Έλεγχος Λογοκλοπής (Turnitin)
Το Turnitin αποτελεί ένα λογισμικό ανίχνευσης της αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών
εργασιών. Μέσα από την πλατφόρμα Moodle, στην οποία έχει ενσωματωθεί το turnitin, ο
εκπαιδευτής του μαθήματος έχει την δυνατότητα να ελέγξει-ανιχνεύσει το κατά πόσο οι εργασίες
που ανεβάζουν οι φοιτητές του μαθήματος είναι προϊόν δικής τους δουλειάς ή προϊόν αντιγραφής.
Οι φοιτητές εκπονούν και υποβάλλουν τις εργασίες τους και το Turnitin συγκρίνει το περιεχόμενο
αυτών με άλλες πηγές μέσα από βάσεις δεδομένων που διαθέτει. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ελέγχει ως προς την αυθεντικότητά τους και το ενδεχόμενο
λογοκλοπής (plagiarism) τις εργασίες οι οποίες υποβάλλονται από τους φοιτητές του.

Πότε έχουμε λογοκλοπή;
Λογοκλοπή έχουμε κάθε φορά που:
1. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το έργο, λέξεις ή ιδέες ενός άλλου δημιουργού (ή ακόμα και
από προηγούμενο δικό μας έργο! = self-plagiarism*) χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή
από την οποία αντλήσαμε αυτές τις πληροφορίες.
2. Παραθέτουμε αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις από κάποια πηγή χωρίς να τις περικλείουμε
σε εισαγωγικά «…» και χωρίς να αναφέρουμε την πηγή από την οποία προέρχονται.
3. Παραφράζουμε, δηλαδή παρουσιάζουμε με δικό μας λόγο και ύφος κάποια κάποια
πληροφορία ή τα επιχειρήματα ενός συγγραφέα, χωρίς να αναφερόμαστε στην πηγή.
4. Παραποιούμε ή αλλοιώνουμε πληροφορίες ή δεδομένα από κάποια άλλη πηγή.
5. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε την εργασία άλλου ατόμου ή και αντίθετα, όταν αναθέτουμε
σε κάποιον άλλο να κάνει τη δική μας εργασία.
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Αναφορά Ομοιότητας (Similarity Report)
Προβολή Ομοιοτήτων

Η περιοχή Match Overview παρουσιάζει μία λίστα όλων των ομοιοτήτων που βρέθηκαν στην
εργασία, ταξινομημένες από το υψηλότερο ποσοστό προς το χαμηλότερο.

1. Για να δείτε την περιοχή Match Overview, κάντε κλικ στο κόκκινο αριθμητικό ποσοστό
ομοιότητας από τη δεξιά γραμμή εργαλείων ομοιότητας.

2. Όλες οι ομοιότητες εμφανίζονται δεξιά στην περιοχή Match Overview κατά φθίνουσα σειρά.

3. Για λεπτομερέστερη προβολή κάθε ομοιότητας, κάντε κλικ στο βέλος δεξιά από κάθε
επιμέρους ποσοστό ομοιότητας.
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4. Η περιοχή Match Breakdown θα εμφανίσει όλες τις πηγές προέλευσης, όπου εντοπίστηκε
κάθε ομοιότητα. Για να δείτε τις πηγές επί της εργασίας, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε πηγή σας
ενδιαφέρει.

5. Ένα πλαίσιο με την πηγή προέλευσης θα εμφανιστεί επί της εργασίας, αποκαλύπτοντας σε
ποιο σημείο της πηγής εντοπίστηκε το κείμενο. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε την πλήρη πηγή,
κάντε κλικ στο εικονίδιο του βιβλίου που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντας κλικ στη αριθμημένη κόκκινη
σημαία στα αριστερά του επισημασμένου κειμένου.
Σημείωση: Κάντε κλικ στο αριστερό ή το δεξί βέλος του πλαισίου για να μετακινηθείτε μεταξύ

πηγών.
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6.Το πλήρες κείμενο της πηγής θα εμφανιστεί και στην περιοχή Full Source Text με όλες τις
ομοιότητες σε κόκκινο χρώμα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η πηγή προέλευσης όπου εντοπίστηκε η ομοιότητα είναι ιστότοπος,

έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε εκεί, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της πηγής προέλευσης που
βρίσκεται είτε στο πλαίσιο επί της εργασίας, είτε στην περιοχή Full Source Text,.
Σε περίπτωση που η πηγή προέλευσης όπου εντοπίστηκε η ομοιότητα είναι εργασία φοιτητή
(student paper), έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένα αίτημα προβολής της εργασίας (send a
request to view this paper), κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της πηγής προέλευσης που βρίσκεται
είτε στο πλαίσιο επί της εργασίας, είτε στην περιοχή Full Source Text.
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Προβολή Πηγών
Στην περιοχή All Source εμφανίζονται όλες οι πηγές που έχουν εντοπιστεί και ταξινομημένες από
το υψηλότερο προς το χαμηλότερο ποσοστό. Επιλέγοντας κάθε πηγή εμφανίζεται στην κορυφή
της περιοχής το πλήθος των ομοιοτήτων που εντοπίστηκαν στο κείμενο της εργασίας από τη
συγκεκριμένη πηγή.
1. Για να δείτε όλες τις πηγές προέλευσης, κάντε κλικ στο κόκκινο εικονίδιο All sources από τη
γραμμή εργαλείων ομοιότητας.

