פיילוט מערכת Originality
בטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
אנו שמחים לבשר על פיילוט המערכת במוסדכם למשך  3חודשים ללא הגבלת
שימוש ,החל מתאריך 24.10.2022
אנו מבצעים בדיקת מקוריות לעבודות המוגשות ע"י סטודנטים ,דו"ח מקוריות
נשלח למרצה לצפייה ,כל זאת באמצעות ממשק בתוכנת  Moodleהמוכרת לכם.
הסבר על המערכת נמצא בהמשך בקובץ זה .בנוסף ,ניתן לראות הסבר מלא
בקישור הבא https://originality.co.il/howtouse.html -
כל עבודה המוגשת לבדיקת מקוריות נבדקת מול המאגר הארצי של החברה,
ובו מעל  5.3מיליון עבודות אקדמיות ממרבית המוסדות האקדמאים בישראל,
וכן ומאות אלפי תכנים ממקורות מקוונים (המערכת לא מבצעת בדיקת מקוריות
מול רשת האינטרנט).
רשימת הלקוחות שלנו נמצאת באתר https://originality.co.il -
לקוחות העושים שימוש במערכת מדווחים על ירידה של  50%בוועדות
המשמעת בנושא העתקות.
ציטוט מתוך דו"ח מבקר המדינה – 2017
"אחת הדרכים לצמצום מעשי הונאה במסגרת הגשת עבודה אקדמית היא שימוש
בתוכנה לזיהוי העתקה (להלן גם  -פלגיאט)"
"על המוסדות בסיוע המל"ג לשתף פעולה במסגרת השימוש בכלים ממוחשבים לזיהוי
פלגיאט כדי לייצר מנגנון יעיל לזיהוי העתקות של עבודות אקדמיות ,ובכלל זה על
המוסדות לשקול לייצר בסיס מידע משותף של העבודות שהוגשו".
קישור לדוח מבקר המדינה
סרטון הדרכה ליצירת מטלה שתעבור בדיקת מקוריות:
https://vimeo.com/143879005
סרטון הסבר לצפייה בתוצאות בדיקת מקוריותhttps://vimeo.com/504034797 :

מדריך שימוש בשירות
דרוג מקוריות מסמכים
שלב ראשון
בעת יצירת מטלה חדשה יש לסמן "כן" ברכיב בדיקת מקוריות

יש להגיש את המטלה כקובץ אחד או יותר מסוג  pdf, docx, doc, rtf, txtבלבד
(יש להימנע מהגשת דפים סרוקים).
כשרכיב זה מופעל ומועלים מספר קבצים המערכת תבדוק מקוריות של כל
הקבצים.
שימו לב! סוגי קבצים שאינם טקסט לא יבדקו (לדוגמה :תמונות קבצי zip
ועוד).
יצירת דו"ח מקוריות עשוי לארוך עד  48שעות כאשר יש עומס על המערכת.
בד"כ הדו"ח מופק תוך מספר שעות לאחר הגשת העבודה לבדיקה.
המערכת בודקת מקוריות קבצים בשפות :עברית ,אנגלית וערבית.
עם הכניסה למטלה ע"י הסטודנט מוצגת ההודעה הבאה (זה השינוי היחידי
שהסטודנט רואה)

שלב שני
במסך צפייה במטלות שהוגשו יש להקליק על הקישור הצגת/מתן ציונים
להגשות -

שלב שלישי
במסך מתן ציונים עבור מטלות ניתן לראות את ציון המקוריות ולצפות בדו"ח
מקוריות  PDFשנמצא מתחת לקובץ שהוגש לבדיקת העבודה -

ציון מקוריות מעל  79%נחשב סביר בהחלט .עבור ציונים נמוכים יותר על
המרצה לבדוק את הדו"ח לפני הסקת מסקנות שליליות .ישנן עבודות שדורשות
הבאת דברים רבים במקור (למשל חוקים ,פסקי דין ,קטעי שירה וכדומה).
בעבודות כאלה לא יתכן ציון מקוריות גבוה.

דוח מקוריות לדוגמא -

לחיצה על מספר הסטודנט תעביר אתכם לעמוד הסטודנט ממנו נמצאה
ההעתקה.
לחיצה על מספר מטלה תעביר אתכם למטלה ממנה נמצאה העתקה.
לחיצה על מספר קורס תביא אתכם לקורס ממנו נמצאה העתקה.
>> אין משמעות לצבעים ,הם נועדו לצורך עיון נוח בדוח.





אין להגיש לבדיקה עבודות כתובות בכתב יד.
אין להגיש עבודות שעיקרן נוסחאות ותרשימים.
אין להגיש קבצים סרוקים.
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