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 .1في البداية يتوجب عليك الذهاب الى موقع البرنامج من خالل الرابط التالي:
https://www.plagscan.com/en/

 .2لتسجيل الدخول الى البرنامج يتوجب عليك الذهاب الى .Login

 .3إلتمام عملية الدخول ،أدخل بيانات تسجيل الدخول  Email/Usernameو Passwordومن ثم
.Sign in

 .4تظهر في أعلى الصفحة أربع خيارات:

Documents

عن طريقها تستطيع التعامل مع االعدادات الخاصة والمتاحة لفحص الملف من السرقة األدبية.

.1
.2
.3

هناك عدد من الطرق المتاحة لفحص الملف من السرقة األدبية ،وهي:
 :File uploadتستطيع من خالله رفع ملفات  pdfو word
 :Text inputتستطيع من خالله اضافه أي نص من خالل "النسخ واللصق"
 :Web importتستطيع من خاللها رفع ملف من االنترنت كإضافة ملف من cloud
 ،storageمثلdropbox , google drive :

File upload
 .1لرفع ملف من خالل  File uploadفقط علينا النقر عليها واختيار الملف وبعد ذلك سوف
يظهر الملف كما هو كما موضح في الصورة "تم رفع ملف بعنوان "Abstract-final.doc

توضيح لبعض األجزاء:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 :Checkفحص الملف
تنزيل الملف على الجهاز
حذف الملف
ارشفة الملف ونقله الى المستودع Repository
لجعل الملف خاص وغير قابل للمشاركة مع أحد
إلضافة  Labelللملف ،هناك العديد من الميزات:
 الحفاظ على تنظيم المستندات تساعد في العثور على ملفاتك الحقا. -يمكنك استخدامها كعامل تصفية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تم شرحها في األعلى.
عنوان الملف.
عدد الكلمات في الملف.
تاريخ رفع الملف على الموقع.
تمكنك من االطالع على محتوى الملف.
تمكنك من البدء في عملية فحص الملف.

للبداء في عملية فحص الملف تستطيع بشكل مباشر الذهاب الى  checkاو  start checkكالهما
يؤدي نفس الوظيفة  ،كما هو موضح في األسفل.

لالطالع على تقرير البرنامج لفحص الملف نذهب الى  Reportكما هو موضح في الصورة.

التقرير  :Reportملف نتائج فحص االنتحال او السرقة األدبية ،تستطيح تنزيله كملف  pdfاو ان تقوم
بإظهار النتائج ك قائمه  View as listوأيضا كملف .word

تستطيع أيضا االطالع على االعدادات المستخدمة من خالل التقرير

View as List

Download as PDF

Text Input
من خاللها تستطيع بشكل مباشر نسخ النص وإلصاقه في المربع الظاهر في األسفل ومن ثم الضغط على
 submitوبعد ذلك تستطيع التعامل معه كما تعلمنا سابقا مع Document

Administration
عن طريقها تستطيع االطالع على كل من:
 .1المعلومات العامة .General Data
 .2الخدمات المقدمة .Services

المعلومات العامة :General data

 .1عدد المستخدمين  Usersفي المؤسسة (جامعة آل البيت).
 .2المجموعات المنشئة  Groupsمن قبل رؤساء األقسام على سبيل المثال.
 .3السياسات العالمية  :Global Policiesمن سياسة كلمة المرور  passwordوإدارة الوصول
الى البيانات  Data Access Managementوتعيين سياسات مستندات المستودع Set
Repository Document Policies

الخدمات :Services

 .1مخزن \ مستودع الملفات التي تم فحصها :Repository

تظهر عن طريقها كل المعلومات المتعلقة بالملفات التي تم رفعها على الموقع ،مثل:
-

العنوان Title
تاريخ رفع الملف Upload Data
تاريخ ارشفه الملف Archive Data
عدد الكلمات Words
المحتوى Content
تقرير عن نسبة Plag
اسم المستخدم  User Nameالذي قام برفع الملف.

