ordem das citações pode variar nos textos analisados (GIPP, 2014). A Figura
8 apresenta um exemplo de dois chunks com o mesmo tamanho.
Figura 8: Exemplo de Citation Chunking.

Fonte: Figura adaptada de Gipp (2014).

A aplicação dessa técnica envolve o conhecimento das normas de citação
utilizadas para identificar as citações do documento analisado e compará-lo a
outros. Sendo assim, essa técnica se mostra bem eficiente para caso de plágio
literal e até plágio literal em outros idiomas, caso o documento seja
representado pelas suas citações e não pelo seu conteúdo. Por outro lado, se
o documento fruto de plágio omitir as citações, a técnica perde sua eficiência.
Com essa proposta, não é indicado na literatura nenhum cálculo que indique
uma porcentagem para um possível plágio, portanto, diferente das outras
técnicas, ela apenas indica onde as sequências de citações ocorrem.
•

Knowledge Graph Analysis: Essa técnica cria grafos de conhecimento para
os textos a serem analisados utilizando-se de uma rede semântica para obter
os conceitos relacionados às palavras presentes do texto. Nessa fase de
transformação, um grafo inicial nulo (vazio) é criado e preenchido com os
conceitos encontrados no texto. Então, uma busca é executada para encontrar
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cada um dos conceitos na base da rede semântica multi-idiomas. Essa busca
é feita de acordo com o idioma do texto a ser analisado e o grafo é criado
ligando todos os termos encontrados e suas variações sintáticas em tuplas
(FRANCO-SALVADOR et al., 2016).
Após os termos contidos no texto serem inseridos no grafo, é feita uma nova
consulta na base da rede semântica buscando as possíveis ligações entre os
conceitos presentes no grafo. Então, os conceitos e as ligações devem ser
dimensionados para definir o peso de cada um deles (FRANCO-SALVADOR,
PARTH e ROSSO, 2013). Ao finalizar a criação dos grafos dos documentos
com suas devidas ligações e pesos, o cálculo da similaridade entre os dois
grafos é definido pelo peso da similaridade dos conceitos somado ao peso da
similaridade de suas relações, destacados nas eq. (3), (4) e (5).

S(G1,G2) = Sv * (x * Sr)

(3)

Sv = (2 * ∑ peso GiV ) / (∑ peso G1V + ∑ peso G2V)

(4)

Sr = (2 * ∑ peso GiR ) / (∑ peso G1R + ∑ peso G2R)

(5)

A partir da eq. (3), a similaridade dos dois grafos resultantes da análise dos
dois documentos S(G1,G2) é o produto da similaridade dos vértices como Sv
pela similaridade Sr das suas relações tendo como resultado um valor numérico
variando entre 0 e 1, em que o valor 1 ou próximo de 1 indica que os
documentos são muito similares e próximo de 0 aponta que são pouco
similares. A similaridade dos vértices Sv, definida pela eq. (4), que representa
a similaridade dos vértices de dois grafos Sv, é dada por duas vezes a soma
dos pesos dos vértices do grafo resultante da intersecção entre os dois grafos
analisados GiV, dividido pela somatória dos pesos dos vértices do grafo 1 (G1V)
somado à somatória dos pesos dos vértices do grafo 2 (G2V). E a similaridade
dos relacionamentos representada pela eq. (5), que define a similaridade das
relações de dois grafos Sr é dada por duas vezes a soma dos pesos das
relações do grafo resultante da intersecção entre os dois grafos analisados GiR,
dividido pela somatória dos pesos das relações do grafo 1 (G1R) somado à
somatória dos pesos das relações do grafo 2 (G2R).
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2.3.2.5

Análise de resultados e Técnicas de visualização

Com os resultados de uma análise de similaridade de texto para identificação
de possíveis plágios, é obtida uma grande quantidade de dados de diferentes tipos e
estruturas variando de acordo com técnicas aplicadas. Para que o usuário final tenha
êxito na interpretação dos resultados é preciso que os dados estejam disponíveis de
forma que exponha a informação claramente e facilite a sua interpretação. Para tanto,
técnicas de visualização são aplicadas na última etapa da mineração de textos para
disponibilizar as informações para o usuário final.
Freire (2008) utiliza técnicas de visualização por grafos e histogram para
apresentar os resultados. Hussein (2016) opta por técnicas como dendrogram e
heatmap após a análise de similaridade obtida com uso de Latent Semantic Analysis
(LSA) e análise hierárquica dos clusters nos resultados. Já Riehmann et al. (2015)
utiliza a técnica de barcode para demonstrar uma visão geral da similaridade entre os
documentos analisados e também técnicas de visualização de texto como difflines e
algumas variações para exibir os detalhes entre os textos analisados.
Uma síntese dessas técnicas é apresentada a seguir:
•

Graph similarity: possibilita a visualização geral dos documentos analisados
pelo uso de uma matriz de distâncias, calculadas para medir a similaridade entre
eles. Quanto mais próximo um documento do outro significa que a maior parte
é similar e quando mais distante isso indica que é menos similar. Freire (2008)
exibe esses resultados em grafos que incluem apenas documentos que se
encaixam dentro de um limite de distância máximo.
A Figura 9 exibe essa técnica. Nela, cada ponto representa um documento e
cada aresta representa a distância (similaridade) entre um documento e outro.
Também, são observados três diferentes grupos, onde os documentos dentro
de cada grupo são similares entre si e diferentes quando comparados com
documentos de outros grupos.
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Figura 9: Exemplo de visualização pela técnica Graph Similarity.

Fonte: Adaptado de Freire (2008).

•

Dendrogram: é um diagrama com representação de árvore usada na
visualização de análise de clusters hierárquicos (Figura 10).
O dendrogram tem um nó raiz na parte superior do diagrama destacando o
início de toda a rede e na parte inferior observa-se a representação de cada
indivíduo. Cada nó entre os níveis internos representa um subgrafo da rede
original. O nó no nível inferior é chamado de filho, e um nó no nível superior
é chamado de pai. Cada extremidade que liga dois nós no dendrogram
forma uma relação pai-filho. Os subgrafos induzidos por essas relações paifilho, especificamente a hierarquia de conjuntos de nós no grafo original,
são chamados clusters (QI et al., 2014).

Figura 10: Exemplo de visualização pela técnica Dendrogram.

Fonte: Adaptado de Hussein (2016).

•

Heatmap: ou (mapa de calor) é um mosaico retangular de uma matriz de
dados com árvores de clusters anexadas às suas margens (Figura 11).
Dentro de uma área de exibição relativamente compacta, facilita a inspeção
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da estrutura do conjunto de linhas, colunas e juntas. Matrizes de dados
moderadamente grandes (várias linhas / colunas) podem ser exibidas
efetivamente em um monitor colorido de alta resolução, e matrizes ainda
maiores podem ser manipuladas em telas impressas ou em megapixels
(WILKINSON; FRIENDLY, 2009).
Figura 11: Exemplo de visualização pela técnica Heatmap.

Fonte: Obtido de Hussein (2016).

•

Histogram: Freire (2008) apresenta o histogram como uma opção de
visualização de plágio. Nesse trabalho, o histogram apresenta uma série de
histograms empilhados com orientação vertical e cada um deles destaca a
distância entre o documento submetido e os documentos encontrados. As
cores mais fortes (como vermelho) apontam uma similaridade maior, de
modo que as cores mais claras (azuis) apontam uma menor similaridade. A
Figura 12 ilustra o uso dessa técnica.
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Figura 12: Exemplo de visualização pela técnica Histogram.

Fonte: Obtido de Freire (2008).

•

Barcode: ou código de barra horizontal fornece uma visão geral de um
documento suspeito e é usado para demonstrar o status atual de uma
investigação em andamento. O código de barras horizontal mostra as
páginas de um documento como listras verticais que indicam se um ou mais
locais de detecção ocorrem em uma determinada página e as cores que
preenchem cada listra indica o nível de plágio do texto encontrado nela
(RIEHMANN et al., 2015).
A Figura 13 ilustra essa técnica. Por meio dela, pode-se observar: as listras
brancas, as quais indicam nenhum tipo de plágio; as listras azuis, que
classificam as páginas com baixa similaridade; as listras em vinho, que
indicam páginas com mais de 50% do texto de cada página similar a textos
do banco de dados consultado; as listras vermelhas, representando mais de
75% do texto de cada página suspeita de plágio; e as listras pretas, que
indicam as páginas com quase 100% do texto com suspeita de plágio.
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Figura 13: Exemplo de visualização pela técnica Barcode.

Fonte: Adaptado de VroniPlag Wiki (2017).

•

Difflines: é uma técnica que exibe os textos analisados de forma tabular
alinhando os conjuntos de palavras com alto nível de similaridade entre os
documentos e destacando com uma cor de fundo chamativa. O objetivo é
utilizar o alinhamento horizontal do texto plagiado a fim de facilitar a
comparação entre os textos para o usuário que os analisa (RIEHMANN et
al., 2015).
Na Figura 14, é possível observar a aplicação da técnica comparando dois
textos, onde a cor vermelha indica que os fragmentos demonstram um nível
de similaridade alto e a tabulação ajuda o usuário a visualizar melhor a
similaridade entre eles.
Riehmann et al. (2015) apresentam uma variação da técnica, ilustrada na
Figura 15, em que os fragmentos suspeitos são destacados em uma cor
mais escura, e os fragmentos com cores mais claras representam partes
com baixa ou nenhuma similaridade.
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Figura 14: Exemplo de visualização pela técnica Difflines.

Fonte: Obtida de Riehmann et al. (2015).

Figura 15: Exemplo de visualização com variação da técnica Difflines.

Fonte: Obtida de Riehmann et al. (2015).

2.3.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é um software usado para
entregar, rastrear e gerenciar cursos, treinamentos e aulas. Os AVAs incluem desde
gerenciamento de registros educacionais, a distribuição de cursos pela Internet e
oferecem recursos para colaboração on-line (MAHNEGAR, 2012).
Além de funcionalidades comuns como registro e controle de acesso de
usuários, gerenciamento de catálogos e conteúdos de cursos, dados de aprendizado
de estudantes e relatórios gerenciais, Remes (2005) apresenta algumas outras
características presentes em um AVA:
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•

Autoria: ferramentas que oferecem a opção de editar e salvar materiais ou
transformar documentos em um formato da web. Ferramentas que
produzem multimídia e ferramentas para gerenciamento ou publicação de
site e gerenciamento de layouts (por exemplo, ferramentas de formatação
CSS).

•

Gestão de sala de aula: formas de organizar os recursos, alunos e ajudantes
em sala de aula, para que o ensino e a aprendizagem possam prosseguir
de forma eficiente e segura.

•

Gestão de competências: análise de lacunas de competências pessoais. O
gerenciamento de competências é usado para identificar habilidades,
conhecimento e desempenho.

•

Gestão do conhecimento: distribuição, acesso e recuperação de
informações não estruturadas sobre experiências humanas entre indivíduos
interdependentes ou entre membros de um grupo de trabalho.

•

Treinamento de certificação ou conformidade: cursos para aprender em
casa, no escritório ou em qualquer local remoto com acesso à Internet.

•

Personalização: adaptação de usuários com base em detalhes pessoais.

•

Mentoring: é projetado para promover o desenvolvimento dos alunos. Como
criação de metas, cronogramas, treinamento e avaliação.

•

Bate-papo: ferramenta que permite a comunicação em tempo real entre dois
ou mais usuários.

•

Fóruns de discussão (fóruns): fórum fornecido para discussão.

Entre os AVAs mais populares Harrati, Bouchrika e Mahfouf (2016) destacam
Moodle, Blackboard, Caroline, EdX e Sakai.

2.3.3.1

Moodle

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) é um dos
mais populares sistemas de gerenciamento de cursos de código aberto. Está escrito
em linguagem de programação PHP e distribuído sob a Licença Pública Geral (GNU).
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O Moodle foi criado por Martin Dougiama para ajudar os educadores a criar cursos
on-line com foco na interação e construção colaborativa de conteúdo, e está em
contínua evolução (LUNA, CASTRO e ROMERO, 2017).
Em 2002 sua primeira versão foi liberada, em 2015 atingiu a marca de 80
milhões de usuário em 222 países diferentes e em 2016 alcançou 100 milhões de
usuários (MOODLE.COM, 2018). Por ser uma plataforma de código aberto, o Moodle
também possibilita a construção de ferramentas customizadas pela criação de plugins.
Sua base de plugins contempla uma extensa lista de 1521 plugins sendo 34 de
avaliação entre 18 de submissão de arquivos (MOODLE.COM, 2018).
O Moodle em sua versão base apresenta um tipo de plugin utilizado para o
envio de tarefas produzidas pelos alunos e enviadas por meio de arquivos digitais.
Esse tipo de plugin é chamado de "Tarefa" em português ou "assignment submission
plugin" em inglês. Uma ilustração da tela de envio de um documento na área "Tarefa"
por um aluno pode ser observada na Figura 16.
Figura 16: Tela de envio de uma Tarefa (assignment submission plugin) pelo Moodle.

Fonte: Obtida de Moodle (2018).
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2.3.3.2

Blackboard

Blackboard é um sistema de gerenciamento de conteúdo baseado na web,
criado em 1997 por membros do corpo docente da Cornell University como um sistema
de gerenciamento de cursos para educação. É um dos sistemas de e-learning
comerciais mais populares e bem-sucedidos.
O Blackboard ajuda a criar um local virtual ou sala de aula onde a interação
entre os alunos e seus instrutores é obtida pelo uso de fóruns de discussão, e-mail,
salas de bate-papo e outras funcionalidades. Ele suporta a integração contínua com
provedores baseados em nuvem para sincronização e download de arquivos,
incluindo o Dropbox e o OneDrive. Além disso, a plataforma oferece aprendizado
personalizado para os alunos por meio do uso de perfis (BOUCHRIKA, et al. 2018).

2.3.3.3

Claroline

O Claroline é uma plataforma colaborativa de aprendizado on-line e de código
aberto, lançada sob a licença de código aberto General Public License (GNU). Oferece
a possibilidade de muitas instituições criarem e administrarem espaços de
aprendizagem on-line colaborativos.
Claroline está disponível em mais de 100 países e é traduzido para 35 idiomas.
Seu uso é intuitivo e fácil e não requer habilidades específicas. Ele é compatível com
GNU / Linux, Mac OS e Microsoft Windows. É baseado em PHP e MySQL como o
sistema de gerenciamento de banco de dados relacional amplamente utilizado
(HARRATI, BOUCHRIKA e MAHFOUF, 2016).

2.3.3.4

EdX

O EdX é um sistema de gerenciamento de aprendizado de código aberto e
gratuito oferecido pela edX.org. É a mesma estrutura que universidades como MIT e
Harvard utilizam para oferecer educação on-line a mais de 100.000 estudantes. Foi
lançado como open source em março de 2013, e o objetivo era atuar como o
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WordPress para plataformas Massive Open Online Course (MOOC), permitindo que
desenvolvedores e usuários integrassem plugins para expandir a funcionalidade
principal do sistema (HARRATI, BOUCHRIKA e MAHFOUF, 2016).

2.3.3.5

Sakai

Sakai é um sistema de gerenciamento de aprendizado de código aberto
baseado em Java e orientado a serviços criado em 2004 pelas universidades de
Michigan, Indiana, Stanford e Massachusetts Instituto de Tecnologia (MIT) com o
objetivo de desenvolver um novo sistema de gerenciamento escalável, confiável, inter
operável e extensível. O projeto foi financiado por uma bolsa da Fundação Mellon.
O Sakai está implantado em mais de 300 instituições acadêmicas para oferecer
educação on-line. Embora a plataforma tenha uma lista rica de funcionalidades para
colaboração, ensino e comunicação, o Sakai não fornece uma Application
Programming Interface (API) para desenvolvedores integrarem a plataforma com seus
sistemas existentes (BOUCHRIKA, et al. 2018).

2.4 Conclusão

Baseado na fundamentação apresentada, é possível notar que a busca pela
similaridade de texto envolve um processo de mineração de dados dividido em cinco
fases: pré-processamento, transformação de texto, seleção de características,
mineração e análise de resultados. Cada fase tem sua importância, seja para
aumentar a precisão ou eliminar informações que não são relevantes para a análise
de similaridade. Cada uma das técnicas vinculadas a uma etapa desse processo pode
estar relacionada a uma técnica específica de outra etapa, como no caso da técnica
LSA, a qual está vinculada à técnica de transformação de texto bag of words, e KGA
à transformação de texto em grafos. Com exceção do algoritmo de mineração
baseado em citação (CbPD), os outros dois (LSA e KGA) necessitam de uma rede
semântica multi-idiomas para detectar plágio cross-language.
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As técnicas de visualização encontradas são diversas e o seu uso pode variar
de acordo com o público-alvo e objetivo. Algumas delas são utilizadas para resumir
as informações e o nível de plágio encontrado nas comparações, como no caso das
técnicas graph similarity, dendrogram e heatmap, e outras para detalhar as
informações, como no caso da histogram, barcode e difflines.
As redes semânticas, representadas por bases de dados, contemplam multiidiomas, por isso, têm papel fundamental na busca pela similaridade de uma palavra
com mesmo significado em dois idiomas diferentes. Apesar de a rede semântica
Babelnet apresentar a maior quantidade de termos dentre as pesquisadas, não foi a
escolhida pelo fato de que a instuição que a mantém disponibiliza os dados apenas
por meio de webservices, restrito a busca de uma palavra em cada chamada,
inviabilizando o seu uso na ferramenta deste trabalho que pode fazer centenas de
chamadas apenas para um documento. Contatos com a instituição foram feitos para
obter uma cópia do banco de dados, porém sem sucesso. Então, a base selecionada
foi a rede semântica MCR 3.0, por se tratar de uma base que além de contemplar os
idiomas português e inglês também apresenta uma opção para download do banco
de dados.
No que tange o assunto de ambientes virtuais de aprendizagem o Moodle se
destaca por se tratar de um software livre, gratuito, de código aberto e amplamente
utilizado por instituições educacionais no Brasil e no exterior, além de apresentar uma
grande lista diversificada de plugins de fácil instalação e uso. Motivos que levaram a
sua escolha neste trabalho. O Blackboard apesar de ser um sistema muito utilizado é
comercial. Já os outros sistemas como Claroline, EdX e Sakai apresentam menor
inserção mundial no momento, que pode ser decorrente de suas maturidades em
relação ao Moodle e o Blackboard.
Dentre os plugins base do Moodle em condições de incorporar o desenvolvido
nesta pesquisa, o plugin assignment submission foi o selecionado devido a sua
aderência ao tipo de atividade que pode ser solicitada por um professor aos seus
alunos, a categoria de documentos anexos (arquivos digitais) contendo texto e, por
isso, têm a possibilidade de ocorrência de plágio.
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3 ANÁLISE DAS TÉCNICAS DE DETECÇÃO DE PLÁGIO CROSS-LANGUAGE

Neste Capítulo, são destacadas as análises de complexidade e experimental
realizadas para as técnicas de detecção de plágio consideradas, além de uma
discussão dos seus resultados. Na seção 3.1, é apresentada uma breve introdução
sobre o que foi produzido nesta parte. As técnicas selecionadas para análise, o
algoritmo elaborado e aspectos da implementação são exploradas na seção 3.2. Na
seção 3.3, é apresentada a avaliação teórica da complexidade para os algoritmos
elaborados. Os pormenores associados a análise experimental e seus resultados são
expostos na seção 3.4. E, por fim, na seção 3.5, é realizada uma discussão do obtido.

