Ανάρτηση Εργασίας με έλεγχο λογοκλοπής
Το TurnItIn αποτελεί ένα λογισμικό ανίχνευσης αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών
εργασιών. Μέσω αυτού, μπορεί να γίνει έλεγχος για το κατά πόσο η εργασία που αναρτάται
αποτελεί προϊόν προσωπικής εργασίας ή προϊόν αντιγραφής(λογοκλοπής). Το TurnItIn συγκρίνει
το περιεχόμενο της εργασίας με διάφορες πηγές (όπως άλλες εργασίες) και βάσεις δεδομένων που
διαθέτει (όπως ηλεκτρονικά περιοδικά, αναρτημένα κείμενα(paper), ιστοσελίδες και άλλα). Το
συνολικό ποσοστό λογοκλοπής προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους σημείων που έχει
αναγνωριστεί ως αποτέλεσμα λογοκλοπής. Υψηλό ποσοστό υποδηλώνει έντονα μεγάλο μέρος
λογοκλοπής.
Υποβολή εργασίας
Η εργασία πρέπει να αναρτηθεί μέσω της πλατφόρμας του eClass μέσα στα χρονικά περιθώρια που
έχει υποδηλώσει ο διδάσκων. Μετά που θα συνδεθείτε επιτυχώς στο eClass, επιλέγετε το μάθημα
που έχετε να αναρτήσετε την εργασία. Στην αριστερή πλευρά, στο μενού του μαθήματος, υπάρχει
επιλογή με τίτλο “Εργασίες”, μέσω του οποίου αναρτάτε τις εργασίες του μαθήματος.

Σημειώνουμε ότι στο ημερολόγιο του μαθήματος, το οποίο εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του
μαθήματος, υπάρχει ενδεικτική κουκίδα χρώματος μπορντό, η οποία υποδηλώνει την ημερομηνία
λήξης υποβολής εργασίας.

Στο υποσύστημα “Εργασίες” εμφανίζεται λίστα με όλες εργασίες του μαθήματος. Για να
αναρτήσετε την εργασία σας ή να δείτε τον τίτλο, την περιγραφή και τις λεπτομέρειες της εργασίας,
επιλέγετε τον τίτλο της εργασίας από τη λίστα. Ο σύνδεσμος δεν θα είναι διαθέσιμος αν έχει
παρέλθει η προθεσμία υποβολής.

Μόλις “ανοίξετε” την εργασία, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες αυτής. Με αριθμούς 1-4 σημειώνουμε
τα σημαντικά σημεία

1: Τίτλος και περιγραφή της εργασίας
2: Συνοδευτικό αρχείο της εργασίας. Στην περίπτωση που υπάρχει πλήρης περιγραφή της
εργασίας(παραπάνω πεδίο), μπορεί να μην υπάρχει συνοδευτικό αρχείο. Είναι προαιρετικό.
3: Προθεσμία υποβολής εργασίας.
4: Για να αναρτηθεί στην πλατφόρμα και να περάσει από έλεγχο λογοκλοπής, θα πρέπει να
συμφωνήσετε με τους όρους του TurnItIn.

Μετά της αποδοχή των όρων του TurnItIn, εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη, και θα μπορέσετε να
αναρτήσετε την εργασία σας, επιλέγοντας “Upload Submission”.

1: Συμπληρώνετε ένα τίτλο για την εργασία σας
2: Επιλέγετε το αρχείο της εργασίας σας από τον υπολογιστή σας. Οι διαθέσιμοι τύποι αρχείων που
μπορείτε να επιλέξετε είναι μορφής Word(.doc και .docx), openOffice και libreOffice(odt) και
Portable Document Format(pdf). Προτιμήστε να επιλέξετε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής (Word,
openOffice, libreOffice).
3: Πατάτε το κουμπί με τίτλο “Upload and Review”. Μετά από λίγο (ο χρόνος εξαρτάται από το
μέγεθος του αρχείου σας και το φόρτο της υπηρεσίας TurnItIn εκείνη τη χρονική στιγμή),
εμφανίζεται προεπισκόποηση της ανάρτησης της εργασίας, που μπορείτε να επιβεβαιώσετε την
ορθότητα του αρχείου που επιλέξατε. Μετά την επιβεβαίωση, επιλέγετε “Submit to TurnItIn”

Μετά την ανάρτηση της εργασίας στο TurnItIn, επιστρέφετε στην αρχική οθόνη της εργασίας.

Στην αρχική εικόνα της εργασίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις λεπτομέρειες της ανάρτησης που
έχετε κάνει, και πιο συγκεκριμένα:
1: Ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της εργασίας
2: Αποδεικτικό για την ανάρτηση της εργασίας από το TurnItIn.

Αν εμφανίζεται το παραπάνω στιγμιότυπο, τότε η εργασία σας έχει σίγουρα αναρτηθεί σωστά, και ο
διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να βαθμολογήσει την εργασία σας.

Καλή επιτυχία!