 .2إحصائيات  ،Statisticalاحصائيات االستخدام والتقارير

مستوى الخطورة :Severity
 عالي Maximum plaglevel متوسط Average plaglevel طبيعي Normalized plaglevel by wordsالملفات :Documents
-

الملفات التي تم تحميلها على الموقع Documents uploaded
الملفات التي تم تحليلها عن طريق Documents Analyzed
الملفات التي تمت ارشفتها على الموقع Documents Archived
الملفات التي تم حذفها من الموقع Documents Deleted

االستخدام :Usage
يظهر من خاللها إحصائية لعدد المستخدمين للبرنامج في كل شهر من أشهر السنة الحالية.

Settings
:عن طريقها تستطيع التحكم في كل من

: مثل،Personal Data  البيانات الشخصية.1
Email Title First name Last name Password Language -

 .2واجهة المستخدم وإعداد التقارير User Interface and Reporting

عن طريقها تستطيع التحكم في كل من:
  :User interfaceيمكن عرض واجهة المستخدم في نسخة مبسطة  Simplifiedأو ،للمستخدمين ذوي الخبرة  ،Extendedفي نسخة موسعة مع جميع التفاصيل.
على سبيل المثال ،في النسخة المبسطة قوائم التسمية مخفية.

 : AutoStart checks -سياسة البداية لمستنداتك الجديدة  ،يوجد خيارين:

 .1ال ،دعني أبدأ عمليات التحقق يدويًا بحيث ال يحدث شيء بعد تحميل الملف ما لم
تبدأ يدويًا في فحص االنتحال.

 .2نعم ،تحقق بعد اكتمال التحميالت بعد وقت قصير من تحميل المستندات ،يتم
التحقق تلقائيًا من االنتحال .مفيد بشكل خاص مع إشعارات البريد اإللكتروني
التلقائية (الخيار أدناه) ،حيث ال يلزم أن يظل متصفحك مفتو ًحا.
  :Email policyسياسة االتصال لتقارير السرقة األدبية الجديدة الخاصة بك .مالحظة :يرجىالتأكد من أن البريد الوارد من  report @ plagsca .comال يصل إلى مجلد البريد
العشوائي الخاص بك .Spam
يوجد عدد من الخيارات فيما يخص التواصل عبر االيميل:

 .1ال ترسل أي تقارير بالبريد يتم جمع التقارير في مدير المستندات فقط ،وال يتم
إرسالها بالبريد.
فورا بعد
 .2قم بإرسال التقارير دائ ًما بعد التحقق ،سيتم إرسال جميع التقارير بالبريد ً
التحليل.
 .3قم بإرسال التقارير بالبريد عندما يكون المستوى أحمر (>  )٪5سيتم إرسال
التقارير التي تظهر ارتفاع مستوى االنتحال (األحمر) إليك بالبريد فقط.
إشعارا بالبريد عند االنتهاء من التحليل ،ولكن
 .4إرسال إشعار بالبريد فقط .ستتلقى
ً
بدون تفاصيل التقرير.

 -سياسة حذف الملفات Deletion policy

.1
.2
.3
.4

احذف البيانات بعد أسبوع واحد من التحميل.
احذف البيانات بعد  3أشهر من التحميل.
احذف البيانات بعد  6أشهر من التحميل.
احتفظ بالبيانات إلى األبد ما لم يتم حذفها يدويًا .مالحظه :ال يعمل هذا الخيار إال بعد شراء ترخيص
PlagScan Pro

 نوع التقرير المفضل  :Preferred report typeيتم استخدام “نوع التقرير” المفضل عندالنقر فوق النتيجة أو تنزيل الملفات في مدير المستندات .يوجد عدد من األنواع  ،كما يظهر في
الصورة

 :Documents per pageأقصى عدد من المستندات التي تظهر في كل صفحة

 :Share all reports of this accountيمنح حق الوصول إلى تقارير االنتحال للمستخدمين اآلخرين في مؤسستك أو قسمك الفرعي