3.1 Introdução

Baseado na revisão da literatura, foi identificado que as técnicas LSA (WILD,
2016, EVANGELOPOULOS, 2013), KGA (GIPP, 2014, GIPP et al., 2013, GIPP E
MEUSCHKE, 2011, GIPP e MEUSCHKE, 2011) e CbPD (FRANCO-SALVADOR et
al., 2016, FRANCO-SALVADOR, PARTH e ROSSO, 2013) são as mais utilizadas no
desenvolvimento de soluções computacionais para detecção de plágio.
Neste trabalho, teve-se o interesse em avaliar a técnica com melhor
desempenho a ser utilizada no desenvolvimento de uma ferramenta de detecção de
plágio cross-language inglês-português para produção textual dentro do AVA Moodle
considerando as atividades de produção textual para um grupo de estudantes.
Como as atividades de produção textual em um curso dentro do AVA podem
ser de natureza variada, por exemplo, postagens em fóruns de discussão, blogs e
wikis, produção de resenhas, e elaboração de monografias, nas quais nem todas
possuem referências com citação, a técnica CbPD não se apresenta como apropriada,
pois todos os textos a serem analisados devem conter citação para sua avaliação. Por
esse fato, ela foi excluída da análise.
Na avaliação desse desempenho, foram realizados os cálculos da análise de
complexidade dos dois algoritmos elaborados para as técnicas LSA e KGA,
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considerando a quantidade de operações executadas por eles em função do número
de documentos de entrada "n" (obtendo-se T(n)). Em seguida, esses algoritmos foram
implementados e armazenados em um servidor para a realização de uma análise
experimental envolvendo múltiplas requisições simultâneas.
Esses resultados foram a base para escolha da técnica com melhores
resultados de eficiência (aquela que teve o menor tempo de resposta) e eficácia
(aquela que apontou um índice de plágio mais próximo do simulado) para uso na
ferramenta desenvolvida nesta pesquisa.

3.2 Técnicas LSA e KGA: detalhes da Implementação

Nesta seção, são apresentados os detalhes das implementações das técnicas
avaliadas.

3.2.1 Latent Semantic Analysis (LSA)

A implementação do LSA foi efetuada considerando-se o pseudocódigo do
módulo “VerificaPlagioLSA”, elaborado na linguagem de programação R e ilustrado
na Figura 17.
Nessa figura, observa-se que ao receber um conjunto de documentos, todos
são submetidos ao algoritmo de part-of-speech (ConsultaPartOfSpeech(documento))
para encontrar a classificação sintática de cada palavra contida neles. Nesse ponto,
os pacotes de processamente de linguagem natural openNLP, openNLPmodels.pt e
openNLPmodels.en são utilizados
Em seguida, os documentos são submetidos ao algoritmo de tokenização
(AplicaTokenizacao(documento)) para extrair as palavras em forma de token,
utilizando o pacote "tokenizers", e é feita a remoção das palavras cadastradas como
stopwords (RemoveStopWords(documento)).
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Figura 17: Pseudocódigo da implementação do algoritmo de LSA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Depois, é realizada uma busca do índice interidioma para todas as palavras do
texto (BuscaPalavrasNaRedeSemântica(documentoToken)), na qual o pacote
RODBC é utilizado.
Com os índices interidiomas prontos, todas as palavras que têm um índice são
substituídas por ele. Por sua vez, as que não têm, continuam com a palavra original.
Após a substituição, é criada a matriz “documentosMatrizLSA” pela aplicação
da técnica LSA (AplicaLSA(documentosMatriz)), fazendo-se uso do pacote lsa do R.
A seguir,

é calculado o cosseno entre os vetores

vetorDocumento1 e

vetorDocumento2, obtidos a partir da matriz documentosMatrizLSA.
Feito isso, “VerificaPlagioLSA” retorna uma matriz de documentos (linha) por
documento (coluna) (matrizResultante) na qual cada célula contém a similaridade
entre os documentos (linha X coluna) variando entre 0 e 1, tal que próximo de 0 indica
baixa possibilidade de plágio e de 1 alta.
Os pacotes utilizados para a implementação do pseudocódigo daFigura 17
são destalhados na seção 3.2.3.
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3.2.2 Knowlegde Graph Analysis (KGA)

A

implementação

do

KGA

teve

como

base

o

pseudocódigo

“VerificaPlagioKGA”, também elaborado em R e apresentado na Figura 18.
Nessa figura, pode-se observar as mesmas funções de pré-processamento
ConsultaPartOfSpeech(documento),

AplicaTokenizacao(documento),

RemoveStopWords(documento)

e

BuscaPalavrasNaRedeSemântica

(documentoToken) utilizadas na implementação do “VerificaPlagioLSA” (Figura 17).
A busca na rede semântica para uso no KGA, apesar de utilizar a mesma base
de dados, traz dados diferentes dos utilizados no LSA. Essa busca não carrega
apenas o índice interidioma, mas também todas as relações entre os conceitos
pesquisados.
Com esses dados, o algoritmo cria um grafo para cada um dos documentos,
utilizando o pacote "igraph" (descrito na seção 3.2.3). As palavras não encontradas
na base de dados da rede semântica são inseridas no grafo apenas como um vértice
que se relaciona com os termos anterior e posterior na ordem em que aparecem no
texto.
Baseado nos grafos obtidos da totalidade dos documentos, passa-se por todos
os

grafos

gerados

fazendo

o

cálculo

da

similaridade

entre

eles

(CalculaSimilaridade(g1, g2)), conforme descrito anteriormente na seção 2.3.2.4.
O formato da resposta do “VerificaPlagioKGA” é o mesmo utilizado no
“VerificaPlagioLSA” da Figura 17.
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Figura 18: Pseudocódigo da implementação do algoritmo de KGA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.3 Ferramentas e pacotes utilizadas

As técnicas LSA e KGA foram implementadas utilizando as tecnologias:
•

Linguagem de programação R na versão 3.3.3 (R-PROJECT, 2017). Em
especial, os pacotes:
o lsa: a ideia básica desse pacote é tratar a análise semântica latente
(LSA) que age em textos com uma estrutura de ordem superior
(semântica latente) que são obscurecidos pelo uso de palavras, por
exemplo, sinônimos ou polissemia3. Ao usar índices conceituais,
derivados estatisticamente, por meio de uma decomposição de valor

3

Propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos (MICHAELIS, 2017).
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singular truncado (uma análise de fator em dois modos) sobre uma
determinada matriz de termo de documento, esse problema de
variabilidade pode ser superado (CRAN, 2017).
o igraph: oferece rotinas para grafos simples e análise de rede. Ele
pode lidar bem com grandes grafos e fornece funções para geração
de grafos aleatórios e regulares, visualização de grafos, métodos de
centralidade, dentre outros (CRAN, 2017).
o tokenizers: inclui rotinas para conversão de linguagem natural em
tokens. Os tokenizadores possuem uma interface consistente e são
compatíveis com o Unicode (CRAN, 2017).
o openNLP: é uma interface para as ferramentas do Apache OpenNLP
(versão 1.5.3). A biblioteca Apache OpenNLP é um kit de ferramentas
de aprendizado de máquina para o processamento de linguagem
natural escrita em Java. Ela suporta as tarefas de processamento de
linguagem natural mais comuns, como tokenização, segmentação de
oração,

part-of-speech,

extração

de

entidade

nomeada,

fragmentação, análise e resolução de coreferencia (CRAN, 2017). Na
implementação das técnicas de detecção de plágio, foram utilizadas
as rotinas disponíveis para a definição da classificação sintática da
palavra em relação a frase na qual ela aparece (part-of-speech).
o openNLPmodels.pt: corresponde a base de dados para o idioma
português utilizado pelo pacote openNLP.
o openNLPmodels.en: contempla a base de dados para o idioma inglês
utilizado pelo pacote openNLP.
o RODBC: disponibiliza uma interface para acesso a dados via Open
Database Connectivity (ODBC) (CRAN, 2017).
o Plumber: pacote utilizado para gerar, de forma automatizada,
Application Program Interface (API) com o protocolo Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) baseado em anotações de códigos das
funções da linguagem R (CRAN, 2017).
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•

R Tools 1.0 para o Visual Studio 2015 (R TOOLS FOR VISUAL STUDIO,
2017).

•

Visual Studio 2015 (VISUAL STUDIO, 2017).

Além das ferramentas e pacotes descritos, também foi utilizada a rede semântica
Multilingual Central Repository (MCR) 3.0.

3.3 Análise da Complexidade

Normalmente, a representação da análise da complexidade de um algoritmo é
realizada por meio de uma função simplificada, sem a necessidade de entrar em
detalhes de cada uma das suas operações primitivas. Em outras palavras, a eficiência
assintótica de um algoritmo é obtida quando são observados tamanhos grandes de
entrada o suficiente para tornar relevante apenas aquele termo da função que
descreve a complexidade que mais contribui com o tempo de execução desse
algoritmo (CORMEN, et al. 2009).
É possível utilizar uma das cinco notações assintóticas conhecidas (Big-O, Ω,
Θ, o e ω) para representar essa eficiência. Elas fornecem uma representação
conveniente para a análise de "Estruturas de Dados e Algoritmos" permitindo
concentrar esforços nos aspectos gerais do comportamento de um algoritmo, em vez
de seus detalhes (GOODRICH e TAMASSIA 2002).
Dentre as notações assintóticas, a mais utilizada na literatura para representar
a eficiência assintótica de um algoritmo é a Big-O ou O-Grande.
Segundo Goodrich e Tamassia (2002), a notação O-Grande diz que uma
função f(n) é “menor ou igual (≤)” a g(n), descontando-se um fator constante positivo
(c ϵ R+), a partir de um n "maior ou igual (≥)" a n0 (n0 ϵ Z+), fornecendo um limite
assintótico de crescimento superior à função f(n) e, nesse caso, pode-se dizer que
f(n) é O(g(n)).
Cabe destacar que, pela definição de O-Grande, qualquer função "c x g(n)" que
limita superiormente a função f(n) a partir de um certo ponto n0 pode ser considerada
válida. Ou seja, g(n) pode ser qualquer função com ordem de grandeza igual ou
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superior a f(n). Por exemplo, f(n) sendo uma função linear, g(n) pode ser uma função
quadrática, cúbica, n log(n), outra função linear, ou qualquer combinação delas.
Uma outra notação que encontra g(n) com mesma ordem de grandeza da f(n)
é a Teta (Θ). Conforme Cormen et al. (2009), sejam f(n) e g(n) positivas, f(n) é Θ(g(n))
se existem constantes c1 e c2 positivas, pertencentes ao conjunto dos reais, e uma
constante inteira n0 ≥ 1 tais que c1g(n) ≤ f(n) ≤ c2g(n) para n ≥ n0.
Devido a característica da notação Θ permitir somente uma g(n) de mesma
ordem de grandeza da f(n), neste trabalho, será utilizada essa notação para
representar a eficiência dos algoritmos LSA e KGA,
A análise da complexidade dos algoritmos LSA e KGA teve como base
Goodrich e Tamassia (2002), que assume que todas as operações presentes no
pseudocódigo consomem apenas um ciclo de processador. Portanto, a operação que
busca um dado no banco de dados vale (em termos de tempo de execução) o mesmo
que a operação que insere um item nesse banco ou compara duas variáveis. Também
foi considerado que todas as operações são executadas uma após a outra (sem
concorrência) e não foi realizado o cálculo do uso de memória.
Essa simplificação foi assumida devido a complexidade de uma avaliação mais
refinada, tempo necessário para sua realização e ausência de informações
disponíveis no que se refere ao código de cada um dos componentes para fazer uma
análise aprofundada de cada um dos algoritmos presentes nos pacotes utilizados na
implementação individual das técnicas.
Como tamanho de entrada, foi considerado o número de documentos
submetidos aos algoritmos para serem verificados e representados pela letra “n”.
Baseado no pseudocódigo "VerificaPlagioLSA", foi feita uma análise de
complexidade do seu algoritmo, ilustrado na Figura 19. A função f(n) obtida é
representada pela eq. (6).
𝑓(𝑛) = 4𝑛2 + 15𝑛 + 5 operações

Considerando a eq. (6), determina-se que f(n) é Θ(n2).

(6)
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Figura 19: Calculo da complexidade do algoritmo de LSA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tendo por base o pseudocódigo "VerificaPlagioKGA", foi feita a sua análise de
complexidade, ilustrada na Figura 20, obtendo a eq. (7).

𝑓(𝑛) = 2𝑛3 + 4𝑛2 + 16𝑛 + 6 operações

(7)

Por meio de sua f(n), encontra-se que f(n) é Θ(n3).
Baseado na análise da complexidade, o ponto do algoritmo KGA que tem maior
custo envolve as três estruturas de repetição aninhadas quando o algoritmo monta os
grafos utilizados na comparação dos documentos. A primeira repetição compreende
todos os documentos, a segunda está associada a todas as palavras e a terceira
refere-se aos relacionamentos das palavras.
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Figura 20: Calculo da complexidade do algoritmo de KGA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 Análise Experimental

Nas próximas seções, serão apresentrados os aspectos considerados na
análise experimental, além dos resultados obtidos.

3.4.1 Cenários de teste

Com o objetivo de investigar a eficácia e a eficiência dos algoritmos de detecção
de plágio cross-language desenvolvidos para o LSA (VerificaPlagioLSA) e KGA
(VerificaPlagioKGA), eles foram submetidos a quatro casos de teste. Para tanto, esses
algoritmos foram desenvolvidos como serviços distintos, utilizando o pacote plumber

63

do R que funcionou como uma API para o algoritmo LSA e outra diferente para o
algoritmo KGA, ambas utilizaram o protocolo HyperText Transfer Protocol
(HTTP)/JavaScript Object Notation (JSON). Na requisição, são informados os
documentos a serem comparados randomicamente e, na resposta, é retornada uma
matriz com o índice de plágio entre os documentos submetidos.
Nos testes, utilizaram-se quatro categorias de documentos, sendo, cada uma,
classificada pela quantidade de palavras do texto como "Pequeno" ou "Grande". Cada
categoria contém 10 documentos originais. Além disso, cada documento original foi
reproduzido para dois outros com seus respectivos plágios simulados, um
considerado plágio parafraseado e/ou com sinônimos e o outro traduzido. A Tabela 2
apresenta os detalhes das categorias.
Tabela 2: Detalhes das categorias dos documentos criados para utilização nos cenários de teste.

Categoria

#1
#2
#3
#4

Tamanho do texto

Pequeno (média de 17
palavras)
Grande (média de 600
palavras)
Grande (média de 600
palavras)
Grande (média de 600
palavras)

Quantidade de
documentos
originais/Plágio
Parafraseado/Plágio
Traduzido

Indice de plágio (%)
dos documentos
simulados

10/10/10

100%

10/10/10

100%

10/10/10

70%

10/10/10

30%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base no descrito e na Tabela 2, cada uma das categorias contabiliza um
total de 30 documentos. Um exemplo de documento para a categoria "Pequeno" é
ilustrado na Tabela 3. Nela, observam-se os documentos: original, plágio com 100%
parafraseado e/ou com sinônimos e 100% traduzido, nessa ordem.
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Tabela 3: Exemplo de texto para a categoria "Pequeno" utilizado nos testes dos algoritmos LSA e
KGA.
Plágio com 100%
Original
parafraseado e/ou com
Plágio 100% traduzido
sinônimos
O plágio é a apropriação
Plágio é o ato de apropriar Plagiarism is the wrongful
injusta e a publicação de
e publica injustamente de
appropriation and stealing
linguagem, pensamentos,
pensamentos, linguagem,
and publication of another
ideias ou expressões de
ideias ou expressões de
author's language,
outro autor e a
outro como trabalho
thoughts, ideas, or
representação delas como original.
expressions and the
trabalho original.
representation of them as
one's own original work.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na simulação das requisições simultâneas para detecção de plágio no servidor,
utilizou-se o "HP LoadRunner 12.53 Community Edition" configurado com 4 cenários
diferentes. Os cenários detalhados são exibidos no Tabela 4.
Tabela 4: Cenários dos testes.

Cenário
A
B
C
D

Total de
Usuários
Simulâneos
5
5
5
5

Algoritmo

Categoria
dos Textos

Total de
Documentos

VerificaPlagioLSA
VerificaPlagioKGA
VerificaPlagioLSA
VerifidaPlagioKGA

#1
#1
#2, #3 e #4
#2, #3 e #4

30
30
90
90

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os testes foram executados, separadamente, por 30 minutos em cada cenário
sob as mesmas condições. Neles, a ferramenta de testes montada simula a requisição
para as API’s criadas.

3.4.2 Ambiente de teste

Nos testes, foi utilizado um servidor com as seguintes especificações de
hardware e software:
•

Servidor (serviços de detecção de plágio): Processador Intel Xeon E5620 (2.40
GHz – 4 núcleos) com 8 Gb de memória RAM com os seguintes softwares
instalados:
o Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit);
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o R For Windows version 3.3.3 (64 bit);
o MySQL server 5.7.18;
o Connector/ODBC 5.3.8 driver (for MySQL);
o Java Version 8 Update 131 (filesize: 721 KB) Release date April 18,
2017; e
o Java SE Development Kit 8u131 for Windows 64 bit.

