ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ УНІКАЛЬНОСТІ
ТЕКСТУ ANTIPLAGIARISM.NET
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Програма перевірки унікальності AntiPlagiarism.NET порівнює введений текст з
матеріалами, що знаходяться у вільному доступі в Інтернеті, використовуючи пошукові
машини Google, Yahoo, Bing та т. П.
Для використання програми AntiPlagiarism.NET її потрібно завантажити на свій
комп’ютер з сайту інформаційного забезпечення освітнього процесу СНУ ім.. В. Даля за
посиланням http://mdl.snu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=5191.
Після установки і запуску програми, на екран буде виведено робоче вікно програми,
загальний вигляд якого показано на рисунку 1.1. Запуск виконуйте від імені адміністратора.

Рисунок 1.1 – Робоче вікно програми AntiPlagiarism.NET
2 НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ
Для виклику екранної форми налаштувань програми потрібно активізувати пункт
головного меню «Операции» і вибрати пункт «Настройки» або натиснути кнопку
.
Відкриється екранна форма налаштувань програми, на якій потрібно параметри роботи
відповідно рекомендаціям, показаним на рисунку 2.1. При включеному параметрі
«Игнорировать цитаты» фрагменти тексту взяті у подвійні лапки не будуть перевірятись.

Рисунок 2.1 – Екранна форма налаштувань програми
Для деякого прискорення роботи програми рекомендується встановити максимальну
кількість сторінок для завантаження (рисунок 2.2)

Рисунок 2.2 – Встановлення кількості сторінок, що завантажуються

3 ПЕРЕВІРКА ТЕКСТУ
Для перевірки тексту достатньо виконати наступні дії:
 завантажити текст з файлу - натиснути кнопку
(або активізувати пункт меню
«Файл – Открыть») і вибрати потрібний файл. Завантаження займає певний час, оскільки
файл перетворюється в формат простого тексту;
 натиснути кнопку «Проверить уникальность». Перевірка також займає певний час.
Тривалість перевірки залежить від обсягу тексту, швидкості каналів зв’язку з сайтами і т. і. В
середньому перевірка однієї сторінки з використанням пошукові машини Google займає 1
хвилину.
Після завершення перевірки потрібно активізувати пункт меню «Файл – Сохранить
отчет». Файл зі звітом буде включати текст роботи (тільки текст!) і записи з журналу
перевірки. Повідомлення про неточну оцінку, свідчить, що були перевірені тільки документи,
що знаходяться у вільному доступі в Інтернеті.
Фрагменти тексту у звіті виділяються різними кольорами. Колір фону фрагменту
тексту співпадає з кольором прямокутника поряд з посиланням на відповідний сайт, де були
знайдені збіги (рисунок ). Всі кольори вибираються випадково, крім жовтого: жовтий фон
означає збіг на декількох сайтах одночасно.

Рисунок 3.1 – Виділення збігів кольором

