1. WCZYTANIE TEKSTU
Wczytać tekst do programumożna na 3 sposoby:
● przez przycisk Otwórz, program obsługuje pliki o rozszerzeniem .pdf, .docxi .txt.

●

przez przycisk Otwórz kilka plików, który umożliwia dodanie kilku dokumentów

●

przez skopiowanie tekstu do schowka i wklejeniu

2. SPRAWDZANIE TEKSTU
Żeby uruchomić sprawdzanie dokumentu należy nacisnąć przycisk Uruchom
antyplagiat.

Jeśli w programie otwartych jest 2 lub więcej dokumentów, należy wskazać, które prace
mają być sprawdzone. Po wciśnięciu przycisku OK, program rozpocznie analizę tekstów.

Znalezione zdanie z tekstu w wyszukiwarce google.pl zostanie podkreślone kolorem
czerwonym. Dla tekstu do 5000 zdań zaznaczanie wykonuje się w czasie działania
sprawdzania tekstu. Dla tekstu powyżej 5000 zdań w celu szybszego działania aplikacji,
zdania znalezione zostaną podkreślone na samym końcu działania programu.
Po prawej stronie programu znajduje się tabelka z wynikami. Składa się z kolumn:
SPLAGIATOWANY TEKST, LINK DO PLAGIATU i ikonki kopiuj. Po najechaniu na ikonkę 
T
pod kolumną SPLAGIATOWANY TEKST wyświetli się znalezione zdanie w wyszukiwarce
google.pl. Kolumna LINK DO PLAGIATU zawiera adres strony internetowej do znalezionego
zdania. Po naciśnięciu przycisku z ikonką kopiuj adres zostanie skopiowany do schowka
systemowego windows. Po dwukrotnym kliknięciu wiersza tabeli z wynikami zostanie
uruchomiona przeglądarka z adresem z kolumny LINK DO PLAGIATU.

3. ZAKOŃCZENIE SPRAWDZANIA TEKSTU
Po zakończeniu działania programu zostanie wyświetlony komunikat o wyniku
antyplagiatu i ile procent zdań zostało znalezionych w wyszukiwarce google.pl. Tekst nie
splagiatowany może zawierać pojedyncze zdania w wyszukiwarce google.pl. Można uznać,
że wynik około 40%dla dłuższego tekstu oznacza tekst splagiatowany.

Po wciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okienko z możliwością wygenerowaniu
raportu. Należy wypełnić dane raportu a następnie wcisnąć przycisk Zatwierdź.

Program po chwili powinien wygenerować obszerny raport, w skład którego wchodzą m.in.
tabele i wykresy.

Rezultat programu można zapisać do pliku CSV za pomocą przycisku Wyeksportuj do
pliku CSV.

4. CERTYFIKAT JAKOŚCI
Program po sprawdzeniu pracy umożliwia wygenerowanie certyfikat jakości, który
jednoznacznie informuje o całkowitym poziomie plagiatu w tekście. Wystawiony certyfikat
możesz wydrukować lub zapisać i przesłać swojemu promotorowi. Aby wygenerować
certyfikat, należy wcisnąć przycisk Wygeneruj certyfikat.

W kolejnym oknie należy wypełnić dane potrzebne do wygenerowania certyfikatu a
następnie wcisnąć przycisk Zatwierdź.

W kolejnym kroku należy wybrać lokalizację gdzie ma zostać zapisany
wygenerowany certyfikat. Po wybraniu ścieżki pliku, program otworzy wygenerowany
certyfikat.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W trakcie sprawdzania pracy, w przypadku problemu z internetem, pojawi się
poniższy komunikat informujący o błędzie sieci:

W takim przypadku należy uruchomić przeglądarkę na stronie internetowej google.pl i
zweryfikować czy się wyświetla jej zawartość.