3.4.3 Exemplo de Realização dos Experimentos com o LSA

Como exemplo da realização dos experimentos, esta seção apresenta as telas
de execução dos testes para o cenário "A" exibido na Tabela 4. Detalhes do
experimento associados aos cenários de teste estão no Apêndice A.
Na Figura 21, é ilustrado um gráfico com a variação da quantidade de usuários
durante o período da execução do teste. Esse número pode variar de acordo com
configurações feitas no cenário de teste, aumentando ou diminuindo a quantidade de
requisições. Nos testes, optou-se por utilizar cinco usuários durante toda a sua
execução com o intuito de facilitar a análise ao seu término.
Na Figura 22, é apresentado um gráfico com o tempo de resposta das
transações executadas por espaço de tempo. É possível observar que, em dado
momento (próximo de 15 minutos), alguma transação demorou um pouco mais que a
média para responder.
Na Figura 23, é esboçado um gráfico com a variação da quantidade de
requisições por segundo durante a execução do teste. Nele, é possível notar que no
mesmo momento em que as transações demoram um pouco mais para responder, o
gráfico apresenta uma leve queda nesse índice.
Na Figura 24, é ilustrado um gráfico com o consumo dos recursos do sistema
operacional durante a execução. Pelas ilustrações dessa área, observa-se que o
consumo de recursos ficou estável durante a execução dos testes.

66

Figura 21: Tela do HP LoadRunner 12.53 Community Edition durante a execução de um dos testes de eficiência com o gráfico de usuários.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 22: Tela do HP LoadRunner 12.53 Community Edition durante a execução de um dos testes de eficiência com o gráfico de tempo de
resposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 23: Tela do HP LoadRunner 12.53 Community Edition durante a execução de um dos testes de eficiência com o gráfico de requisições
por segundo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 24: Tela do HP LoadRunner 12.53 Community Edition durante a execução de um dos testes de eficiência com o gráfico de consumo de
recursos do Windows.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4.4 Resultados

A média dos resultados obtidos com os testes de eficácia para os documentos
pequenos e grandes podem ser vistos na Tabela 5.

Texto simulando plágio
com tradução (30%)

0,898

0,711

-

-

-

-

0,980

0,977

0,868

0,690

0,520

0,463

0,921

0,365

-

-

-

-

0,774

0,203

0,784

0,141

0,418

0,088

Texto simulando plágio
com tradução (70%)

Texto original

Texto simulando plágio
parafraseado e(ou) com
sinônimo (30%)

D

Texto simulando plágio
parafraseado e(ou) com
sinônimo (70%)

B

Texto simulando plágio
com tradução (100%)

C

Pequeno (média
de 17 palavras)
Grande (média
LSA
de 600 palavras)
Pequeno (média
KGA
de 17 palavras)
Grande (média
KGA
de 600 palavras)
LSA

Texto simulando plágio
parafraseado e(ou) com
sinônimo (100%)

A

Algoritmo

Cenário

Tabela 5: Resultado dos testes de eficácia para os algoritmos de LSA e KGA.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A execução de ambos os algoritmos resulta em um valor numérico variando
entre 0 (nenhum plágio encontrado) e 1 (texto totalmente plagiado), conforme citado
na seção 2.3.2.4 (Mineração).
Com base nos resultados da Tabela 5, é possível observar que para os textos
pequenos (categoria #1) com simulação de 100% de plágio parafraseado/sinônimos,
o algoritmo KGA obteve resultados mais aproximados do simulado com 0,921 contra
0,898 do LSA, já para o o teste em que envolve a simulação de 100% de plágio com
tradução na mesma categoria de textos pequenos o algoritmo LSA apresentou um
resultado mais próximo ao simulado com índice de 0,711 contra 0,203 do KGA. Para
textos grandes (categorias #3 e #4) com simulação de 70% e 30% de plágio
parafraseado/sinônimos o KGA obteve melhor aproximação, apresentando o
resultado de 0,784 e 0,418, respectivamente, contra 0,868 e 0,520 do LSA. Já na
categoria #2 com simulação de 100% de plágio parafraseado/sinônimos o LSA leva

71

vantagem apresentando o resultado de 0,980 frente a 0,774 do KGA. Os testes com
nas mesmas categorias (#2, #3 e #4) simulando plágio de tradução o algoritmo LSA
apresentou os resultados mais próximos do simulados sendo 0,977, 0,690 e 0,463
para textos simulando 100%, 70% e 30% de plágio de tradução em comparação a
0,203, 0,141 e 0,088 para o algoritmo KGA.
Os resultados para os testes de eficiência realizados nos documentos
pequenos e grandes são ilustrados na Tabela 6.
Tabela 6: Resultado dos testes de eficiência para os algoritmos de LSA e KGA.
Tempo
Tempo
Média do
Número de
máximo
mínimo de tempo de
transações
de
Cenário Algoritmo
resposta
resposta
que
resposta
(em
(em
tiveram
(em
segundos) segundos)
sucesso
segundos)

A

C

B

D

LSA
(Textos
pequenos)
LSA
(Textos
grandes)
KGA
(Textos
pequenos)
KGA
(Textos
grandes)

Número de
transações
que
falharam

1,947

5,851

9,7

1.047

0

5,411

21,121

30,872

385

0

22,348

242,685

468,796

39

0

-

-

-

0

10

Fonte: Elaborado pelo autor.

O cenário que obteve melhor tempo de execução foi considerado o mais
eficiente, pois além de cumprir com o objetivo proposto, detectando o plágio, teve um
tempo de resposta menor.
Na Tabela 6, pode-se observar que o algoritmo de LSA apresentou melhores
tempos de resposta em todas as situações, tanto nos textos pequenos (categoria #1)
quanto nos grandes (categorias #2, #3 e #4). Nos textos pequenos, atingiu o tempo
médio de resposta de 5,851 segundos e a quantidade de 1.047 transações durante os
30 minutos de teste. Para os textos grandes, foi observado um aumento no tempo de
resposta para 21,121 segundos e a quantidade de transações diminuiu para 385
durante os mesmos 30 minutos. O algoritmo de KGA teve o tempo médio de resposta
para os textos pequenos de 242,685 segundos (aproximadamente 4 minutos)
realizando apenas 39 transações. Por sua vez, nos textos grandes foi obtido timeout
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para todas as requisições. O timeout máximo configurado da ferramenta foi de 1000
segundos, aproximadamente 16,6 minutos.

3.5 Análise e Discussão dos Resultados

A partir dos resultados obtidos com a análise da complexidade, pode-se dizer
que a eficiência do algoritmo associado ao KGA, representada por uma função de
classe cúbica, indica um custo maior de execução quando comparado ao algoritmo
LSA, descrito por uma função quadrática, ou seja, Θ(n3) > Θ(n2). Esse fato indica que
o

algoritmo

"VerificaPlagioLSA",

relacionado

ao

LSA,

é

mais

eficiente

assintoticamente.
A análise experimental submeteu os algoritmos a testes de eficácia e
performance em situações variadas envolvendo múltiplas requisições simultâneas, a
fim de entender como eles se comportam nesse cenário. Além disso, como a
implementação dos algoritmos utiliza pacotes da linguagem R, desenvolvidos por
terceiros, teve-se o interesse em avaliar a influência direta desses pacotes no custo
de execução.
Nos testes experimentais, o algoritmo do LSA foi melhor em parte dos testes
de eficácia e bem superior nos testes de eficiência, enquanto que o KGA foi melhor
somente nos testes de eficácia para os textos simulando plágio parafraseado e/ou
com sinônimo em 70% e 30%.
Considerando os algoritmos LSA e KGA, os resultados obtidos no estudo
experimental, e fazendo-se uma análise a respeito dos testes de eficiência e eficácia,
tem-se:
•

Em relação à eficácia do algoritmo, é possível entender que a diferença na
quantidade de conceitos oferecidas em português e inglês pela rede
semântica pode ter influenciado o resultado. Por exemplo, a palavra “água”
em português apresenta 222 relações, muito diferente de “water” que possui
2.104 relações no idioma inglês. Como o cálculo utilizado no algoritmo de
KGA usa uma intersecção entre os grafos construídos em português e
inglês, a diferença de tamanho entre os seus grafos é bem significativa,
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diminuindo a probabilidade de o algoritmo encontrar plágio nos textos entre
os dois idiomas.
•

No caso da eficiência, entende-se que o banco de dados tem influência
direta uma vez que o algoritmo de KGA não utiliza apenas o índice
interidoma disponibilizado pela rede semântica, mas também todas as
relações que tem o termo, deixando a operação mais lenta. Enquanto o LSA
busca apenas pelo índice interidioma que está relacionado com a palavra
em questão, o KGA precisa utilizar uma consulta que relaciona cinco
diferentes tabelas com quantidade de dados variada.

Baseado nos fatos relatados, o algoritmo LSA foi o selecionado para o
desenvolvimento da ferramenta de detecção de plágio em texto multi-idiomas
proposta neste trabalho.
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4 PROPOSTA E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Neste capítulo, será apresentada a proposta de uma ferramenta para detecção
de plágio multi-idiomas para textos em português e inglês envolvendo atividades de
produção textual durante cursos em ambientes EAD para o AVA Moodle, com o
objetivo de indicar ao professor/tutor um índice de similaridade de conteúdo de forma
automatizada e auxiliar na sua avaliação.
Na seção 4.1, é realizada a descrição e modelagem do problema em que foi
baseada a construção da ferramenta. Os detalhes do seu projeto e desenvolvimento,
relacionados a especificação dos requisitos, restrições obrigatórias, fatos e
suposições relevantes, os diagramas UML, além das interfaces obtidas, são descritos
na seção 4.2. Por último, na seção 4.3, são apresentadas as considerações finais.

4.1 Descrição e Modelagem do Problema

Na elaboração da proposta para a ferramenta, nomeada Cross Language
Plagiarism Tool (CLPlag Tool), considerou-se o AVA Moodle para sua implementação.
Esta ferramenta deve apontar possíveis casos de fraude por plágio em
produções textuais elaboradas em português ou inglês por alunos dos cursos.
O texto a ser avaliado no formato DOC da Microsoft deve ser enviado por meio
da interface gráfica da atividade "Tarefa" do Moodle (correspondente ao assignment
submission plugin). A partir desse momento, a CLPlag Tool avaliará e apontará quais
partes desse texto (parágrafos) apresentam possibilidade de plágio em forma de
porcentagem, além de indicar dados do documento original que corresponde esse
plágio.
Na avaliação do plágio, utilizou-se o algoritmo LSA (VerificaPlagioLSA),
selecionado no Capítulo 3, e como base de dados para comparação utilizou-se a base
da própria ferramenta, sendo assim, todos os textos avaliados foram utilizados nas
próximas análises.
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Não foi objetivo deste trabalho buscar textos externos na internet ou em base
de dados de periódicos como apoio durante o processo de comparação.
A CLPlag Tool pretende auxiliar o avaliador em seu julgamento pela indicação
de quais textos serão necessários realizar uma análise mais cuidadosa e não deve
ser considerada a única fonte de informação para punição.

4.2 Ferramenta: Especificação, Projeto e Desenvolvimento

4.2.1 Especificação de requisitos

A ferramenta proposta permite ao usuário, seja ele professor ou tutor de um
curso, identificar um índice de similaridade para os textos enviados em uma
determinada atividade de produção textual. De forma resumida, seus requisitos são:
•

Calcular o nível de similaridade de texto: A implementação da ferramenta com
o algoritmo LSA deve, a partir do envio do documento submetido por um aluno,
considerar cada parágrafo de forma separada a fim de indicar o nível de
similaridade por parágrafo. Dessa maneira, o aluno que copiar pedaços de
textos de diferentes autores também serão indicados.
Na submissão do documento, serão esperados os seguintes dados:
a) Nome;
b) Autor (nome do aluno que o submeteu para a atividade em questão);
c) Idioma utilizado;
d) Conteúdo dividido em parágrafos.
Como resultado da análise de detecção de plágio para o documento submetido
são esperados, além dos itens de "a" a "c" anteriores, os seguintes dados:
o Data da avaliação da detecção de plágio;
o Lista de parágrafos contendo para cada um deles:
▪

Identificador do parágrafo;
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▪

O conteúdo do parágrafo;

▪

Índice de plágio variando de 0 a 100 para o parágrafo de algum
documento da base de dados da ferramenta que apresentar
maior similaridade. Nesse caso, 0 indica que nenhum documento
da base é similar ao conteúdo do parágrafo avaliado e 100 indica
que o item investigado contém 100% de similaridade;

▪

O conteúdo do parágrafo que apresentar maior índice de
similaridade;

▪

O nome do documento que contém o parágrafo com o maior
índice de similaridade;

▪

O autor do documento que contém o parágrafo com o maior
índice de similaridade;

▪

Idioma do parágrafo relativo ao documento da base de dados da
ferramenta com maior índice de plágio;

▪

Identificador do parágrafo associado ao documento da base de
dados da ferramenta de maior índice de plágio;

▪

Data da submissão do documento da base de dados da
ferramenta que contém o parágrafo que apresenta maior índice
de plágio;

▪

Texto do parágrafo referente ao documento da base de dados da
ferramenta contendo maior índice de plágio.

•

Apresentar os dados de índice de similaridade: A apresentação dos resultados
se divide em duas partes:
1a. Inclusão do cálculo da média ponderada dos índices de plágios dos
parágrafos levando em consideração a quantidade de palavras de cada
um deles. Essa primeira apresentação deve ocorrer na lista de
submissões de uma determinada atividade. Assim, o professor/tutor
pode identificar de forma rápida quais textos submetidos merecem uma
revisão mais criteriosa no que diz respeito ao plágio;
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2a. Incorporação dos detalhes do documento analisado. Para tanto, devese considerar a técnica de visualização difflines apresentada por
Riehmann et al. (2015) na seção 2.3.2.5 (Análise de resultados e
Técnicas de visualização). Os dados do resultado da análise de
detecção de plágio mencionados no requisito anterior devem ser
considerados nessa apresentação, mostrando os parágrafos com cores
de fundo mais escuras (tendendo ao vermelho) para ilustrar um nível de
similaridade maior e cores mais claras (tendendo ao branco) para
explicitar um nível de similaridade menor.

4.2.2 Restrições obrigatórias

Restrições gerais para a proposta de solução:
a) Descrição: a funcionalidade de detecção de plágio multi-idiomas para textos
português e inglês deve utilizar o algoritmo LSA.
Razão: o algoritmo LSA atende a necessidade da solução de detecção de
plágio proposta por este trabalho. A partir de testes de eficácia e eficiência
realizados durante a produção do trabalho e detalhados no Capítulo 3, o
algoritmo LSA obteve maior aderência às condições estabelecidas para a
construção da ferramenta.
Critério: o algoritmo deve ser utilizado na forma de uma API exposta por meio
de um serviço web utilizando protocolo Hypertext Transfer Protocol
(HTTP)/Representational State Transfer (REST). Dessa maneira essa API fica
disponível para utilização de futuras implementações de ferramentas, não
restringindo o seu uso ao plugin do Moodle criado neste trabalho.
b) Descrição: a funcionalidade de detecção de plágio multi-idiomas para textos
português e inglês deve utilizar a rede semântica MCR 3.0.
Razão: a rede semântica em questão apresenta índices interidiomas que
devem ser utilizados no processo de detecção de plágio a fim de transformar
as palavras do texto em índices comuns aos idiomas português e inglês. A rede
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MCR 3.0 apresenta 32.605 palavras em português e 207.920 palavras em
inglês.
Critério: a rede MRC 3.0 deve ser utilizada pelo acesso direto ao banco de
dados da API.
c) Descrição: a funcionalidade de detecção de plágio multi-idiomas para textos
português e inglês deve analisar os parágrafos de um documento
separadamente.
Razão: o plágio pode acontecer em apenas alguns trechos (parágrafos) de um
documento e a ferramenta deve ser capaz de identificar e comparar cada um
deles trazendo mais precisão no cálculo da similaridade.
Critério: a ferramenta deve detectar os parágrafos do documento e incluir um
conjunto de caracteres reservados ao final de cada parágrafo de modo que a
API consiga separá-los para avaliar a similaridade individualmente.
d) Descrição: a funcionalidade de detecção de plágio multi-idiomas para textos
português e inglês deve armazenar os documentos anteriormente analisados.
Razão: a fim de criar uma base de dados de documentos e economizar
processamento na fase de pré-processamento, a ferramenta deve armazenar
os documentos analisados previamente para servir como base de comparação
de novos textos.
Critério: a API deve armazenar cada parágrafo após a fase de préprocessamento de um documento em um banco de dados e utilizar esses
dados nas análises posteriores.
e) Descrição: a funcionalidade de apresentação da análise de detecção de plágio
deve ser desenvolvida pela customização do plugin assign submission contido
na versão base do Moodle.
Razão: o plugin assign submission da versão base do Moodle apresenta várias
funcionalidades construídas no que diz respeito a submissão de atividades para
cursos no Moodle. Por isso, contém toda infraestrutura necessária para a
adaptação da ferramenta de detecção de plágio
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Critério: o plugin deve ser alterado para incluir a chamada da API criada para
a análise da detecção de plágio, além de ser modificada para apresentar e
armazenar os resultados obtidos dessa análise.

4.2.3 Fatos e suposições relevantes

Alguns fatos e suposições relevantes para a proposta da solução:
a) A solução foi construída para ambiente web, de modo a permitir a sua
disponibilização em ambientes de internet ou intranet.
b) O desenvolvimento da API para a solução proposta foi realizado na linguagem
R, em função da extensa lista de componentes disponíveis para mineração de
textos.
c) O usário deve informar corretamente o idioma do texto produzido e enviado
para a análise da detecção de plágio uma vez que a ferramenta não detecta
automaticamente qual o idioma do texto enviado. Os resultados da análise
podem ser incorretos se o idioma informado não corresponder ao idioma do
texto encaminhado.

