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KOMENTOWANIE

AKCEPTOWANIE

Dodaj komentarz w dowolnym miejscu

Zaakceptuj fragment lub źródło

Opcja komentowania tekstu pracy w raporcie

Dzięki tej funkcjonalności osoba oceniająca raport

ułatwia osobie oceniającej pracę z oznaczonymi

ma możliwość oznaczenia fragmentów lub źródeł,

fragmentami.

proces

które są akceptowalne, a ich występowanie

omawiania wyników lub wyjaśniania wątpliwości z

w tekście jest uzasadnione lub zostało wcześniej

autorem

Ponadto

tekstu.

Raport

upraszcza
zapisany

do

PDF

uwzględnia dodane komentarze.

uzgodnione

z

osobą

weryfikującą

tekst.

Po wykluczeniu fragmentu system przelicza
wyniki.
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PRZELICZANIE

OCENIANIE

Sprawdź nową wartość WP

Oceń raport i przypisz pracy status

Po zaakceptowaniu uzasadnionych fragmentów

Pracę

lub źródeł w tekście pracy, system automatycznie

umożliwiająca zapisanie zmian oraz nadanie pracy

przelicza

uwzględnieniem

właściwego statusu w systemie. W zależności od

zaznaczeń. W metryce podobieństw pojawiają się

decyzji osoby oceniającej raport, praca może

nowe wartości WP. Niezależnie od tego pierwotna

zostać zaakceptowana, skierowana do poprawy

wartość analizy również jest widoczna. Pojawi się

lub odrzucona (zdyskwalifikowana). Może także

także Lista zaakceptowanych fragmentów i źródeł.

pozostać bez oceny (sprawdzona).

wynik

analizy

z

nad

oceną

raportu

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO...

kończy

akcja
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PODGLĄD ŹRÓDEŁ INTERNETOWYCH
Wygodnie porównaj odnaleziony w pracy fragment z tekstem źródła
Po lewej stronie okna raportu wyświetla się widok strony internetowej wraz
z zaznaczeniem fragmentu identycznego z tekstem w sprawdzanym dokumencie.
Fragmenty identyczne w źródle internetowym oznaczone są kolorem żółtym, co ułatwia
weryfikację podobieństw.
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INTELIGENTNE
PODOBIEŃSTWA

WSPÓŁCZYNNIK
CYTATÓW

Weryfikuj synonimy oraz zamianę słów

Dowiedz się ile tekstu stanowią cytaty

Zdania

podobne,

jedynie

przekształcone

za

Współczynnik cytatów pozwala na procentowe

pomocą zamiany słów, dodania lub usunięcia

określenie jaką ilość tekstu stanowią fragmenty

wyrazów, użycia synonimów zostaną podkreślone

oznaczone cudzysłowem. Aby ułatwić osobie

w Raporcie. Po najechaniu na podkreślenie

oceniającej raport weryfikację wyników, cytaty

system wyświetli oryginalne brzmienie zdania.

będą oznaczone oddzielnym kolorem.
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RESPONSYWNOŚĆ
Analizuj raport tak jak lubisz
Oryginalny

format

Interaktywnego

Raportu

Podobieństwa to HTML. Obecnie wszystkie jego
funkcjonalności są dostępne zarówno w wersji na
komputer jak i smartfon.

Interaktywny Raport Podobieństwa dostępny w systemie
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Funkcje komentowania, akceptacji fragmentów i źródeł oraz przeliczania wyniku dostępne tylko dla promotorów, nauczycieli oraz uprawnionych operatorów systemu.
W przypadku odbierania raportów za pomocą API prześlemy najnowszą specyfikację API. Aktywacja WP CYT możliwa na koncie Administratora.

