
WARUNKI LICENCJI I WYMAGANIA TECHNICZNO-SPRZĘTOWE 

Szanowny Użytkowniku! 
 
KNP, to aplikacja umożliwiająca łatwą i szybką zmianę nachylenia analizowanego zapisu ręcznego (podpisu), co jest szczególnie przydatne 

przy ocenie autofałszerstwa polegającego na celowej zmianie kąta nachylenia pisma oraz w innych przypadkach, gdy mamy do czynienia z 

wariantami tej cechy w rękopisach jednej osoby, np. w piśmie oburęcznym.  Dodatkową zaletą funkcjonalną programu jest wbudowana w 

nim aplikacja EDYTOR – umożliwiająca czyszczenia tła badanych dokumentów.  

 

Licencja użytkownika: 

Program KNP objęty jest prawem autorskim i podlega licencji niewyłącznej udzielanej licencjobiorcom na czas nieokreślony  (nie 

wymagającą okresowego odnawiania). Plik wykonywalny, czyli właściwy program (typu „.exe”) jest instalowany na kluczach typu Store 

Rockey Smart lub podobnych, stanowiących zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem. 

Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: 

- wprowadzenie, wyświetlanie, stosowanie oraz przechowywanie programu na PenDrive w postaci klucza zabezpieczającego typu Store 

Rockey Smart lub podobnego, zakupionego wraz z zamówionym programem lub programami; 

− użytkowanie programu wyłącznie dla realizacji własnych celów zawodowych/gospodarczych lub osobistego użytku, bez możliwości 

oddawania oprogramowania do świadczenia usług przez osoby trzecie; 

− obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo 

korzystania z egzemplarza programu, jeżeli, będąc do tych czynności upoważnioną, dokonuje tego w trakcie wprowadzenia, 

wyświetlania, stosowania lub przechowywania programów pakietu.     

Użytkownik (nabywca programu) jest zobowiązany do: 

➢ użytkowania programu wyłącznie na ww. polach eksploatacji,  

➢ chronienia oprogramowania przed skopiowaniem/zwielokrotnieniem w całości lub części przez osoby trzecie, 

➢ niewykonywania usług eksperckich na rzecz osób trzecich (podzlecenie) z wykorzystaniem zakupionego oprogramowania oraz 

nieumożliwiania wykonywania usług eksperckich lub innych przez osoby trzecie z wykorzystaniem zakupionego 

oprogramowania, 

➢ nieodsprzedawania lub w jakikolwiek inny sposób przekazywania praw do użytkowania niniejszego oprogramowania lub jego 

części, w szczególności zakazane jest udzielanie sublicencji, 

➢ oprogramowanie nie może być wynajmowane, użyczane, dzierżawione ani oddane w posiadanie na podstawie jakiegokolwiek 

innego stosunku prawnego,  

➢ zabroniona jest dekompilacja programu i jakiekolwiek jego  modyfikacje, 

➢ w przypadku udostępnienia oprogramowania lub jego części osobom trzecim, albo świadczenia usług na ich rzecz z jego 

wykorzystaniem, licencjobiorca zobowiązuje się naprawić szkodę, w tym pokryć wszelkie straty finansowe, wyrządzoną autorom 

lub uprawnionemu dystrybutorowi z tego tytułu, 

➢ dystrybutor i autorzy programu nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z programu niezgodnie z instrukcją 

i/lub metodyką badań pismoznawczych. 

 

Wymagania systemowo – sprzętowe: 

 

1. Program jest kompatybilny z następującymi systemami operacyjnymi: 

➢ Windows Vista 

➢ Windows 7 

➢ Windows 8 

➢ Windows 8.1 

➢ Windows 10 

2. Dla zapewnienia prawidłowego działania programu rozdzielczość ekranu (wyświetlacza) komputera to minimum 1024×600 (im wyższa 

tym lepsza) oraz wielkość czcionki systemowej 9 pkt przy maksimum 120 DPI. Inne, niż podane, rozdzielczości i wielkości czcionki 

uniemożliwiają uruchomienie programów. 

3. W systemie operacyjnym Windows powinna być zainstalowana platforma „.NET Framework” w wersji v.2.0.50727 lub późniejszej. Jest to 

niezbędne dla działania programu.1 

4. Około 50 MB wolnej pamięci na dysku twardym. 

5. Dla przeglądania pokazów slajdów (plik Korektor nachylenia.pptx) niezbędne jest zainstalowanie w komputerze aplikacji Power Point (lub 

tylko jej przeglądarki) z pakietu Microsoft Office 2000 lub późniejszego. 

 

 

 

 

 

 
1 Uwaga ta dotyczy tylko komputerów ze starszymi wersjami systemów operacyjnych. Aktualnie sprzedawane komputery mają platformę  „.NET Framework” zainstalowaną fabrycznie. 



Wsparcie techniczne i merytoryczne: 

 

Wsparcie techniczne i merytoryczne zapewniają autorzy i dystrybutor programów: 

1. Wsparcie techniczne i merytoryczne można uzyskać pod numerem telefonu: 664 715 289 lub mailowo:  k.luszczuk@upcpoczta.pl 

(Krystyn Łuszczuk). 

2. Wsparcie merytoryczne można uzyskać pod numerem telefonu: 507 183 507; mail: andrzejluszczuk@poczta.onet.pl (Andrzej 

Łuszczuk) lub pod numerem telefonu: 22 692 43 85; 601 075 106; mail: mg@kryminalistyka.pl (Mieczysław Goc). 

 

Uwagi końcowe: 

 

Przed rozpoczęciem pracy z programem zaleca się dokładne zapoznanie się z instruktażową prezentacją (zawartą w pliku Korektor 

Nachylenia Pisma.pptx), w której zawarto szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu i przebiegu badań próbek, które 

obowiązkowo powinien poznać każdy użytkownik. 

 
 

 

Pokaż sposób odczytywania nr ID 
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