4.2.4 Projeto e desenvolvimento

A partir da especificação de requisitos apresentada na seção 4.2.1, elaborou-se
o projeto para a ferramenta CLPlag Tool, envolvendo os diagramas de Casos de Uso,
Implantação, Entidade Relacionamento e Atividades da UML. A elaboração dos
diagramas foi realizada utilizando a ferramenta de modelagem UML Astah Community
7.2.0, (ASTAH, 2017). Uma ilustração do diagrama de Caso de Uso com o objetivo de
capturar as principais funcionalidades do protótipo da solução e a interação entre o
ator e o sistema pode ser observada na Figura 25.
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Figura 25: Diagrama de casos de uso da ferramenta de detecção de plágio cross-language
CLPlag Tool.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o objetivo de expor o funcionamento esperado da solução, foram
elaboradas as descrições de cada um dos casos de uso levantados. A seguir estão
as descrições em que são apresentados os atores envolvidos, pré-condições, fluxo
principal e cenários alternativos (quando existir):
1) Submeter Texto
Descrição: Responsável por enviar produção textual de uma atividade de um
curso do Moodle.
Ator: Aluno.
Pré-condições:
•

Aluno deve estar registrado e matriculado em um curso do Moodle.

•

O curso deve conter uma atividade de produção textual.

•

O aluno deve estar logado no Moodle.

•

O documento a ser submetido deve estar no formato DOC do Word da
Microsoft.
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•

O texto do documento deve estar escrito em português ou inglês.

Cenário principal de sucesso:
a) Submeter texto:
•

O caso de uso se inicia com o aluno entrando na área do curso na qual deseja
fazer a submissão;

•

O aluno seleciona qual das atividades de produção textual quer submeter o
documento;

•

O aluno seleciona o arquivo que contém o texto produzido;

•

O aluno informa qual idioma o texto está escrito;

•

O aluno confirma a submissão;

•

O caso de uso termina.

Cenário alternativo:
b) O arquivo submetido é de um tipo diferente do tipo esperado:
•

O caso de uso se inicia com o aluno entrando na área do curso na qual deseja
fazer a submissão;

•

O aluno seleciona qual das atividades de produção textual quer submeter o
documento;

•

O aluno seleciona o arquivo que contém o texto produzido;

•

O sistema identifica que o arquivo selecionado não está no formato requerido;

•

O sistema apresenta uma mensagem para o usuário informando que o tipo de
arquivo não é suportado.

•

O caso de uso termina.

Casos de uso incluídos:
•

Avaliar Plágio.

2) Avaliar Plágio
Descrição: Responsável por analisar o documento enviado no que diz respeito ao
plágio (Caso de uso de inclusão).
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Ator: Aluno.
Pré-condições:
•

Receber documento para avaliação.

Cenário principal de sucesso:
a) Avaliar plágio:
•

O caso de uso se inicia quando o documento enviado pelo aluno é recebido
pelo sistema;

•

O sistema faz o pré-processamento do texto;

•

O sistema busca na base da rede semântica as informações dos índices
interidiomas presentes no texto dentro do documento enviado;

•

O sistema busca, em sua própria base de dados, outros textos de documentos
processados previamente;

•

O sistema cria a matriz com os textos;

•

O sistema calcula a similaridade entre os textos;

• O sistema responde com uma mensagem contendo o resultado da análise da
detecção de plágio.
Cenário alternativo:
b) O texto não corresponde ao idioma informado pelo aluno:
•

O caso de uso se inicia quando o documento enviado pelo aluno é recebido
pelo sistema com o idioma informado incorreto;

•

O sistema faz o pré-processamento do texto;

•

O sistema busca na base da rede semântica as informações dos índices
interidiomas presentes no texto dentro do documento enviado para o idioma
informado pelo aluno e faz a tradução incorreta para os termos encontrados no
texto;

•

O sistema busca, em sua própria base de dados, outros textos de documentos
processados previamente;
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•

O sistema cria a matriz com os textos (contendo o texto a ser analisado com a
tradução dos índices multi-idiomas incorretos);

•

O sistema calcula a similaridade entre os textos de forma errada;

•

O sistema responde com uma mensagem contendo o resultado da análise da
detecção de plágio com informações incorretas.

3) Visualizar Submissões
Descrição: Responsável por apresentar um índice de plágio geral para cada
submissão de uma produção textual.
Ator: Professor/Tutor.
Pré-condições:
•

O professor/tutor deve estar registrado e responsável por um curso do Moodle;

•

O curso deve conter uma atividade de produção textual;

•

O professor/tutor deve estar logado no Moodle;

Cenário principal de sucesso:
a) Visualizar submissões:
•

O caso de uso se inicia com o professor/tutor entrando na área do curso pelo
qual ele é o responsável e deseja visualizar as submissões feitas até o
momento;

•

O professor/tutor seleciona a atividade que deseja visualizar as submissões;

•

O sistema apresenta para o professor/tutor a lista de submissões com o índice
geral de plágio para cada uma delas contendo um valor percentual que varia
entre 0 e 100, em que 0 indica baixo ou nenhum índice de plágio e 100 indica
alto índice de plágio;

•

O caso de uso termina.

Casos de uso estendidos:
•

Visualizar Detalhes da Análise de Plágio.

4) Visualizar Detalhes da Análise de Plágio
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Descrição: Responsável por apresentar detalhes do texto analisado para o
professor/tutor (Caso de uso de extensão).
Ator: Professor / Tutor.
Pré-condições:
•

O professor/tutor deve estar registrado e responsável por um curso do Moodle.

•

O curso deve conter uma atividade de produção textual.

•

O professor/tutor deve estar logado no Moodle.

Cenário principal de sucesso:
a) Submeter texto:
•

O caso de uso se inicia com o professor/tutor selecionando uma das
submissões avaliadas para ver detalhes;

•

O sistema apresenta para o professor/tutor os detalhes da análise de detecção
de plágio feita para o documento contendo o texto por meio da técnica de
difflines, além de o autor, o nome do arquivo, o idioma, a data de verificação e
o índice de similaridade. Essas informações são apresentadas para ambos os
textos, o texto avaliado e o texto similar;

•

O caso de uso termina;
Considerando os casos de uso apresentados e os requisitos descritos na seção

4.2.1, foi desenvolvida a arquitetura do CLPlag Tool seguindo o modelo em camadas
lógicas, sendo dividida em três. Essa característica tende a facilitar uma expansão
horizontal dos serviços, caso seja necessário suportar uma maior quantidade de
requisições. As camadas são:
•

Web: representa a interface gráfica, por meio da qual são submetidos os
documentos a serem avaliados e cujos resultados quanto a detecção de
possíveis plágios são apresentados. No seu desenvolvimento, foi utilizada a
linguagem PHP com HTML, devido ao seu uso pelo Moodle. Essa camada foi
construída pela customização do assign submission plugin (atividade Tarefa),
no qual foram feitas as alterações necessárias para suportar a apresentação
do resultado da detecção de plágio, além das modificações para incluir a
comunicação com os serviços de detecção de plágio utilizando mensagens
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REST por meio do protocolo HTTP com a camada de serviços. Quando a
resposta contendo a análise do documento é recebida essa camada fica
responsável por armazenar os resultados no banco de dados do plugin do
Moodle. Na implementação da customização apresenteada foi utilizada a
documentação do plugin assign submission. Uma descrição dos aspectos mais
significativos do desenvolvimento de um plugin assignment submission para o
Moodle pode ser encontrada em Moodle.org (2018). A integração do plugin ao
Moodle pode ser feita por meio da cópia física do código fonte para o diretório
de plugins ou pela área administrativa do site (neste caso, por meio do upload
de um arquivo compactado).
•

Serviços: responsável por encapsular todas as regras e algoritmos de detecção
de plágio, incluindo passos de pré-processamento, transformação de texto,
seleção de características e aplicação dos algoritmos de mineração, deixando
para a camada web apenas a "Análise de Resultados", considerando os passos
propostos por Sumathy e Chidambaram (2013). Os serviços podem ser
instalados através da copia dos scripts R e execução dos mesmos.

•

Banco de dados: encarregada por armazenar os dados da rede semântica
multi-idiomas e os dados de produções textuais submetidas à avaliação de
plágio. Os documentos submetidos para detecção de plágio serão
armazenados no banco de dados da ferramenta e servirão como insumo para
comparação com os futuros textos submetidos, podendo apontar plágio de um
texto previamente avaliado. As alterações de banco de dadas necessárias em
uma instancia do Moodle já existente pode ser feita através da instalação do
plugin no Moodle.
A Figura 26 apresenta o diagrama de implantação com a proposta da

arquitetura do CLPlag Tool. Nela tem-se a representação dos componentes CLPlag
Moodle Gateway relativo a camada web e CLPlag Engine da camada de Serviços,
além dos componentes CLPlag Database e MCR 3, correspondentes à camada de
Banco de Dados.
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Figura 26: Diagrama de implantação do protótipo da ferramenta de detecção de plágio crosslanguage CLPlag Tool.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base na revisão de literatura, durante a avaliação de um documento para
verificar a possível suspeita de plágio, deve-se executar algumas etapas importantes
da mineração de texto. Na CLPlag Tool, essas etapas estão representadas pelo
diagrama de atividade ilustrado na Figura 27. Nessa figura estão as atividades
consideradas em cada uma das camadas e componentes da arquitetura da
ferramenta.
Na camada web, o plugin assign submission recebe, como entrada de dados,
o título do documento, o nome do autor, arquivo contendo o conteúdo da produção
textual no formato DOC e o idioma no qual ele está escrito. Uma vez feita a submissão
com esses detalhes, o plugin assign submission transforma o documento em texto
plano (raw).
Com o conteúdo do texto disponível, o plugin assign submission envia os dados
para o componente CLPlag Engine na camada de serviços, local no qual ocorre a
mineração de texto. Inicialmente, o texto é dividido em parágrafos com o uso de
técnicas de tokenização e cada um deles passa por um algoritmo de part of speech.
Nesse algoritmo, as palavras do parágrafo são vinculadas a sua classificação
sintática, de acordo com o idioma do documento. Ainda dentro do CLPlag Engine, as
palavras contidas nos parágrafos são separadas com o uso das técnicas de
tokenização e aquelas que não acrescentam em significado (stopwords) são
removidas.
Depois, o CLPlag Engine utiliza o banco de dados da MCR 3.0 para buscar
índices semânticos para as palavras restantes de cada parágrafo e substitui, caso
exista algum índice.
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Figura 27: Diagrama de atividade relativo a detecção de plágio da CLPlag Tool.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em seguida, o CLPlag Engine busca, no banco de dados da ferramenta, a
matriz com os documentos (separados por parágrafos) enviados e analisados por ela
no passado e adiciona o documento a ser avaliado (separado por parágrafos) e os
novos termos que o novo documento possui. A Figura 28 apresenta a matriz com os
termos representados pelas linhas e os documentos/parágrafos representados pelas
colunas. Com o fundo azul são apresentados os documentos/parágrafos e termos já
existentes no banco de dados e com o fundo laranja os documentos/parágrafos e
termos novos incluídos pelo documento enviado na requisição.
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Figura 28: Matriz de termos versus parágrafos utilizado no protótipo da ferramenta CLPlag
Tool.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O uso do parágrafo no lugar do documento permite que a verificação aconteça
entre os parágrafos dos documentos, prevenindo casos nos quais o autor do plágio
recorta textos de documentos diferentes (inclusive de autores diferentes).
Com a matriz criada, uma cópia é enviada ao banco de dados da ferramenta
para ser armazenada, as técnicas de LSA são aplicadas e o cálculo de similaridade
com o cosseno é executado entre os parágrafos do documento avaliado.
A resposta enviada ao plugin assign submission na camada web deve conter
os dados encaminhados inicialmente e o conteúdo avaliado especificando o índice de
similaridade em porcentagem (variando entre 0 e 100) que cada parágrafo apresenta,
além do texto associado ao possível plágio e seus detalhes. A Figura 29 expõe um
exemplo de uma mensagem de resposta enviada do CLPlag Engine para o plugin
assign submission.
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Figura 29: Exemplo da mensagem de resposta de uma avaliação de documento que a
camada de Serviços envia para a camada web no protótipo da ferramenta CLPlag Tool.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com essas informações, o CLPlag consegue armazenar os resultados e
apontar as partes do texto com possíveis casos de plágio e ainda direcionar o
avaliador para o texto original que pode ter sido copiado.
No que tange o armazenamento de dados, foram utilizados três diferentes
bancos de dados:
•

CLPlag Database para o armazenamento de documentos avaliados e
processados previamente. A Figura 30 apresenta um diagrama entidade
relacionamento desse banco de dados. Foram utilizadas duas tabelas: a
tabela documents que tem o objetivo de armazenar informações
relacionadas ao texto enviado, como nome do arquivo, autor, idioma do
texto e data da avaliação; e a tabela paragraphs, responsável por
armazenar o conteúdo original e processado de cada parágrafo.
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Figura 30: Diagrama Entidade Relacionamento do banco de dados da engine de detecção
de plágio CLPlag.

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

MCR para o armazenamento das informações da rede semântica MCR 3.0
utilizada na busca dos índices multi-idiomas presentes nos documentos
analisados. Foram utilizadas apenas duas tabelas, uma que armazena os
termos em inglês e a outra os termos em português. A Figura 31 apresenta
o diagrama entidade relacionamento desse banco de dados.

Figura 31: Diagrama Entidade Relacionamento da parte do banco de dados da rede
semântica MCR 3.0 utilizada para o desenvolvimento da ferramenta de detecção de plágio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

O banco de dados do Moodle foi alterado para armazenar o resultado da
detecção de plágio de cada um dos documentos avaliados, bem como o
percentual geral do plágio encontrado na avaliação. A Figura 32 apresenta
o diagrama entidade relacionamento das tabelas utilizadas na customização
do plugin assign submission e integração com a ferramenta de detecção de
plágio. Nele, a tabela "mdl_assign_submission", responsável por guardar
informações da submissão, foi alterada com o objetivo de armazenar dois
novos campos: "plagiarism_indice" que contém o índice de plágio geral do
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documento; e "plagiarism_detail", criado para armazenar o resultado
detalhado da análise de detecção de plágio.
Os diagramas de entidade relacionamento foram elaborados utilizando o
MySQL Workbench 6.3.10 (ORACLE, 2018).
Figura 32: Diagrama Entidade Relacionamento da parte do banco de dados do Moodle utilizada
para a customização do plugin assign submission e integração com a ferramenta de detecção de
plágio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.5 Interfaces da solução

A ferramenta de detecção de plágio foi desenvolvida tendo como base o assign
submission plugin do Moodle, portanto, toda sua identidade visual segue estritamente
a conformidade pré-estabelecida pelo Moodle. Nesta seção, são apresentadas
apenas as telas do Moodle em que a ferramenta é utilizada.
Para a produção da ferramenta foram feitas alterações em duas telas do plugin
assign submission padrão e adicionada uma nova tela, conforme apresentado a
seguir:
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•

Tela de submissão de atividades: A tela de submissão de atividade de
produção textual é utilizada pelo aluno para submeter arquivos para
avaliação do professor. Nela foi incluído um novo campo para indicar qual o
idioma do texto enviado.
A Figura 33 apresenta a tela de submissão de atividade de produção textual,
previamente incluída no curso matriculado pelo aluno, em que o aluno pode
encaminhar o material produzido para a avaliação do professor. Nessa tela,
o aluno seleciona o arquivo em que o texto está contido e o idioma utilizado
para sua elaboração. Após confirmar a submissão, o texto associado ao
arquivo é formatado e enviado para o componente de detecção de plágio.

Figura 33: Interface de submissão de atividade de texto da ferramenta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Tela de visualização de submissões: A tela de visualização de submissões
é utilizada pelo professor/tutor para gerenciar as submissões feitas pelo
aluno. Nela, além de visualizar detalhes da submissão como dados aluno,
status da submissão e data de envio, é possível também avaliar e submeter
uma nota para a atividade, prevenir que mudanças sejam feitas após o envio,
fazer download do texto enviado e adicionar comentários à submissão.
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Essa tela foi alterada para acrescentar uma nova coluna na tabela de envios
para informar o índice geral de plágio detectado pela ferramenta e, clicando
no índice de plágio apresentado, os detalhes da análise de detecção de
plágio são apresentados. A Figura 34 apresenta os detalhes dessa tela onde
é possível observar a nova coluna da tabela com o título plagiarism indice.
Figura 34: Interface de visualização de submissões.

Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Tela de detalhes da análise de detecção de plágio: A tela de detalhes da
análise de detecção de plágio foi adicionada para permitir que o
professor/tutor possa investigar informações detalhadas a respeito do plágio.
A Figura 35 apresenta a tela com os detalhes da análise de detecção de
plágio. Nela, é possível observar o autor do texto analisado, o nome do
arquivo enviado, a data de envio, o idioma informado e o uso da técnica de
visualização difflines.
Nessa interface, os parágrafos do documento analisado são apresentados
com uma cor de fundo correspondente ao índice de plágio detectado,
variando entre cores claras, indicando baixo índice de plágio, e cores mais
escuras, expressando alto índice de plágio, em uma escala entre branco e
vermelho. Ao passar o mouse sobre algum dos parágrafos, também é exibido
o parágrafo do documento da base da ferramenta com maior similaridade,
além de detalhes da submissão associada ao parágrafo como autor, data de
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envio, idioma, nome do arquivo enviado e o índice de plágio referente ao
parágrafo, possibilitando uma análise humana sobre os textos.
Figura 35: Interface de detalhes da análise de plágio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento da CLPlag Tool encontram-se no
Apêndice B.

4.3 Considerações finais

A ferramenta CLPlag Tool proposta tem o objetivo de avaliar plágio de produções
de textos escritos nos idiomas português ou inglês enviados por alunos de um curso
dentro do Moodle pelo uso do assign submission plugin (atividade Tarefa) utilizado
para envio de atividades dissertativas, comparando-os com documentos previamente
analisados e armazenados no banco de dados da própria ferramenta.
Para tal, a construção da ferramenta customizou o plugin assign submission. Na
arquitetura do plugin, isolou a interface gráfica da engine de detecção de plágio para
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possibilitar o seu uso por qualquer outra aplicação cliente que queira utilizar as
funcionalidades implementadas e, com isso, compartilhar a mesma base de
documentos armazenados.
Baseado nos requisitos, foi feito uso da UML para realizar a modelagem da
CLPlag Tool, bem como empregadas algumas tecnologias, como PHP e MySQL, para
o seu desenvolvimento.
As interfaces obtidas e modificadas do plugin assign submission permitem ao
aluno submeter a atividade, informando o idioma do texto elaborado, além de
conceder ao professor uma visualização do percentual de plágio nos documentos dos
alunos e, por meio da estratégia de difflines, apresentar detalhes desse percentual,
além de dados do documento plagiado. A informação do idioma do texto submetido
é de grande importância e caso esteja incorreto pode acarretar uma análise incorreta
produzindo resultados inconsistentes.
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5 TESTES E RESULTADOS

Neste Capítulo, são apresentados alguns casos de teste com o objetivo de
avaliar a similaridade de textos entre documentos submetidos em atividades de cursos
on-line do Moodle, bem como o funcionamento e validação da CLPlag Tool.
Na seção 5.1, é detalhado o ambiente em que os testes foram executados. Os
detalhes de cada um dos casos de teste e seus resultados são descritos na seção 5.2.
Por último, na seção 5.3, são discutidos e analisados os resultados gerais obtidos com
os testes.