 .3إعدادات فحص االنتحال Plagiarism Checking

سياسة البيانات  :Data Policyما هي البيانات التي تريد مقارنة مستنداتك بها؟

.1
.2
.3

.4
.5

.6

قارن مع مصادر الويب : Compare with web sourcesيتم فحص مستنداتك مقابل مصدر
اإلنترنت.
تحقق من المستندات الخاصة بي  :Check against my documentsيتم فحص مستنداتك
مقابل المستندات التي تم تحميلها مسبقًا.
تحقق من المستندات الخاصة بي في مستودع المؤسسة Check against my documents
 :in the organization repositoryيتم فحص مستنداتك مقابل المستندات المخزنة في
مستودع المؤسسة.
التحقق من مستودع المؤسسة  :Check against organization repositoryيتم فحص
مستنداتك مقابل جميع المستندات المخزنة في مستودع المؤسسة.
تحقق من تجمع منع االنتحال  :Check against the Plagiarism Prevention Poolيتم
فحص مستنداتك مقابل المستندات األخرى من مجمع منع االنتحال ،الذي يخزن ملفات من جامعات
ومدارس ومجالت مختلفة.
تحقق من مصادر الناشر Check against publisher sources

الفهرس أو قائمة المراجع Bibliography

يمكن لبرنامج  PlagScanاكتشاف المراجع تلقائيًا واستبعادها من الفحص .

كشف االقتباس :Citation detection
يمكن لـ  PlagScanاكتشاف االقتباسات تلقائيًا ،إذا كانت الجمل الفردية في نص البحث الخاص بك
بين عالمات اقتباس .في كثير من الحاالت  ،تكون المطابقات المقابلة من المصدر المذكور  ،وبالتالي
فهي ليست ذات صلة بالسرقة األدبية .بنا ًء على متطلباتك ،يمكنك تعيين:

 .1عدم الكشف  :No detectionتعامل مع االقتباسات تما ًما مثل النص اآلخر ،لذا أبلغ عن سرقة
أدبية محتملة.
 .2تسليط الضوء فقط :Highlighting onlyيتم تمييز التطابقات في االقتباسات بلون خاص  ،ومع
ذلك  ،يحتوي  PlagLevelعلى هذه المطابقة كما لو كانت سرقة أدبية.
 .3تقليل مستوى  :PlagLevelيتم تمييز المتطابقات بلون خاص ويتم استبعادها من ، PlagLevel
ً
انتحاال.
تما ًما كما لو لم تكن
الدقة\ الحساسية Sensitivity

 منخفض  :Lowاإلبالغ عن التطابقات األطول فقط "الجمل الطويلة" متوسط  :Mediumنهج متوازن (موصى به) -مرتفع High:اإلبالغ عن العديد من التطابقات ،وحتى الجمل القصيرة

تصفية التطابقات القصيرة (الكلمات) Filter short matches
سيتم تجاهل المطابقات مع المستندات األخرى التي تم العثور عليها أثناء فحص االنتحال ،والتي تكون
أقصر من القيمة المحددة هنا .هذا يعني أنه لن يتم تضمينهم في  PlagLevelولن يتم إبرازهم في التقرير.
إلظهار مثل هذه التطابقات الحقًا ،حدد الخيار "استعادة كل المصادر والمطابقات" في تقرير االنتحال.

تصفية التطابقات القصيرة (األحرف) Filter short matches
سيتم تجاهل المطابقات مع المستندات األخرى التي تم العثور عليها أثناء فحص االنتحال ،والتي تكون
أقصر من القيمة المحددة هنا .هذا يعني أنه لن يتم تضمينهم في  PlagLevelولن يتم إبرازهم في التقرير.
إلظهار مثل هذه التطابقات الحقًا ،حدد الخيار "استعادة كل المصادر والمطابقات" في تقرير االنتحال.

Yellow PlagLevel from
إذا كانت النسبة المئوية للمطابقات التي تم العثور عليها أكبر من القيمة المحددة هنا ،فسيتم تمييز
 PlagLevelباللون األصفر.

Red PlagLevel from
إذا كانت النسبة المئوية للمطابقات التي تم العثور عليها أكبر من القيمة المحددة هنا ،فسيتم تمييز
 PlagLevelباللون األحمر.

القائمة البيضاء Whitelist

 .1من خالل إضافة عناوين  URLإلى القائمة البيضاء ،يمكنك استبعادها من فحص االنتحال  ،حتى
إذا كانت صفحات الويب المقابلة تحتوي على نص مطابق.

 .2ذا تم العثور على نص من عنوان  URLمدرج هنا أثناء سرقة أدبية  ،فتحقق من التطابق سيتم
التعامل معه على أنه اقتباس.
 .3العبارات التي يجب تجاهلها في البحث عن االنتحال.

Logout
لتسجيل الخروج من البرنامج.