2. Όλες οι πηγές προέλευσης εμφανίζονται εντός της περιοχής All Sources κατά φθίνουσα
σειρά.
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3.Για να δείτε κάθε ομοιότητα εντός της επιλεγμένης πηγής προέλευσης, χρησιμοποιήστε τα βέλη
πλοήγησης στο επάνω μέρος της περιοχής All Sources. Κατά την πλοήγηση, θα εμφανίζεται ένα
νέο πλαίσιο επί της εργασίας για κάθε επόμενη πηγή.

Καθορισμός φίλτρων

1. Σε αυτή την περίπτωση , για δική σας ευκολία και για πιο πρακτικούς σκοπούς έχει ρυθμιστεί
αυτόματα το κόκκινο εικονίδιο Filter από τη γραμμή εργαλείων ομοιότητας, Exclude Quotes ,
Exclude Bibliography και Exclude sources that are less than :10 words. Σε αυτή την
περίπτωση δεν πρέπει να ρυθμίζουν οι φοιτητές τα φίλτρα γιατί τα αποτελέσματα που θα
παίρνετε δεν θα είναι ούτε αξιόπιστα ούτε επίσημα.

2. Από την περιοχή Filter and Settings δίνεται η δυνατότητα της εξαίρεσης από τον έλεγχο
ομοιότητας της βιβλιογραφίας και κειμένων εντός εισαγωγικών ( << >> ).

Επίσης δίνεται η δυνατότητα της εξαίρεσης από τον έλεγχο ομοιότητας πηγών που είναι
μικρότερες από ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων ή από ένα συγκεκριμένο ποσοστό λέξεων. Για
παράδειγμα, ο καθορισμός ενός φίλτρου με 10 λέξεις θα αποκλείσει όλες τις πηγές που έχουν ένα
σωρευτικό αριθμό όμοιων λέξεων που είναι σε μήκος μικρότερο από 10 λέξεις, ενώ ο καθορισμός
ενός φίλτρου με ποσοστό 3% θα αποκλείσει όλες τις πηγές που έχουν ποσοστό ομοιότητας
μικρότερο από 3%.
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Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Multi-Color Highlighting για να ενεργοποιήσετε την
επισήμανση των ομοιοτήτων με διαφορετικό χρώμα εντός της εργασίας.

Για να επιβεβαιώσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Apply Changes. Η
αναφορά θα αναπροσαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις που επιλέξατε.
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Εξαίρεση Πηγών
Α. Εξαίρεση πηγών μέσω της περιοχής Match Overview
1. Για να εξαιρέσετε πηγές από την αναφορά μέσω της περιοχής Match Overview, κάντε κλικ στο
κόκκινο αριθμητικό ποσοστό ομοιότητας από τη δεξιά γραμμή εργαλείων ομοιότητας.

2.Όλες οι ομοιότητες εμφανίζονται δεξιά στην περιοχή Match Overview κατά φθίνουσα σειρά.

3. Για λεπτομερέστερη προβολή κάθε ομοιότητες και εξαίρεση μίας πηγής, κάντε κλικ στο βέλος
δεξιά από κάθε επιμέρους ποσοστό ομοιότητας.

4. Στο κάτω μέρος της περιοχής Match Breakdown, κάντε κλικ στην επιλογή Exclude Sources.
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5. Επιλέξτε την πηγή ή τις πηγές που επιθυμείτε να εξαιρέσετε από τον έλεγχο και κάντε κλικ
στην κόκκινη επιλογή Exclude (#). Αυτόματα θα υπολογιστεί ξανά το ποσοστό ομοιότητας.

Β. Εξαίρεση πηγών μέσω της περιοχής All Sources

1. Για να εξαιρέσετε πηγές από την αναφορά μέσω της περιοχής Match Overview, κάντε κλικ στο
κόκκινο εικονίδιο All sources από τη γραμμή εργαλείων ομοιότητας.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Exclude Sources που βρίσκεται στο κάτω μέρος της περιοχής All
Sources.
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3. Επιλέξτε την πηγή ή τις πηγές που επιθυμείτε να εξαιρέσετε από τον έλεγχο.

4. Κάντε κλικ στην κόκκινη επιλογή Exclude ή στην επιλογή Cancel στο κάτω μέρος της περιοχής
All Sources για να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε τις πηγές που επιλέξατε. Αυτόματα θα
υπολογιστεί ξανά το ποσοστό ομοιότητας.
Προβολή Εξαιρεμένων Πηγών

1. Για να προβάλετε τις πηγές που έχουν εξαιρεθεί από την αναφορά, κάντε κλικ στο κόκκινο
εικονίδιο Exclude από τη γραμμή εργαλείων ομοιότητας.

2. Εάν έχετε εξαιρέσει πηγές, θα εμφανιστεί μία λίστα από τις εξαιρεμένες πηγές στην περιοχή
Excluded Sources.
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2. Εάν δεν έχετε εξαιρέσει κάποια πηγή, θα εμφανιστεί το μήνυμα No sources have been
excluded for this report.

3. Εάν επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη στην αναφορά κάποιες από τις εξαιρεμένες πηγές, επιλέξτε
τες και κάντε κλικ στην επιλογή Restore (1). Εάν επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη στην αναφορά
όλες οι εξαιρεμένες πηγές, κάντε κλικ στην επιλογή Restore All.
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