5.1 Ambiente dos testes

Na validação da CLPlag Tool utilizou-se uma instancia local do Moodle com
nome “CL-Plag Moodle Test”. Nessa instancia, a ferramenta foi incorporada e foi
criado um curso com o nome “História”. Nesse curso, foram matriculados um professor
com nome fictício “Professor Pasquale” e seis estudantes com os nomes figurados:
“João da Silva”, “José Oliveira”, “Maria Silva”, “Rita Lee”, “Roberto Carlos” e “Cristiano
Ronaldo”.
No curso História, foi criada uma atividade de submissão de texto com o nome
“História do futebol”. Nela os alunos devem submeter os seus documentos para a
avaliação da detecção de plágio entre eles.
Inicialmente, o banco de dados da ferramenta foi carregado com 5 documentos
de diferentes assuntos sobre esporte variando o tamanho, quantidade de parágrafos
e o idioma, conforme detalhado no Apêndice C. Esses textos foram carregados antes
da execução dos testes.

5.2 Casos de teste

Os casos de teste foram escritos utilizando os seguintes atributos:
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•

Identificador: Colocado para identificar o caso de teste. Padronizou-se os
nomes com o objetivo do caso de teste. Portanto, o caso de teste que
pretende testar um texto com 100% de plágio traduzido recebe o nome
“Plágio de tradução 100%”. Caso exista mais de um teste com o mesmo
objetivo, atribui-se ao final do nome números sequenciais.

•

Pré-requisitos: Utilizado para apresentar configurações ou ações que devem
preceder o teste.

•

Descrição: Empregado para descrever passo a passo cada ação que deve
ser executada durante a execução do teste, bem como os valores de entrada
de cada uma das ações.

•

Resultados esperados: Serve para expor qual resultado pretende-se obter
com a execução das ações informadas na descrição do caso de teste. Para
os percentuais de plágios simulados foram considerados uma margem de
erro, para cima ou para baixo, de 13 pontos percentuais. Esse valor da
margem de erro foi baseado na média de erros apontados no teste de eficácia
apresentados na seção 3.4.4.

•

Resultados obtidos: Usado para explicar o resultado obtido com a execução
das ações detalhadas na descrição do caso de teste.

5.2.1 Pré-requisitos comuns a todos os casos de teste

Durante a criação dos casos de teste observou-se que alguns pré-requisitos são
comuns a todos e, portanto, criou-se essa seção para apresenta-los. Os pré-requisitos
comuns são:
1. O curso História deve estar criado.
2. O curso História deve conter uma atividade de produção textual contendo a
CLPlag Tool.
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5.2.2 Caso de teste para identificação de 0% de plágio

Este caso de teste utiliza o documento do aluno João da Silva, ilustrado no
Quadro 1, como uma produção de texto em inglês ausente de conteúdo plagiado (0%
de plágio). Simulando um texto original.
Quadro 1: Texto em inglês do aluno João da Silva.
More than 240 million people around the world play soccer regularly according to the
Federation Internationale de Football Association (FIFA). The game has evolved from the sport of
kicking a rudimentary animal-hide ball around into the World Cup sport it is today.
Records trace the history of soccer back more than 2,000 years ago to ancient China.
Greece, Rome, and parts of Central America also claim to have started the sport; but it was England
that transitioned soccer, or what the British and many other people around the world call “football,”
into the game we know today. The English are credited with recording the first uniform rules for the
sport, including forbidding tripping opponents and touching the ball with hands.
As the sport developed, more rules were implemented and more historical landmarks were
set. For example, the penalty kick was introduced in 1891. FIFA became a member of the
International Football Association Board of Great Britain in 1913. Red and yellow cards were
introduced during the 1970 World Cup finals. More recent major changes include goalkeepers being
banned from handling deliberate back passes in 1992 and tackles from behind becoming red-card
penalties in 1998.
Some of the top players throughout history include Pele (Edson Arantes Do Nascimento) from
Brazil, who scored six goals in the 1958 World Cup and helped Brazil claim its first title; Lev Yashin
from Russia, who claimed to have saved more than 150 penalty shots during his outstanding goaltending career; and Marco Van Basten from Holland, who won several very prestigious soccer awards
during one year alone. There are many debates over who the greatest soccer players are of all time;
but players like Zinedine Zidane, Diego Maradona, Michel Platini, Lionel Messi, and Roberto Baggio
make almost every list.
Fonte: Obtido de Athleticscholarships (2018).

•

Identificador: Plágio 0% (Texto original).

•

Pré-requisitos (além dos apresentados na seção 5.2.1):
1. O aluno João da Silva deve estar criado.
2. O aluno João da Silva deve estar matriculado no curso História.

•

Descrição:
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1. O aluno João da Silva loga no Moodle.
2. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o aluno está matriculado.
3. O aluno João da Silva clica no link do curso História.
4. O Moddle apresenta os tópicos e atividades do curso História,
incluindo a atividade de submissão de texto com o nome História do
futebol.
5. O aluno João da Silva clica no link da atividade História do futebol.
6. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de submissão de texto vazia (sem
nenhum arquivo submetido).
7. O aluno João da Silva clica no botão “Adicionar submissão” para
submeter o seu texto.
8. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de envio do arquivo com a opção
de fazer o upload.
9. O Aluno seleciona o documento a ser submetido (contendo o texto
do Quadro 1), seleciona o idioma do texto (inglês) e clica no botão
“Salvar as alterações”.
10. O Moodle/CLPlag apresenta uma mensagem de sucesso indicado
que o arquivo foi submetido.
11. O professor Pasquale loga no Moodle/CLPlag.
12. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o Professor Pasquale está matriculado como
professor.
13. O usuário Professor Pasquale clica no link do curso História.
14. O Moodle/CLPlag apresenta os tópicos e atividades do curso
História. Incluindo a atividade de submissão de texto com o nome
História do futebol.
15. O usuário Professor Pasquale clica no link da atividade História do
futebol.
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16. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de resumo da atividade.
17. O professor clica no botão “Visualizar todas as submissões”.
18. O Moodle/CLPlag apresenta todas as submissões com as
porcentagens gerais de detecção de plágio por arquivo submetido
bem como os detalhes das submissões.
19. O usuário Professor Pasquale clica no link com o índice de plágio
geral.
20. O Moodle/CLPlag apresenta os detalhes do texto enviado pelo aluno
João da Silva destacando o fundo do texto de acordo com o índice
de plágio encontrado para cada parágrafo.
21. O usuário Professor Pasquale passa o mouse sobre cada um dos
parágrafos para analisar qual o texto com maior similaridade foi
encontrado em cada parágrafo.
•

Resultados esperados:
1. O índice geral de plágio destacado no passo 18 do caso de teste
deve estar entre 0% e 13%.
2. Todos os parágrafos devem apresentar uma cor de fundo clara
(variando entre branca a alaranjada), indicando um índice de plágio
baixo.
3. Todos os detalhes dos parágrafos devem apontar os índices de
plágio entre 0% e 13%.

•

Resultados obtidos:
1. O índice geral de plágio apresentado no passo 18 foi de 27% (Figura
36).
2. Dois parágrafos apresentaram bege como cor de fundo e dois
apresentaram uma cor mais alaranjada (Figura 37).
3. Os índices de plágio de cada parágrafo foram: primeiro - 32,8%
(Figura 38); o segundo - 36% (Figura 39); o terceiro - 18,5% (Figura
40); e o quarto - 21,1% (Figura 41).
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Figura 36: Detalhes da submissão do texto do aluno João da Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 37: Detalhes da análise de detecção de plágio do texto do aluno João da Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 38: Detalhes da análise de detecção de plágio do primeiro parágrafo do texto do aluno
João da Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 39: Detalhes da análise de detecção de plágio do segundo parágrafo do texto do aluno
João da Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 40: Detalhes da análise de detecção de plágio do terceiro parágrafo do texto do aluno
João da Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 41: Detalhes da análise de detecção de plágio do quarto parágrafo do texto do aluno
João da Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.3 Caso de teste para identificação de 35% de plágio traduzido

Este caso de teste utiliza o documento da aluna Maria Silva contendo um texto
no idioma português, apresentado no Quadro 2. Nele, apenas o último parágrafo é
uma cópia traduzida do último parágrafo do texto original, informado no Quadro 1, e
os três primeiros parágrafos são textos não plagiados, simulando um plágio traduzido
geral de aproximadamente 35% do texto original.
Quadro 2: Texto da aluna Maria Silva simulando 35% de plágio de tradução.
O futebol é o esporte mais popular do mundo. Milhões de pessoas acompanham, seja nos
estádios ou pela televisão, as partidas disputadas entre equipes do mundo todo. Esse esporte é
marcado por muita provocação entre torcidas em relação às goleadas, títulos e situação no
campeonato. Existe também grandes rivalidades entre os times pela disputa das taças e troféus.
No futebol de campo, existem as partidas oficiais e não-oficiais. As primeiras são as
organizadas pelas Federações de Futebol de cada país. Por exemplo, no Brasil, temos a
Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Ela é a entidade máxima desse esporte no país,
responsável por organizar as partidas oficias registradas, outorgadas pela Federação Internacional
de Futebol Associado – FIFA. A Federação Internacional é o órgão máximo do futebol no mundo e
para que as partidas oficiais aconteçam é necessário que a entidade seja filiada a FIFA.
As partidas não-oficiais são as que não constam como válidas pela federação, mas que não
valem título nem computam nas estatísticas. Por exemplo, uma partida entre os reservas do
Fluminense contra os sub-20 do Flamengo não é considerada uma partida oficial; porém não deixa
de ser uma partida. As partidas de futebol amador e as famosas "peladas" também não são oficiais
pela FIFA.
Entre os principais jogadores da história estão Pelé (Edson Arantes Do Nascimento), do Brasil,
que marcou seis gols na Copa do Mundo de 1958 e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título.
Lev Yashin, da Rússia, que afirmou ter salvado mais de 150 tiros de pênalti durante sua excelente
carreira de goleiro; e Marco Van Basten da Holanda, que ganhou vários prêmios de futebol de muito
prestígio durante apenas um ano. Há muitos debates sobre quem são os maiores jogadores de
futebol de todos os tempos; mas jogadores como Zinedine Zidane, Diego Maradona, Michel Platini,
Lionel Messi e Roberto Baggio fazem quase todas as listas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Identificador: Plágio Traduzido 35%

•

Pré-requisitos (além dos apresentados na seção 5.2.1):
1. A aluna Maria Silva deve estar criada.
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2. A aluna Maria Silva deve estar matriculada no curso História.
•

Descrição:
1. A aluna Maria Silva se loga no Moodle.
2. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que a aluna está matriculada.
3. A aluna Maria Silva clica no link do curso História.
4. O Moddle apresenta os tópicos e atividades do curso História,
incluindo a atividade de submissão de texto com o nome História do
futebol.
5. A aluna Maria Silva clica no link da atividade História do futebol.
6. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de submissão de texto vazia (sem
nenhum arquivo submetido).
7. A aluna Maria Silva clica no botão “Adicionar submissão” para
submeter o seu texto.
8. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de envio do arquivo com a opção
de fazer o upload do arquivo.
9. A aluna Maria Silva seleciona o documento a ser submetido
(contendo o texto do Quadro 2), seleciona o idioma do texto
(português) e clica no botão “Salvar as alterações”.
10. O Moodle/CLPlag apresenta uma mensagem de sucesso indicado
que o arquivo foi submetido.
11. O usuário Professor Pasquale se loga no Moodle/CLPlag.
12. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o usuário Professor Pasquale está
matriculado como professor.
13. O usuário Professor Pasquale clica no link do curso História.
14. O Moodle/CLPlag apresenta os tópicos e atividades do curso
História. Incluindo a atividade de submissão de texto com o nome
História do futebol.
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15. O usuário Professor Pasquale clica no link da atividade História do
futebol.
16. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de resumo da atividade.
17. O usuário Professor Pasquale clica no botão “Visualizar todas as
submissões”
18. O Moodle/CLPlag apresenta todas as submissões com as
porcentagens gerais de detecção de plágio por arquivo submetido
bem como os detalhes das submissões.
19. O usuário Professor Pasquale clica no link com o índice de plágio
geral.
20. O Moodle/CLPlag apresenta os detalhes do texto enviado pela aluna
Maria Silva destacando o fundo do texto de acordo com o índice de
plágio encontrado para cada parágrafo.
21. O usuário Professor Pasquale passa o mouse sobre cada um dos
parágrafos para analisar qual o texto com maior similaridade foi
encontrado em cada parágrafo.
•

Resultados esperados:
1. O índice geral de plágio destacado no passo 18 do caso de teste
deve estar entre 22% e 48%.
2. Os três primeiros parágrafos devem apresentar uma cor de fundo
bege (alaranjada) ou branca, indicando um índice de plágio baixo, e
o quarto paragrafo deve mostrar uma cor mais escura avermelhada,
apontando um alto índice de plágio.
3. Os primeiros três parágrafos devem expor os índices de plágio entre
0% e 13% e o quarto entre 87% e 100%.

•

Resultados obtidos:
1. O percentual geral de plágio informado no passo 18 foi de 46%
(Figura 42).
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2. Os três primeiros parágrafos mostraram uma cor bege (alaranjada)
como cor de fundo do texto e o quarto parágrafo apresentou cor
vermelha como fundo do texto (Figura 43).
3. Os índices de plágio para todos os parágrafos foram: primeiro 30,4% (Figura 44); segundo - 41,3% (Figura 45); terceiro – 13,9%
(Figura 46); e quarto – 97,2% (Figura 47).

Figura 42: Detalhes da submissão do texto da aluna Maria Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 43: Detalhes da análise de detecção de plágio do texto da aluna Maria Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 44: Detalhes da análise de detecção de plágio do primeiro parágrafo do texto da
aluna Maria Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 45: Detalhes da análise de detecção de plágio do segundo parágrafo do texto da
aluna Maria Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 46: Detalhes da análise de detecção de plágio do terceiro parágrafo do texto da
aluna Maria Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 47: Detalhes da análise de detecção de plágio do quarto parágrafo do texto da aluna
Maria Silva.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.4 Caso de teste para identificação de 70% de plágio traduzido

Este caso de teste utiliza o texto da aluna Rita Lee destacado no Quadro 3. Nele,
os três primeiros parágrafos são retratados como uma cópia traduzida dos três
primeiros parágrafos do texto original, apresentado na Quadro 1, e o último parágrafo
um conteúdo não plagiado, simulando um plágio traduzido geral de aproximadamente
70% do texto original.
Quadro 3: Texto da aluna Rita Lee simulando 70% de plágio de tradução.
Mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo jogam futebol regularmente de acordo com
a Federação Internacional de Futebol (FIFA). O jogo evoluiu do esporte de chutar uma bola
rudimentar de pele de animal para o esporte da Copa do Mundo de hoje.
Os registros remontam a história do futebol há mais de 2.000 anos à antiga China. Grécia,
Roma e partes da América Central também afirmam ter iniciado o esporte; mas foi a Inglaterra que
fez a transição do futebol, ou o que os britânicos e muitas outras pessoas em todo o mundo chamam
de futebol, no jogo que conhecemos hoje. Os ingleses são creditados com a gravação das primeiras
regras uniformes para o esporte, incluindo proibir os oponentes de tropeçar e tocar a bola com as
mãos.
À medida que o esporte se desenvolveu, mais regras foram implementadas e mais marcos
históricos foram estabelecidos. Por exemplo, o pênalti foi introduzido em 1891. A FIFA tornou-se
membro do Conselho da Federação Internacional de Futebol da Grã-Bretanha em 1913. Cartões
vermelhos e amarelos foram introduzidos durante a Copa do Mundo de 1970. Mudanças importantes
mais recentes incluem goleiros sendo banidos de lidar com passagens de volta deliberadas em 1992
e atacam por trás de se tornarem penalidades de cartões vermelhos em 1998.
O futebol é um dos esportes mais comentados e avaliados do mundo. Diversos programas
analisam as jogadas, os erros e acertos por parte da arbitragem, bem como a atuação dos jogadores.
Além disso, nos países com mais tradição do futebol há muita discussão entre os torcedores. Enfim,
o futebol, seja nos campos, nas quadras, nas ruas com golzinhos, nas portas das casas, onde quer
que seja jogado, é um esporte que cria emoções em qualquer faixa etária. As pessoas cantam os
hinos, gritam e pulam na hora do gol contra o time adversário, as torcidas soltam fogos, provocam,
choram, se alegram e os estádios lotam.
Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Identificador: Plágio Traduzido 70%.

