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Com a facilidade de se ter acesso às informações e ao conhecimento, especialmente pelos recursos disponíveis na internet, existe uma grande possibilidade de serem utilizadas algumas informações sem o uso adequado de referências e de atribuição de autoria ao verdadeiro produtor destas informações e conhecimentos. Com o objetivo de auxiliar na identificação de informações semelhantes na internet, surge o software
Copia e Cola, que é um sistema gratuito e on-line, onde é permitido pesquisar possíveis plágios em arquivos
de texto. Este software realiza uma pesquisa, na internet, a partir de um texto de um arquivo, retornando
outro arquivo com os links de onde provavelmente o texto possa ter sido baseado. Utilizando o software
Copia e Cola como ele é disponibilizado atualmente, tem-se apenas a opção de verificar possíveis plágios
em arquivos, mas não consegue ter um controle estatístico sobre os arquivos pesquisados. Recentemente
foi agregado ao software uma implementação que permite armazenar estatísticas, as quais serviriam para
demonstrar dados sobre os arquivos pesquisados, como, por exemplo, qual a incidência de plágio em arquivos de um mesmo aluno ou de um referido curso. Assim, se o aplicativo for utilizado por uma instituição
de ensino, esta poderá, verificando as estatísticas, ter uma visão geral de tudo que está ocorrendo em relação ao plágio e, ao realizar uma análise, facilitada pelo uso de gráficos, poderá observar quais os cursos que
possuem maior incidência de plágio e registrar justificativas ou ações a serem tomadas, isto tudo, mantido
numa base de histórico de uso e outros. Este software ainda pode ser melhorado, pois se observa a necessidade de implementar novas funcionalidades, no sentido de obter uma maneira mais adequada de como
deixar o sistema ainda mais compreensível, de fácil interação e com resultados interessantes pelos usuário
de instituição, sendo esta a proposta desta pesquisa.
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