NÉHÁNY GYAKORLATI INSTRUKCIÓ AZ URKUND SZÖVEGEGYEZŐSÉGI VIZSGÁLAT
PROGRAMJÁNAK HASZNÁLATÁHOZ
A plágiumvizsgálat eredményeként megadott linkre kattintva megjelenik a szövegegyezőségi vizsgálatnak
alávetett dokumentum összefoglaló értékelése (ANALYSES OVERVIEW), amely elmondja, hogy összesen
hány oldalon volt található valamilyen más forrással valamilyen azonosság (pl. 29 oldalon az összesen 153
oldalból), és konkrétan felsorolja ezeket az oldalakat. Az áttekintő oldalon található az a két ikon is,
amelyek majd a szövegben egy-egy adott résznél figyelmeztetnek az egyezőségre: az egyik (narancssárga
négyszög) magas egyezőséget jelez, míg a másik (halvány szürke négyszög) csak a betűk szokatlan
használatára hívja fel a figyelmet.

Ugyanitt az összefoglaló oldalon látható az is, hogy az átlagos vizsgálatokhoz képest a jelen dokumentum
milyen mértékben (%) mutat hasonlóságokat külső forrásokkal egybevetve (az alábbi képernyőn az átlagos
17%-hoz képest mindössze 2%-ban).
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Az összefoglaló oldalon a MATCHING TEXT-re kattintva, gyorsan, egyenként átlapozhatjuk az összes egyező
szöveget, a hasonlóságot mutató forrás szövegével egyetemben (az alábbi 2 képernyőn pl. az összesen
talált 94 egyezőségből itt az elsőt és a másodikat láthatjuk). Alul a „NEXT HIGHLIGHT” ikonra kattintva előre
lapozhatunk, a „PREVIOUS HIGHLIGHT” pedig visszafelé vezet az eredmények felsorolásában. Ez a módszer
gyors áttekintést tesz lehetővé arról, milyen típusú dokumentumokkal lehetett összehasonlítani a vizsgált
anyagot.
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A találatokat mutató képernyő felső részében megjelenik a SOURCES menüpont, amelyre kattintva
részleteiben is végignézhetjük az összes egyezőséget mutató forrás jellemzőit, pl. hogy milyen csoportba
tartoznak (iskolai dolgozat, honlap vagy zsurnalisztika), bennük hány esetben találtak azonos szövegrészt és
mely oldalakon. A források sorának végén a három függőleges ponton keresztül eljuthatunk a konkrét
forráshoz is (amennyiben az online megjeleníthető).

Az összesítő oldal felső részében felsorolt, egyezőséget tartalmazó konkrét oldalakhoz visszatérve, az
oldalszámhoz tartozó vízszintes narancssárga vonal(ak)ra kattintva először egy vázlatos nézetben
(MATCHING BLOCK) megtekinthető, hogy az adott oldalon mely szövegrész milyen forrással jelzett
azonosságot.
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Az oldalszámra kattintva pedig megjelenik az adott teljes oldal, megmutatva a szövegkörnyezetet is, ahol
az azonosság mutatkozott. Itt színnel kiemelve látható az egyező szövegrész, mellette a figyelmeztető
narancssárga ikonnal.

A narancssárga ikonra kattintva felugrik a szövegegyezőséget mutató ablak, bal oldalán a vizsgált dolgozat
megfogalmazásában, jobb oldalán pedig a talált forrásban olvasható formában. Egyúttal az egyezés
százalékos aránya is jelzi az azonosság mértékét.
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