•

Pré-requisitos (além dos apresentados na seção 5.2.1):
1. A aluna Rita Lee deve estar criada.
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2. A aluna Rita Lee deve estar matriculada no curso História.
•

Descrição:
1. A aluna Rita Lee se loga no Moodle.
2. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que a aluna Rita Lee está matriculada.
3. A aluna Rita Lee clica no link do curso História.
4. O Moddle apresenta os tópicos e atividades do curso História,
incluindo a atividade de submissão de texto com o nome História do
futebol.
5. A aluna Rita Lee clica no link da atividade História do futebol.
6. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de submissão de texto vazia (sem
nenhum arquivo submetido).
7. A aluna Rita Lee clica no botão “Adicionar submissão” para submeter
o seu documento.
8. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de envio do arquivo com a opção
de fazer o upload.
9. A aluna Rita Lee seleciona o documento a ser submetido (contendo
o texto do Quadro 3), seleciona o idioma do texto (português) e clica
no botão “Salvar as alterações”.
10. O Moodle/CLPlag apresenta uma mensagem de sucesso indicado
que o arquivo foi submetido.
11. O usuário Professor Pasquale se loga no Moodle/CLPlag.
12. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o usuário Professor Pasquale está
matriculado como professor.
13. O usuário Professor Pasquale clica no link do curso História.
14. O Moodle/CLPlag apresenta os tópicos e atividades do curso
História. Incluindo a atividade de submissão de texto com o nome
História do futebol.
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15. O usuário Professor Pasquale clica no link da atividade História do
futebol.
16. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de resumo da atividade.
17. O professor clica no botão “Visualizar todas as submissões”.
18. O Moodle/CLPlag apresenta todas as submissões com as
porcentagens gerais de detecção de plágio por arquivo submetido
bem como os detalhes das submissões.
19. O usuário Professor Pasquale clica no link com o índice de plágio
geral.
20. O Moodle/CLPlag apresenta os detalhes do texto enviado pela aluna
Rita Lee destacando o fundo do texto de acordo com o índice de
plágio encontrado para cada parágrafo.
21. O usuário Professor Pasquale passa o mouse sobre cada um dos
parágrafos para analisar qual o texto com maior similaridade foi
encontrado em cada parágrafo.
•

Resultados esperados:
1. O índice geral de plágio destacado no passo 18 do caso de teste
deve estar entre 57% e 83%.
2. Os três primeiros parágrafos devem apontar uma cor mais escura
quase vermelho, indicando alto índice de plágio, e o quarto paragrafo
deve mostrar uma cor mais clara entre bege (alaranjada) e branca,
sugerindo baixo índice de plágio.
3. Os primeiros três parágrafos devem conter os índices de plágio entre
87% e 100% e o quarto entre 0% e 13%.

•

Resultados obtidos:
1. O percentual geral de plágio informado no passo 18 foi de 79%
(Figura 48).
2. Os três primeiros parágrafos apresentaram vermelho como cor de
fundo do texto e o quarto parágrafo apontou bege como cor de fundo
do texto (Figura 49).
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3. Os índices de plágio em todos os parágrafos foram: primeiro - 95,4%
(Figura 50); segundo - 96% (Figura 51); terceiro – 92,7% (Figura 52);
e quarto - 33,4% (Figura 53).
Figura 48: Detalhes da submissão do texto da aluna Rita Lee.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 49: Detalhes da análise de detecção de plágio do texto da aluna Rita Lee.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 50: Detalhes da análise de detecção de plágio do primeiro parágrafo do texto da
aluna Rita Lee.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 51: Detalhes da análise de detecção de plágio do segundo parágrafo do texto da
aluna Rita Lee.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 52: Detalhes da análise de detecção de plágio do terceiro parágrafo do texto da
aluna Rita Lee.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 53: Detalhes da análise de detecção de plágio do quarto parágrafo do texto da aluna
Rita Lee.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.5 Caso de teste para identificação de 100% de plágio traduzido

Este caso de teste utiliza o texto do aluno José Oliveira ilustrado no Quadro 4
como uma cópia traduzida do apresentado no Quadro 1, simulando um plágio
traduzido geral de 100% do texto original.
Quadro 4: Texto do aluno José Oliveira simulando 100% de plágio de tradução.
Mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo jogam futebol regularmente de acordo com
a Federação Internacional de Futebol (FIFA). O jogo evoluiu do esporte de chutar uma bola
rudimentar de pele de animal para o esporte da Copa do Mundo de hoje.
Os registros remontam a história do futebol há mais de 2.000 anos à antiga China. Grécia,
Roma e partes da América Central também afirmam ter iniciado o esporte; mas foi a Inglaterra que
fez a transição do futebol, ou o que os britânicos e muitas outras pessoas em todo o mundo chamam
de futebol, no jogo que conhecemos hoje. Os ingleses são creditados com a gravação das primeiras
regras uniformes para o esporte, incluindo proibir os oponentes de tropeçar e tocar a bola com as
mãos.
À medida que o esporte se desenvolveu, mais regras foram implementadas e mais marcos
históricos foram estabelecidos. Por exemplo, o pênalti foi introduzido em 1891. A FIFA tornou-se
membro do Conselho da Federação Internacional de Futebol da Grã-Bretanha em 1913. Cartões
vermelhos e amarelos foram introduzidos durante a Copa do Mundo de 1970. Mudanças importantes
mais recentes incluem goleiros sendo banidos de lidar com passagens de volta deliberadas em 1992
e atacam por trás de se tornarem penalidades de cartões vermelhos em 1998.
Entre os principais jogadores da história estão Pelé (Edson Arantes Do Nascimento), do Brasil,
que marcou seis gols na Copa do Mundo de 1958 e ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título.
Lev Yashin, da Rússia, que afirmou ter salvado mais de 150 tiros de pênalti durante sua excelente
carreira de goleiro; e Marco Van Basten da Holanda, que ganhou vários prêmios de futebol de muito
prestígio durante apenas um ano. Há muitos debates sobre quem são os maiores jogadores de
futebol de todos os tempos; mas jogadores como Zinedine Zidane, Diego Maradona, Michel Platini,
Lionel Messi e Roberto Baggio fazem quase todas as listas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

•

Identificador: Plágio Traduzido 100%.

•

Pré-requisitos (além dos apresentados na seção 5.2.1):
1. O aluno José Oliveira deve estar criado.
2. O aluno José Oliveira deve estar matriculado no curso História.

•

Descrição:
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1. O aluno José Oliveira se loga no Moodle.
2. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o aluno José Oliveira está matriculado.
3. O aluno José Oliveira clica no link do curso História.
4. O Moddle apresenta os tópicos e atividades do curso História,
incluindo a atividade de submissão de texto com o nome História do
futebol.
5. O aluno José Oliveira clica no link da atividade História do futebol.
6. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de submissão de texto vazia (sem
nenhum arquivo submetido).
7. O aluno José Oliveira clica no botão “Adicionar submissão” para
submeter o seu texto.
8. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de envio do arquivo com a opção
de fazer o upload.
9. O Aluno seleciona o documento a ser submetido (contendo o texto
do Quadro 4), seleciona o idioma do texto (português) e clica no
botão “Salvar as alterações”.
10. O Moodle/CLPlag apresenta uma mensagem de sucesso indicado
que o arquivo foi submetido.
11. O usuário Professor Pasquale se loga no Moodle/CLPlag.
12. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o usuário Professor Pasquale está
matriculado como professor.
13. O usuário Professor Pasquale clica no link do curso História.
14. O Moodle/CLPlag apresenta os tópicos e atividades do curso
História. Incluindo a atividade de submissão de texto com o nome
História do futebol.
15. O usuário Professor Pasquale clica no link da atividade História do
futebol.
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16. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de resumo da atividade.
17. O professor clica no botão “Visualizar todas as submissões”.
18. O Moodle/CLPlag apresenta todas as submissões com as
porcentagens gerais de detecção de plágio por arquivo submetido
bem como os detalhes das submissões.
19. O usuário Professor Pasquale clica no link com o índice de plágio
geral.
20. O Moodle/CLPlag apresenta os detalhes do texto enviado pelo aluno
José Oliveira destacando o fundo do texto de acordo com o índice de
plágio encontrado para cada parágrafo.
21. O usuário Professor Pasquale passa o mouse sobre cada um dos
parágrafos para analisar qual o texto com maior similaridade foi
encontrado em cada parágrafo.
•

Resultados esperados:
1. O índice geral de plágio destacado no passo 18 do caso de teste
deve estar entre 87% e 100%.
2. Todos o os parágrafos devem apresentar uma cor mais escura quase
vermelho indicando alto índice de plágio.
3. Todos os detalhes dos parágrafos devem apontar os índices de
plágio entre 87% e 100%.

•

Resultados obtidos:
1. O índice geral de plágio apresentado no passo 18 foi de 98% (Figura
54).

2. Todos os parágrafos obtiveram vermelho como cor de fundo do texto
(Figura 55).
3. Os índices de plágio de cada parágrafo foram: primeiro - 98,5%
(Figura 56); o segundo – 97,6% (Figura 57); o terceiro - 97,8%
(Figura 58); e o quarto - 98,9% (Figura 59).
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Figura 54: Detalhes da submissão do texto do aluno Jose Oliveira.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 55: Detalhes da análise de detecção de plágio do texto do aluno Jose Oliveira.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 56: Detalhes da análise de detecção de plágio do primeiro parágrafo do texto do aluno
Jose Oliveira.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 57: Detalhes da análise de detecção de plágio do segundo parágrafo do texto do aluno
Jose Oliveira.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 58: Detalhes da análise de detecção de plágio do terceiro parágrafo do texto do aluno
Jose Oliveira.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 59: Detalhes da análise de detecção de plágio do quarto parágrafo do texto do aluno
Jose Oliveira.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.2.6 Caso de teste para identificação de plágio traduzido com diferentes índices
em cada parágrafo

Este caso de teste utiliza o texto do aluno Roberto Carlos, ilustrado no Quadro
5, apresentando plágios de diferentes índices entre os 4 parágrafos do seu texto,
confome descrição a seguir:
1. Texto original simulando 0% de plágio;
2. Simula um plágio de 30% de tradução do quarto parágrafo do texto
presente no Quadro 1;
3. Simula um plágio de 70% de tradução do texto encontrado no terceiro
parágrafo do Quadro 1; e
4. Simula um plágio de 100% de tradução do texto disponível no quarto
parágrafo do Quadro 3.
•

Identificador: Plágio Traduzido 100%.

•

Pré-requisitos (além dos apresentados na seção 5.2.1):
1. O aluno Roberto Carlos deve estar criado.
2. O aluno Roberto Carlos deve estar matriculado no curso História.

•

Descrição:
1. O aluno Roberto Carlos se loga no Moodle.
2. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o aluno está matriculado.
3. O aluno Roberto Carlos clica no link do curso História.
4. O Moddle apresenta os tópicos e atividades do curso História,
incluindo a atividade de submissão de texto com o nome História do
futebol.
5. O aluno Roberto Carlos clica no link da atividade História do futebol.
6. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de submissão de texto vazia (sem
nenhum arquivo submetido).
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Quadro 5: Texto do aluno Roberto Carlos simulando 100% de plágio de tradução.
O Campeonato Brasileiro de Futebol, também conhecido como Campeonato Brasileiro,
Brasileirão e Série A, é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal
competição futebolística no país. É por meio dela que são indicados os representantes brasileiros
para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil). Devido às
peculiaridades históricas e a grande dimensão geográfica do país, o Brasil tem uma história
relativamente curta de competições nacionais de futebol. Apenas em 1959, como estabelecido em
1955, foi criado um torneio nacional com a finalidade de apontar o clube campeão brasileiro da
temporada, a Taça Brasil. Em 1967, o Torneio Rio-São Paulo foi expandido para incluir equipes de
outros estados, ficando conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa, e passando a ser
considerado uma competição nacional.
Entre os principais jogadores da história do futebol mundial estão Pelé (Edson Arantes Do
Nascimento), do Brasil, que marcou seis gols na Copa do Mundo de 1958 e ajudou o Brasil a
conquistar seu primeiro título. Para avaliar o melhor jogador do mundo foi criado um prêmio. O prêmio
Melhor Jogador do Ano oferecido pela FIFA é uma distinção anual para futebolistas entregue aos
dois jogadores (de ambos sexos) considerados como os melhores do mundo. Criado em 1991, teve
em 2009 uma alteração em sua denominação para a premiação masculina, quando anunciou-se a
unificação desta com a Ballon d'Or, que fora outrora entregue pela revista francesa France Football,
criando assim a FIFA Ballon d'Or.
À medida que o esporte se desenvolveu, mais regras foram implementadas e mais marcos
históricos foram estabelecidos. Por exemplo, o pênalti foi introduzido em 1891. A FIFA tornou-se
membro do Conselho da Federação Internacional de Futebol da Grã-Bretanha em 1913. Cartões
vermelhos e amarelos foram introduzidos durante a Copa do Mundo de 1970. Mudanças importantes
mais recentes incluem goleiros sendo banidos de lidar com passagens de volta deliberadas em 1992
e atacam por trás de se tornarem penalidades de cartões vermelhos em 1998. Alterações na última
copa do mundo foi incluído o VAR (sigla em inglês para Video Assistant Referee). Essa tecnologia
antes de ser aplicada a copa do mundo foi testada a partir de 2016 em jogos amistosos.
O futebol é um dos esportes mais comentados e avaliados do mundo. Diversos programas analisam
as jogadas, os erros e acertos por parte da arbitragem, bem como a atuação dos jogadores. Além
disso, nos países com mais tradição do futebol há muita discussão entre os torcedores. Enfim, o
futebol, seja nos campos, nas quadras, nas ruas com golzinhos, nas portas das casas, onde quer
que seja jogado, é um esporte que cria emoções em qualquer faixa etária. As pessoas cantam os
hinos, gritam e pulam na hora do gol contra o time adversário, as torcidas soltam fogos, provocam,
choram, se alegram e os estádios lotam.
Fonte: Elaborado pelo autor.

7. O aluno Roberto Carlos clica no botão “Adicionar submissão” para
submeter o seu texto.
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8. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de envio do arquivo com a opção
de fazer o upload.
9. O Aluno seleciona o documento a ser submetido (contendo o texto
do Quadro 5), seleciona o idioma do texto (português) e clica no
botão “Salvar as alterações”.
10. O Moodle/CLPlag apresenta uma mensagem de sucesso indicado
que o arquivo foi submetido.
11. O usuário Professor Pasquale se loga no Moodle/CLPlag.
12. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o usuário Professor Pasquale está
matriculado como professor.
13. O usuário Professor Pasquale clica no link do curso História.
14. O Moodle/CLPlag apresenta os tópicos e atividades do curso
História. Incluindo a atividade de submissão de texto com o nome
História do futebol.
15. O usuário Professor Pasquale clica no link da atividade História do
futebol.
16. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de resumo da atividade.
17. O professor clica no botão “Visualizar todas as submissões”.
18. O Moodle/CLPlag apresenta todas as submissões com as
porcentagens gerais de detecção de plágio por arquivo submetido
bem como os detalhes das submissões.
19. O usuário Professor Pasquale clica no link com o índice de plágio
geral.
20. O Moodle/CLPlag apresenta os detalhes do texto enviado pelo aluno
Roberto Carlos destacando o fundo do texto de acordo com o índice
de plágio encontrado para cada parágrafo.
21. O usuário Professor Pasquale passa o mouse sobre cada um dos
parágrafos para analisar qual o texto com maior similaridade foi
encontrado em cada parágrafo.
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•

Resultados esperados:
1. O índice geral de plágio destacado no passo 18 do caso de teste
deve estar entre 37% e 63%.
2. Os dois primeiros parágrafos devem mostrar uma cor de fundo mais
clara branca ou bege (alaranjada) e os dois últimos parágrafos
devem apresentar uma cor mais escura quase vermelho indicando
alto índice de plágio.
3. O primeiro parágrafo deve apresentar um índice de plágio entre 0%
e 13%, o segundo parágrafo entre 22% e 48%, o terceiro entre 57%
e 83% e o quarto entre 87% e 100%.

•

Resultados obtidos:
1. O índice geral de plágio destacado no passo 18 foi de 63% (Figura
60).

2. Os dois primeiros parágrafos obtiveram bege como cor de fundo do
texto e os dois últimos parágrados obtiveram uma cor avermelhada
(Figura 61).
3. Os índices de plágio de cada parágrafo foram: primeiro - 32,7%
(Figura 62); o segundo – 39,9% (Figura 63); o terceiro - 81,7% (Figura
64); e o quarto - 96,4% (Figura 65).
Figura 60: Detalhes da submissão do texto do aluno Roberto Carlos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 61: Detalhes da análise de detecção de plágio do texto do aluno Roberto Carlos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 62: Detalhes da análise de detecção de plágio do primeiro parágrafo do texto do aluno
Roberto Carlos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 63: Detalhes da análise de detecção de plágio do segundo parágrafo do texto do aluno
Roberto Carlos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 64: Detalhes da análise de detecção de plágio do terceiro parágrafo do texto do aluno
Roberto Carlos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 65: Detalhes da análise de detecção de plágio do quarto parágrafo do texto do aluno
Roberto Carlos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2.7 Caso de teste de submissão com idioma informado incorreto

Este caso de teste utiliza o texto do aluno Cristiano Ronaldo, idêntico (100% de
plágio) ao do aluno José da Silva (Quadro 1), porém, é considerado que o aluno
Cristiano Ronaldo informa o idioma português na ferramenta.
•

Identificador: Plágio 100% com idioma informado incorreto.

•

Pré-requisitos (além dos apresentados na seção 5.2.1):
1. O aluno Cristiano Ronaldo deve estar criado.
2. O aluno Cristiano Ronaldo deve estar matriculado no curso História.

•

Descrição:
1. O aluno Cristiano Ronaldo se loga no Moodle.
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2. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o aluno está matriculado.
3. O aluno Cristiano Ronaldo clica no link do curso História.
4. O Moddle apresenta os tópicos e atividades do curso História.
Incluindo a atividade de submissão de texto com o nome História do
futebol.
5. O aluno Cristiano Ronaldo clica no link da atividade História do
futebol.
6. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de submissão de texto vazia (sem
nenhum arquivo submetido).
7. O aluno Cristiano Ronaldo clica no botão “Adicionar submissão” para
submeter o seu texto.
8. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de envio do arquivo com a opção
de fazer o upload.
9. O Aluno seleciona o documento a ser submetido (contendo o texto
em inglês, idêntico ao do Quadro 1), seleciona o idioma

como

português e clica no botão “Salvar as alterações”.
10. O Moodle/CLPlag apresenta uma mensagem de sucesso indicado
que o arquivo foi submetido.
11. O usuário Professor Pasquale se loga no Moodle/CLPlag.
12. O Moodle/CLPlag apresenta o painel de controle principal contendo
o curso História em que o usuário Professor Pasquale está
matriculado como professor.
13. O usuário Professor Pasquale clica no link do curso História.
14. O Moodle/CLPlag apresenta os tópicos e atividades do curso
História, incluindo a atividade de submissão de texto com o nome
História do futebol.
15. O usuário Professor Pasquale clica no link da atividade História do
futebol.
16. O Moodle/CLPlag apresenta a tela de resumo da atividade.
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17. O professor clica no botão “Visualizar todas as submissões”.
18. O Moodle/CLPlag apresenta todas as submissões com as
porcentagens gerais de detecção de plágio por arquivo submetido
bem como os detalhes das submissões.
19. O usuário Professor Pasquale clica no link com o índice de plágio
geral.
20. O Moodle/CLPlag apresenta os detalhes do texto enviado pelo aluno
Cristiano Ronaldo destacando o fundo do texto de acordo com o
índice de plágio encontrado para cada parágrafo.
21. O usuário Professor Pasquale passa o mouse sobre cada um dos
parágrafos para analisar qual o texto com maior similaridade foi
encontrado em cada parágrafo.
•

Resultados esperados:
1. Como a ferramenta leva em consideração o idioma informado para
traduzir cada uma das palavras para o seu índice multi-idiomas o
índice geral de plágio esperado no passo 18 do caso de teste deve
estar entre 0% e 13%.
2. Todos o os parágrafos devem apresentar uma cor de fundo bege
(alaranjada) ou branca, indicando um índice de plágio baixo.
3. Todos os detalhes dos parágrafos devem apontar os índices de
plágio entre 0% e 13%.

