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Snajper aukcyjny to program do automatycznego licytowania aukcji internetowych. 
Od dawna wiadomo, że najlepsze efekty daje licytowanie w ostatniej chwili tak żeby inni 
licytanci nie mieli czasu na przebicie. W ten sposób bardzo często można wylicytować 
przedmioty w atrakcyjnych cenach. Największą wadą tego rozwiązania była konieczność 
ślęczenia przed komputerem w wyznaczonym czasie i ręczne licytowanie. Z tego powodu 
powstały programy i serwisy służące do automatycznej licytacji. Rozwiązania te jednak 
pobierają niewielkie kwoty za tak zwany celny „strzał”. Przy intensywnym licytowaniu 
zdarza się, że suma opłat jest stosunkowo wysoka. Program AS powstał dla tych 
użytkowników Allegro którzy licytują dużo i często. Opłatę wnosi się w postaci rocznej 
opłaty licencyjnej a licytować można bez ograniczeń. Program instaluje się na dowolnym 
komputerze z Windows XP,Me,7 i wymaga aktywnego połączenia internetowego w trakcie 
licytacji. 

Wymagania: 
– Windows XP z Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7
– .NET Framework 4.0 

Instalacja

Uruchom instalator (setup.exe) i postępuj w/g instrukcji w nim zawartej. Instalator sam 
utworzy niezbędne katalogi i pliki.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu AS działa z domyślnymi ustawieniami (login i hasło wpisywane ręcznie, 
licytacja 7 sekund przed zakończeniem aukcji). Po wciśnięciu przycisku „Konfiguracja” 
możliwa jest zmiana tych ustawień. 

Uwaga!
Jeśli komputer na którym pracujesz jest współdzielony pomiędzy kilku użytkowników nigdy 
nie wpisuj hasła w tej opcji. W każdym przypadku chroń komputer przed dostępem osób 
niepowołanych przy pomocy hasła.

Praca



Pracę z programem rozpoczynamy od wpisania loginu i hasła oraz wciśnięciu przycisku 
„Logowanie”. Jeśli wcześniej skonfigurowany został login i hasło wystarczy wcisnąć 
przycisk „Logowanie”. Po zalogowaniu w dolnym pasku zmieni się status na online oraz 
uruchomiony zostanie zegar wyświetlający czas wg serwera Allegro.
Aby dodać aukcję należy wpisać jej numer w pole „Aukcja” i wcisnąć przycisk „Dodaj”. 
Wyświetlają się wtedy podstawowe informacje o aukcji: numer, treść, sprzedający (z 
ilością komentarzy), aktualna cena, ilość wizyt na stronie produktu, data zakończenia 
aukcji oraz ustawione przez użytkownika maksimum. Aby uniknąć pomyłek domyślnie 
maksimum ustawiane jest na „0”. Można je zmienić klikając w oknie na aukcję, wpisując 
poprawną wartość w pole „Maksimum” i zatwierdzając przyciskiem „Zapisz”. 
Aukcję można usunąć klikając na nią i wciskając przycisk „Usuń”. 
AS zapamiętuje wpisane dane. Po wyjściu z programu i ponownym jego uruchomieniu 
informacje te zostaną odtworzone. 
Licytacja powinna nastąpić z wyprzedzeniem ustawionym w konfiguracji. W przypadku 
ustawienia zbyt krótkiego czasu program może nie zdążyć zalicytować. Na czas reakcji 
ma wpływ przepustowość łącza zarówno po stronie użytkownika jak i Allegro oraz 
obciążenie komputera na którym zainstalowany jest AS.

Uwagi końcowe

Mamy nadzieję, że AS okaże się przydatnym narzędziem do licytowania na Allegro.
Działanie programu oparte jest o bibliotekę WebAPI udostępnioną przez Allegro i spełnia 
zalecenia związane ze stosowaniem tej biblioteki.  W  szczególności login i hasło wysyłane 
jest tylko i wyłącznie do serwera Allegro przy pomocy metody doLogin. Użytkownik może 



je zapisać na swoim komputerze ( z zastrzeżeniem opisanym w dziale Konfiguracja). 
Login użytkownika wysyłany jest podczas logowania do serwera autoryzacyjnego w celu 
sprawdzenia ważności licencji. W przypadku zmiany zasad korzystania z bibliotek WebAPI 
i zablokowaniu usług niezbędnych do działania programu AS użytkownikowi przysługuje 
zwrot kosztów licencji w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu ważności 
tej licencji.