•

Resultados obtidos:
1. O índice geral de plágio apresentado no passo 18 foi de 11% (Figura
66).

2. Todos os parágrafos obtiveram vermelho como cor de fundo do texto
(Figura 67).
3. Os índices de plágio de cada parágrafo foram: o primeiro - 5,7%
(Figura 68); o segundo – 8,2% (Figura 69); o terceiro - 8,5% (Figura
70); e o quarto - 20% (Figura 71).
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Figura 66: Detalhes da submissão do texto do aluno Cristiano Ronaldo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 67: Detalhes da análise de detecção de plágio do texto do aluno Cristiano Ronaldo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 68: Detalhes da análise de detecção de plágio do primeiro parágrafo do texto do aluno
Cristiano Ronaldo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 69: Detalhes da análise de detecção de plágio do segundo parágrafo do texto do aluno
Cristiano Ronaldo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 70: Detalhes da análise de detecção de plágio do terceiro parágrafo do texto do aluno
Cristiano Ronaldo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 71: Detalhes da análise de detecção de plágio do quarto parágrafo do texto do aluno
Cristiano Ronaldo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.3 Considerações finais

Com a implementação da ferramenta CLPlag Tool, foi possível criar e executar
casos de teste baseados na descrição dos casos de uso da sua especificação. Para
tanto, previamente, a base da ferramenta foi carregada com 5 textos de assuntos
diversos sobre esporte, variando o tamanho e a quantidade de parágrafos, além da
variação com relação ao idioma, conforme pode ser observado no Apêndice C.
No Moodle, foi criado o curso "História do Futebol", no qual foi inscrito um
professor e matriculados 6 alunos. Cada documento considerado como atividade
enviada pelos alunos apresentava aproximadamente 350 palavras.
Nos testes, foram utilizados documentos com as seguintes características:
quatro contendo 0%, 35%, 70% e 100% de plágio de tradução (simulado); um com
quatro parágrafos com diferentes índices de plágio de tradução simulado e alguns
documentos originais distintos; e um último simulando o plágio de 100% de um
documento original, porém com o idioma informado de forma incorreta pelo aluno no
momento da submissão.
Todos os sete casos de teste realizados seguiram a ordem apresentada na
seção anterior. Também, baseado na média de erros de eficácia obtidos no
experimento do capítulo anterior, foi considerada uma margem de erro de 13 pontos
percentuais do valor percentual do plágio simulado.
Além dos cinco documentos sobre esportes, armazenados anteriormente na
base de dados da ferramenta, os documentos submetidos e avaliados, durante a
execução do teste, foram incluídos nessa base. Assim, a cada submissão de um novo
texto, a ferramenta considerou os textos analisados previamente na comparação.
A Tabela 7 sintetiza os casos de teste com os resultados esperados e obtidos.
Nela, as linhas com fundo branco apresentam os resultados esperados e as linhas
coloridas mostram os obtidos. As células com o fundo verde correspondem aos
valores obtidos em conformidade com o esperado e as de fundo avermelhado indicam
aqueles não condizentes.
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0 e 13
0 e 13
36
18.5
0 e 13
0 e 13
41.3
13.9
87 e 100 87 e 100
96
92.7
87 e 100 87 e 100
97.6
97.8
22 e 48 57 e 83
39.9
81.7
0 e 13
0 e 13
8.2
8.5

Indice de plágio para
o paragrafo 4 (%)

0 e 13
32.8
0 e 13
30.4
87 e 100
95.4
87 e 100
98.5
0 e 13
32.7
0 e 13
5.7

Indice de plágio para
o paragrafo 3 (%)

0 e 13
27
22 e 48
46
57 e 83
79
87 e 100
98
37 e 63
63
0 e 13
11

Indice de plágio para
o paragrafo 2 (%)

Indice de plágio para
o paragrafo 1 (%)

0% Resultados esperados
0% Resultados obtidos
35% Resultados esperados
35% Resultados obtidos
70% Resultados esperados
70% Resultados obtidos
100% Resultados esperados
100% Resultados obtidos
Parágrafos variados resultados esperados
Parágrafos variados resultados obtidos
Idioma incorreto resultados esperados
Idioma incorreto resultados obtidos

Indice geral de plágio
(%)

Tabela 7: Resumo dos resultados dos testes da ferramenta CLPlag.

0 e 13
21.1
87 e 100
97.2
0 e 13
33.4
87 e 100
98.4
87 e 100
96.4
0 e 13
20

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em sua maioria, os resultados apresentados pela ferramenta foram próximos
dos índices de plágio simulados e considerados aceitáveis, com exceções para os
casos de teste em que são simulados textos sem plágio. Nas 30 situações testadas
(Tabela 7), 20 estão de acordo com o esperado (células verdes) e 10 apresentaram
um desvio dos índices previstos (células avermelhadas). As 20 situações que
apresentaram os resultados obtidos em acordo com os resultados esperados são
testes onde os índices de plágio simulado são, em sua maioria, 35% 70% e 100%. Já
as 10 situações onde os resultados obtidos apresentaram desvios, envolve apenas
casos de teste com índice de plágio real próximo de zero. A justificativa para tais
resultados pode estar relacionada ao fato de que todos os textos apresentam palavras
comuns, sendo difícil obter um índice próximo de zero.
O quinto teste, corresponde à atividade do aluno José Oliveira (100% de plágio
traduzido) simulando um cenário em que o texto submetido é totalmente traduzido do
aluno João da Silva (Quadro 1). Neste caso, a ferramenta apresenta os três primeiros
parágrafos com um alto índice de plágio do texto da aluna Rita Lee (Quadro 3) e o
quarto parágrafo com um alto índice de plágio do texto da aluna Maria Silva (Quadro
2). Portanto, é possível afirmar que, nessa situação, a ferramenta indicou um índice
de plágio maior para os textos já plagiados em comparação com o texto original.

136

No penúltimo caso de teste, que tratou da avaliação de um documento contendo
parágrafos com índices de plágio e documentos originais variados, o resultado foi
dentro do esperado para os três ultimos parágrafos. Apesar disso, pode-se fazer uma
observação quanto ao primeiro parágrafo que apresentou um índice de 32,7% de
plágio, reforçando que a variação da margem de erro para texto com pouco índice de
plágio pode ser superior à média quando considerado todos os índices testados.
No último caso de teste, no qual o aluno informa o idioma incorreto para o texto,
a ferramenta apresentou um índice de plágio baixo, diferente de 0%. Provavelmente,
esse fato pode ter ocorrido pela existência de termos base ou raiz (stem) similares
nos dois idiomas.
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6 FERRAMENTAS DE DETECÇÃO DE PLÁGIO
Neste Capítulo, são apresentadas as ferramentas encontradas na literatura,
discutidas suas características e destacados os dados relacionados a detecção de
plágio cross-language investigados.

6.1 Análise das Ferramentas de detecção de plágio encontradas na literatura

Vani e Gupta (2016) apresentam uma análise de ferramentas de detecção de
plágio em texto, onde são identificados o nome, endereço virtual, e uma classificação
entre ferramentas pagas e não pagas. Por sua vez, Tripathi, Tiwari e Nithyanandam
(2015) destacam uma análise de ferramentas de detecção de plágio em texto com
foco em ferramentas on-line. Nesse trabalho, são apresentadas apenas ferramentas
gratuitas. Elas foram classificadas em gratuitas (sem necessidade registro de usuário),
gratuitas (com necessidade de registro de usuário) e instaláveis (ferramentas nas
quais é possível fazer download e instalar na máquina do usuário). Já Pizarro e
Velasquez (2017) apresentam uma ferramenta de sua própria autoria.
Nenhum desses trabalhos analisa as ferramentas encontradas perante à
detecção de plágio traduzido. Sendo assim, as ferramentas provenientes desses dois
estudos foram usadas como base e acrescida uma análise de detecção de plágio
traduzido.
Para verificar se cada ferramenta avaliada suporta a detecção de plágio
traduzido, as informações foram analisadas a partir de suas especificações nos
websites correspondentes. Quando a informação não foi encontrada, alguns testes
foram realizados para sua identificação. Nos testes dessas ferramentas, foram
submetidos um texto em português, encontrado na Wikipédia e considerado como
original, e outro contendo sua tradução para o inglês, simulando o plágio de tradução
em 100%. Em seguida, foi verificado se a ferramenta reconhecia alguma porcentagem
de plágio e aquela que indicou alguma porcentagem de plágio como resultado do teste
foi considerada com suporte a plágio cross-language. Como resultados obteve-se a
Tabela 8, na qual é possível observar as colunas:
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•

Ferramenta: descreve o nome da ferramenta analisada;

•

Plataforma: indica qual(ais) plataforma(s) a ferramenta suporta. Com
valores possíveis Moodle, Web, Windows e Linux.

•

Suporte cross-language: destaca o suporte ao plágio de tradução.

•

Método de identificação de suporte cross-language: exibe o método
utilizado para identificação do suporte à detecção de plágio de tradução. Os
possíveis valores para essa coluna são:
o Teste: quando o site que hospeda a ferramenta não informa sobre o
suporte;
o Documentação: se o site que hospeda a ferramenta informa sobre o
suporte dessa funcionalidade.

•

Versão gratuita: informa se a ferramenta possui uma versão não paga,
mesmo que nesse caso o uso seja limitado ou mediante a criação de uma
conta no site da ferramenta.

•

Versão paga: indica que a ferramenta necessita de uma licença paga para
o funcionamento.

•

Versão paga: indica que a ferramenta necessita de uma licença paga para
o funcionamento.

•

Número de idiomas suportados: Indica a quantidade de idiomas que são
suportados nas ferramentas que apresentam suporte ao plágio multiidiomas.

Dentre as ferramentas mencionadas em Pizarro e Velasquez (2017), Vani e
Gupta (2016) e Tripathi, Tiwari e Nithyanandam (2015) algumas delas não fornecem
documentação clara sobre o suporte a detecção de plágio cross-language e não estão
mais disponíveis ou é necessário uma conta paga para o teste e, portanto, não foram
consideradas na Tabela 8. Essas ferramentas são: Copycatch Gold, Plagiarism detect,
Anti-Plagiarism, Open-Access Plagiarism Search (OAPS), eTBLAST, EVE2- Essay
Verification Engine e Viper.
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Na Tabela 8, além das 15 ferramentas encontradas na literatura, também
consta a ferramenta desenvolvida neste trabalho, nomeada Cross Language
Plagiarism Tool (CLPlag), destacada nas células com fundo cinza.

Small Seo (Plagiarism
Checker)
Plagiarisma
Plagscan
Turnitin
CheckForPlagiarism /
Plagiarismcheck
iThenticate /
Crossrefme
Article checker
Duplichecker
ITS
PaperRater.com
PlagiarismChecker.com
PlagiarismSoftware
The Plagiarism
Checker
Plagiarism detector
Wcopyfind
Docode 5
CLPlag

WEB
WEB
WEB

Não
Não
Não

WEB

Sim

WEB

Sim

WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

WEB
Windows
Windows

Não
Não
Não

WEB

Não

Moodle

Sim

Número de
idiomas
suportados

Versão Paga

Versão Gratuita

Método de
identificação de
suporte crosslanguage

Suporte crosslanguage

Plataforma

Ferramenta

Tabela 8: Ferramentas de detecção de plágio.

Teste

Sim

Não

-

Teste
Teste
Documenta
ção
Documenta
ção
Documenta
ção
Teste
Teste
Teste
Teste
Teste
Teste

Sim
Sim

Não
Sim

-

Não

Sim

301

Sim

Sim

52

Não

Sim

-

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Sim
Não
Não

-

Teste

Sim

Sim

-

Teste
Teste
Documenta
ção
Teste/Docu
mentação

Sim
Sim

Não
Não

-

Não

Sim

-

Sim

Não

23

Fonte: Adaptado de Pizarro e Velasquez (2017), Vani e Gupta (2016) e Tripathi, Tiwari e Nithyanandam
(2015).
1

Chinês, Japonês, Tailandês, Coreano, Catalão, Croata, Checo, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês,

Alemão, Húngaro, Italiano, Norueguês (Bokmal, Nynorsk), Polaco, Português, Romeno, Sérvio, Eslovaco,
Esloveno, Espanhol, Sueco, Árabe, Grego, Hebraico, Farsi, Russo e Turco.
2

Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano.

3

Inglês, Português.
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6.2 Conclusão
De um total de quinze (15) ferramentas de detecção de plágio encontradas na
literatura e analisadas, foi observado que apenas duas delas apresentam suporte à
detecção de plágio cross-language, indicando o baixo número de ferramentas que
oferecem tal suporte. Nenhuma dessas duas ferramentas disponibiliza a verificação
de plágio português-inglês. Considerando o CLPlag (ferramenta proposta por este
trabalho) são contabilizadas três ferramentas que suportam plágio cross-language e
dentre as três, o CLPlag é a única da lista que suporta os idiomas português e inglês.
As outras ferramentas apenas detectam o plágio em um mesmo idioma.
Além disso, treze (13) são plataforma web e somente duas têm a necessidade
de download e instalação na máquina local. A maioria delas (13), possuem algum tipo
de versão gratuita e apenas duas, versão paga. Ainda, para identificar a detecção de
plágio cross-language, foram necessários testes em doze (12) ferramentas, sendo que
somente duas apresentaram essa informação na sua documentação e nenhuma delas
destaca em sua documentação qual a técnica utilizada na busca por plágio. Por sua
vez, o CLPlag está disponível como um plugin do Moodle e, portanto, não fica
disponível para acesso fora do ambiente virtual de aprendizagem.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

7.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais aspectos abordados no
desenvolvimento da ferramenta. Além de destacar as contribuições deste trabalho,
aborda-se também sugestões para trabalhos futuros.

7.2 Trabalho realizado

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma proposta de ferramenta de
detecção de plágio cross-language envolvendo os idiomas português-inglês na forma
de um plugin para o AVA Moodle utilizando técnicas de mineração de texto e o
algoritmo LSA a fim de auxiliar o professor/tutor na avaliação de produções textuais
submetidos como uma atividade durante um curso.
Na primeira etapa, foi elaborado um mapa conceitual identificando os principais
conceitos relacionados, sendo eles: “Mineração de texto / Text Mining”; “Plágio em
texto”; e “Plágio com tradução / Cross-Language”, com o intuito de mapear a relação
entre eles, fornecer uma visão geral sobre a detecção de plágio e facilitar a
identificação de palavras chave para uso nas pesquisas bibliográficas. No decorrer
do trabalho, conforme novos conhecimentos foram sendo adquiridos a respeito
desses conceitos principais, o mapa foi sendo atualizado.
As pesquisas bibliográficas iniciais foram realizadas utilizando algumas palavras
chave obtidas a partir do mapa conceitual e efetuadas buscas de artigos em algumas
das principais bases de conteúdos científicos disponíveis na internet, a saber: IEEE,
ACM, Science Direct, Springer, Scielo, Unesp, Unicamp e USP.
Considerando os dados provenientes da pesquisa bibliográfica, este trabalho
montou uma lista com 15 ferramentas de detecção de plágio encontradas na literatura
acrescentando informações a respeito do suporte à detecção de plágio crosslanguage. No resultado, foi possível observar que, dentre as 15 ferramentas listadas,
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apenas duas apresentavam suporte a detecção de plágio cross-language, porém
nenhuma delas para português-inglês.
A partir dos conceitos levantados, observou-se que a detecção de plágio está
contida em um processo de mineração de textos envolvendo 5 etapas: préprocessamento, transformação de texto, seleção de características, mineração e
análise de resultados. E, na etapa de mineração, foram encontradas 3 técnicas para
a identificação da similaridade entre textos, sendo LSA, KGA e CbPD. No entanto, a
CbPD foi descartada devido a necessidade de uso de citações e referências no texto
a ser analisado.
Na etapa seguinte, os algoritmos que fazem uso do LSA e KGA foram
implementados, obtendo-se os módulos "VerificaPlagioLSA" e "VerificaPlagioKGA, na
forma de API como um serviço na web. Depois foi realizada a análise de suas
complexidades e um experimento prático envolvendo múltiplas requisições
simultâneas com o objetivo de verificar sua eficácia e eficiência.
A complexidade calculada para o "VerificaPlagioLSA" foi Θ(n2) e para o
"VerificaPlagioKGA" Θ(n3). Como Θ(n2) < Θ(n3), pode-se afirmar teoricamente que o
"VerificaPlagioLSA" é assintoticamente mais eficiente.
Na análise experimental, ambos os algoritmos foram submetidos a testes de
eficácia e eficiência utilizando as mesmas condições. O algoritmo "VerificaPlagioLSA"
apresentou os melhores resultados gerais.
Assim, pelos resultados da análise de complexidade e experimental, o
algoritmo VerificaPlagioLSA, envolvendo a técnica LSA, foi classificado como o mais
adequado e selecionado para a implementação na ferramenta proposta, nomeada
CLPlag Tool.
Na sequência, foi estudada a elaboração da CLPlag Tool na forma de um plugin
para o Moodle. A partir desse estudo, foi considerada a alteração do assignment
submission plugin, correspondente a atividade Tarefa do AVA, pela maior facilidade e
agilidade de atualização, além de boa adequação ao tipo de atividade textual que pode
ser solicitada pelo professor e enviada pelo aluno para verificação de plágio.
Devido ao pouco tempo disponível para o desenvolvimento da CPLag Tool e
como este trabalho não inclui algoritmos de indexação de textos na internet, a análise
do plágio por meio dela envolve somente os documentos armazenados na base de
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dados da própria ferramenta, que vai sendo atualizada a cada novo documento
analisado.
Na sua arquitetura, foi utilizado o modelo em três camadas e UML na
modelagem. Como tecnologias para o desenvolvimento, foram utilizados o PHP e
HTML, além do MySQL como banco de dados, por ser padrão no Moodle. Porém, o
algoritmo VerificaPlagioLSA está disponível como um serviço na web e foi
desenvolvido em R.
Como resultado, é permitido ao professor visualizar o percentual individual de
similaridade associado a cada parágrafo de um texto, por meio da estratégia de
difflines, envolvendo um esquema de cores com tons mais claros, indicando baixo
índice de similaridade, e mais fortes, expressando alto índice. Além disso, pode ser
visualizado um percentual geral de similaridade associado ao documento. Detalhes
relacionados a cada parágrafo com similaridade também podem ser observados, tais
como: autor, data de submissão e documento copiado, bastando para isso que o
usuário passe com o mouse sobre o parágrafo.
Testes variados foram realizados para verificar o funcionamento e validação da
CLPlag Tool. Antes de iniciar os testes, foi criado o curso "História" e, dentro dele,
uma atividade sobre "História do Futebol". Foram armazenados cinco documentos
previamente na base da ferramenta, inscrito um professor e matriculado seis alunos.
Na realização desses testes, foi considerado que cada aluno submetia um texto com
diferentes taxas de plágio conhecidas e foi investigado o resultado obtido. Pelos
resultados, foi possível perceber que a CLPlag Tool forneceu valores satisfatórios e
pode ser utilizada como um mecanismo de avaliação de plágio.
No entanto, como é necessário o aluno informar o idioma utilizado para elaborar
o texto da atividade, ele pode fornecer o idioma incorreto e enganar a análise do
plágio.
Em cursos a distância, a quantidade de alunos por curso pode ser grande, então,
o uso de uma ferramenta que automatiza e facilita o processo de detecção de plágio
em produções textuais agiliza o trabalho do professor que, considerando o resultado
fornecido, pode dar maior atenção aos documentos que foram avaliados com alto grau
de similaridade e a outras atividades de sua função. Nesse sentido, a CLPlag Tool
pode auxiliar o professor pela indicação de quais textos serão necessários realizar
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uma análise mais cuidadosa, mas não deve ser considerada a única fonte de
informação para punição.

7.3 Sugestões para trabalhos futuros

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram identificados alguns aspectos
que poderiam aprimorar a ferramenta proposta, além de contribuir com mais
conhecimento para o meio científico com mais experimentos e uma análise mais
detalhada de aspectos que não foram abordados como foco do trabalho. Esses
aspectos foram organizados na forma de trabalhos futuros e sugere-se:
•

Implementar a automatização da aquisição do idioma a partir do documento
submetido e eliminar a necessidade de o aluno informar esse dado.

•

Aprimorar a ferramenta proposta permitindo configuração da técnica a ser
utilizada na busca por similaridade de texto ou até utilizar mais de uma
técnica ao mesmo tempo.

•

Implementar a ferramenta em outros ambientes virtuais de aprendizagem,
utilizando a mesma engine de detecção de similaridade a fim de ampliar a
gama de ambientes com possibilidade de uso do proposto neste trabalho
atingindo um público mais abrangente.

•

Utilizar outras redes semânticas com o intuito de avaliar a interferência da
qualidade da rede semântica na busca por similaridade entre idiomas
diferentes.

•

Estudar e implementar o uso de engines de busca na internet e em bases
cientificas a fim de criar insumos de comparação para utilização na busca
por plágio envolvendo trabalhos externos à base da ferramenta.

•

Realizar os trâmites necessários para a publicação do desenvolvido neste
trabalho no site de administração do Moodle,
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APÊNDICE A – Análise Experimental: Detalhes

Esta seção tem como objetivo apresentar, de forma detalhada, os resultados com a
análise experimental em forma de gráficos com os dados brutos. Os gráficos obtidos nos
testes são:
•

Tempo médio de resposta: exibe o tempo médio gasto para realizar transações
durante cada segundo da execução do cenário de teste. Nele o eixo das abscissas
representa o período de execução do teste, variando de 0 a aproximadamente 30
minutos, e o eixo das ordenadas representa o tempo de resposta da API em segundos.

•

Taxa de transferência (throughput): mostra a taxa de transferência no servidor
durante cada segundo da execução do cenário de teste. A taxa de transferência é
medida em bytes ou megabytes e representa a quantidade de dados que os
requisitores receberam do servidor em um determinado segundo. Nele o eixo das
abscissas representa o período de execução do teste, variando de 0 a
aproximadamente 30 minutos, e o eixo das ordenadas representa dados trafegados
nas respostas do servidor para cada um dos casos de teste.

•

Requisições por segundo: ilustra o número de solicitações HTTP feitas pelos
requisitores ao servidor em que o teste foi executado durante cada segundo da
execução do cenário de teste. Nele o eixo das abscissas representa o período de
execução do teste, variando de 0 a aproximadamente 30 minutos, e o eixo das
ordenadas representa a quantidade de requisições feitas por segundo.

•

Uso do processador: apresenta a porcentagem de tempo em que o processador está
executando uma tarefa não ociosa. Ele é calculado medindo o tempo que o
processador gasta executando o encadeamento do processo inativo em cada intervalo
de amostra e subtraindo esse valor de 100%. (Cada processador possui um
encadeamento "Ocioso" que consome ciclos quando nenhum outro encadeamento
está pronto para ser executado). Pode ser visualizado como a porcentagem do
intervalo de amostragem gasto fazendo um trabalho útil. Esse contador exibe a
porcentagem média de tempo de ocupação observada durante o intervalo de
amostragem. É calculado monitorando a hora em que o serviço estava inativo e, em
seguida, subtraindo esse valor de 100%. Nele o eixo das abscissas representa o
período de execução do teste, variando de 0 a aproximadamente 30 minutos, e o eixo
das ordenadas representa o uso do processador.

•

Uso do disco rígido: destaca a porcentagem de tempo decorrido em que a unidade
de disco selecionada está ocupada atendendo a pedidos de leitura ou gravação. Nele
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o eixo das abscissas representa o período de execução do teste, variando de 0 a
aproximadamente 30 minutos, e o eixo das ordenadas representa a porcentagem do
tempo do uso do disco.
•

Uso de memória: exibe o número de bytes da memória do computador não paginável
que o servidor está usando. Nele o eixo das abscissas representa o período de
execução do teste, variando de 0 a aproximadamente 30 minutos, e o eixo das
ordenadas representa o número de bytes da memória em uso durante a execução do
teste.

Os resultados dos testes de performance da técnica LSA com textos pequenos podem ser
observados nas Figuras 72-77, enquanto os resultados dos testes de performance da técnica
LSA com textos grandes podem ser observados nas Figuras 78-83.
Os resultados dos testes de performance da técnica KGA com textos pequenos podem
ser observados nas Figuras 84-89.

Não foi possível obter os gráficos para apresentação do algoritmo KGA com textos
grandes devido aos timeouts em todas as suas respostas. Neste cenário de teste
executou-se 358 requisições e nenhuma obteve sucesso devido ao timeout máximo
da ferramenta de 1000 segundos, aproximadamente 16 minutos.
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Figura 72: Tempo médio de resposta do algoritmo LSA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 73: Taxa de transferência do algoritmo LSA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 74: Requisições por segundo do algoritmo LSA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 75: Uso do processador para algoritmo LSA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 76: Uso do disco para algoritmo LSA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 77: Uso da memória para algoritmo LSA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 78: Tempo médio de resposta do algoritmo LSA com textos grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 79: Taxa de transferência do algoritmo LSA com textos grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 80: Requisições por segundo do algoritmo LSA com textos grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 81: Uso do processador para algoritmo LSA com textos grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 82: Uso do disco para algoritmo LSA com textos grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 83: Uso da memória para algoritmo LSA com textos grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 84: Tempo médio de resposta do algoritmo KGA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 85: Taxa de transferência do algoritmo KGA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 86: Requisições por segundo do algoritmo KGA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 87: Uso do processador para algoritmo KGA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 88: Uso do disco para algoritmo KGA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

171

Figura 89: Uso da memória para algoritmo KGA com textos pequenos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE B - Tecnologias utilizadas no desenvolvimento da CLPlag Tool

O desenvolvimento da ferramenta foi elaborado com três conjuntos de
ferramentas diferentes. Para o desenvolvimento da engine de detecção de plágio
foram utilizadas as mesmas ferramentas da análise e testes dos algoritmos. Sendo
elas:
•

Linguagem de programação R na versão 3.3.3 (R-PROJECT, 2017). Com
os pacotes lsa, igraph, tokenizers, openNLP, openNLPmodels.pt,
openNLPmodels.en, RODBC, Pumbler (CRAN, 2017);

•

Visual

Studio

2015

(VISUAL

STUDIO,

2017)

como

IDE

de

desenvolvimento;
•

R Tools 1.0 para o Visual Studio 2015 (R TOOLS FOR VISUAL STUDIO,
2017). Utilizado para viabilizar o uso da linguage R no Visual Studio.

No desenvolvimento do plugin junto ao Moodle foram empregados:
•

Linguagem de programação PHP;

•

NetBeans 8.2 foi utilizada como IDE;

•

O servidor de aplicações Apache, instalado por meio da distribuição
XAMPP 7.2.5;

•

Moodle versão 3.4.1;

•

Assign submission plugin (mod_assign versão 2018031105).

E para o desenvolvimento dos bancos de dados foi usado:
•

A ferramenta de modelagem e visualização de banco de dados MySQL
Workbench, versão 6.3.10, pela facilidade de utilização e possibilidade de
geração de diagramas relacionados ao banco de dados, além de ser
gratuita.
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APÊNDICE C - Documentos armazenados previamente na ferramenta antes da
execução dos casos de teste

Antes da execução dos casos de teste foram enviados alguns documentos para
a ferramenta, a fim de deixá-los com um cenário mais próximo do real. Foram incluídos
5 documentos com textos aleatórios sobre esportes, sendo 2 em português (um com
3 e outro com 2 parágrafos, apresentados nos Quadros 6 e 7 respectivamente) e 3
em inglês (um com 2, outro com 3 e um último com 4, apresentados nos quadros 8, 9
e 10 respectivamente).
Quadro 6: Texto sobre natação.
O registro mais antigo sobre a natação remonta às pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos
atrás. As referências escritas remontam a 2000 a. C. Algumas das primeiras referências estão
incluídas em obras históricas como a Epopeia de Gilgamesh, a Ilíada, a Odisseia, a Bíblia (Ezequiel
47:5, Atos 27:42, Isaías 25:11), Beowulf, e outras sagas. No ano de 1538, Nikolaus Wynmann, um
professor alemão de linguística, escreveu o primeiro livro sobre natação, O Nadador ou o diálogo
sobre a arte de Nadar (Der Schwimmer oder ein Zwiegespräch über die Schwimmkunst).
A natação de competição começou na Europa por volta do ano de 1800, na sua maioria
utilizando o estilo bruços. Posteriormente, em 1873, John Arthur Trudgen, apresentou o estilo
Trudgen, após ter copiado o estilo crawl usado pelos Índios Nativos Norte-americanos, criando uma
ligeira variante do mesmo. Devido ao repúdio dos britânicos pelos salpicos, Trudgen empregou a
pernada de bruços no lugar do batimento de pernas convencional do estilo crawl. A natação fez parte
dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna em 1896, em Atenas. Finalmente em 1902 Richard
Cavill introduziu o estilo crawl e em 1908, foi fundada a Federação Internacional de Natação (FINA).
O estilo mariposa foi desenvolvido na década de 1930, que no início surgiu como uma variante do
estilo de bruços, até que foi aceita como um estilo distinto, em 1952.
Como atividade recreativa, a natação é muito difundida. Muitos nadadores entram na água
apenas para se divertir, tanto em piscinas artificiais como nos mares, lagos e rios. Embora os estilos
de natação também sejam utilizados no lazer, é muito comum que os nadadores recreativos utilizem
estilos menos técnicos, geralmente mantendo a cabeça fora de água.
Fonte: Obtido de Wikipedia-Natação (2018).
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Quadro 7: Texto sobre basquetebol.
O basquetebol ou bola ao cesto é um jogo desportivo coletivo inventado em 1891 pelo
professor de Educação Física canadense James Naismit, na Associação Cristã de Rapazes de
Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. É disputado por duas equipes de 10 jogadores (5 em
campo e 5 suplentes) que têm como objetivo passar a bola por dentro de um cesto e evitar que a
bola entre no seu cesto colocado nas extremidades da quadra, seja num ginásio ou ao ar livre.
Os aros que formam os cestos são colocados a uma altura de 3 metros e 5 centímetros. Os
jogadores podem caminhar no campo desde que driblem (batam a bola contra o chão) a cada passo
dado. Também é possível executar um passe, ou seja, passar a bola em direção a um companheiro
de equipe. O basquetebol é um desporto olímpico desde os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em
Berlim. O nome vem do inglês basketball, que significa literalmente bola no cesto. É um dos esportes
mais populares do mundo.

Fonte: Obtido de Wikipedia-Basquetebol (2018).

Quadro 8: Texto sobre american football.
Football is a family of team sports that involve, to varying degrees, kicking a ball with a foot to
score a goal. Unqualified, the word football is understood to refer to whichever form of football is the
most popular in the regional context in which the word appears. Sports commonly called football in
certain places include association football (known as soccer in some countries); gridiron football
(specifically American football or Canadian football); Australian rules football; rugby football (either
rugby league or rugby union); and Gaelic football. These different variations of football are known as
football codes.
There are a number of references to traditional, ancient, or prehistoric ball games played by
indigenous peoples in many different parts of the world. Contemporary codes of football can be traced
back to the codification of these games at English public schools during the nineteenth century. The
expansion of the British Empire allowed these rules of football to spread to areas of British influence
outside the directly controlled Empire. By the end of the nineteenth century, distinct regional codes
were already developing: Gaelic football, for example, deliberately incorporated the rules of local
traditional football games in order to maintain their heritage. In 1888, The Football League was
founded in England, becoming the first of many professional football competitions. During the
twentieth century, several of the various kinds of football grew to become some of the most popular
team sports in the world.
Fonte:Obtido de Wikipedia-Football (2018).
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Quadro 9: Texto sobre hockey.
Hockey is a sport in which two teams play against each other by trying to maneuver a ball or a
puck into the opponents goal using a hockey stick. There are many types of hockey such as bandy,
field hockey and ice hockey. In most of the world, hockey refers to field hockey. However, in Canada,
the United States, Finland, Latvia, the Czech Republic and Slovakia, hockey usually refers to ice
hockey.
The first recorded use of the word hockey is in the 1773 book Juvenile Sports and Pastimes,
to Which Are Prefixed, Memoirs of the Author: Including a New Mode of Infant Education by Richard
Johnson (Pseud. Master Michel Angelo), whose chapter XI was titled New Improvements on the
Game of Hockey. The belief that hockey was mentioned in a 1363 proclamation by King Edward III
of England is based on modern translations of the proclamation, which was originally in Latin and
explicitly forbade the games Pilam Manualem, Pedivam, & Bacularem: & ad Canibucam & Gallorum
Pugnam. The English historian and biographer John Strype did not use the word hockey when he
translated the proclamation in 1720.
The word hockey itself is of unknown origin. One supposition is that it is a derivative of hoquet,
a Middle French word for a shepherds stave. The curved, or hooked ends of the sticks used for hockey
would indeed have resembled these staves. Another supposition derives from the known use of cork
bungs, (stoppers) in place of wooden balls to play the game. The stoppers came from barrels
containing hock ale, also called hocky.
Fonte:Obtido de Wikipedia-Hockey (2018).
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Quadro 10: Texto sobre baseball.
Baseball is a bat-and-ball game played between two opposing teams who take turns batting
and fielding. The game proceeds when a player on the fielding team, called the pitcher, throws a ball
which a player on the batting team tries to hit with a bat. The objectives of the offensive team (batting
team) are to hit the ball into the field of play, and to run the bases—having its runners advance
counter-clockwise around four bases to score what are called runs. The objective of the defensive
team (fielding team) is to prevent batters from becoming runners, and to prevent runners advance
around the bases. A run is scored when a runner legally advances around the bases in order and
touches home plate (the place where the player started as a batter). The team that scores the most
runs by the end of the game is the winner.
The first objective of the batting team is to have a player reach first base safely. A player on
the batting team who reaches first base without being called out can attempt to advance to
subsequent bases as a runner, either immediately or during teammates turns batting. The fielding
team tries to prevent runs by getting batters or runners out, which forces them out of the field of play.
Both the pitcher and fielders have methods of getting the batting teams players out. The opposing
teams switch back and forth between batting and fielding; the batting teams turn to bat is over once
the fielding team records three outs. One turn batting for each team constitutes an inning. A game is
usually composed of nine innings, and the team with the greater number of runs at the end of the
game wins. If scores are tied at the end of nine innings, extra innings are usually played. Baseball
has no game clock, although most games end in the ninth inning.
Baseball evolved from older bat-and-ball games already being played in England by the mid18th century. This game was brought by immigrants to North America, where the modern version
developed. By the late 19th century, baseball was widely recognized as the national sport of the
United States. Baseball is popular in North America and parts of Central and South America, the
Caribbean, and East Asia, particularly in Japan and South Korea.
In the United States and Canada, professional Major League Baseball (MLB) teams are divided
into the National League (NL) and American League (AL), each with three divisions: East, West, and
Central. The MLB champion is determined by playoffs that culminate in the World Series. The top
level of play is similarly split in Japan between the Central and Pacific Leagues and in Cuba between
the West League and East League. The World Baseball Classic, organized by the World Baseball
Softball Confederation, is the major international competition of the sport and attracts the top national
teams from around the world.
Fonte:Obtido de Wikipedia-Baseball (2018).

