Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Urkund kullanımının 3 farklı yolu vardır.
Urkund genellikle ve özellikle e-mail aracılığı ile kullanılmaktadır fakat eğer kuruluş öğrenme yönetim sistemine(LMS)
sahipse, Urkund bir çok öğrenim yönetim sistemleriyle entegrasyonu da sağlamaktadır. Eğer kuruluş öğrenim
yönetim sistemine sahip değilse veya bu sistem dışında çalışmalarını sürdürmek istiyorlarsa, sadece e-posta yoluyla
da kullanılabilir. Çok sayıda farklı öğrenim yönetim sistemlerinin entegrasyonu ile ilgili düzenlenmiş kılavuzlarımız
mevcuttur.

Öğrenim Yönetim Sistemleri ( LMS ) ile Urkund Kullanımı
Öğretim görevlisi veya bu konuyla ilgilenen kişi (henüz kurulum gerçekleşmediyse) öğrenim yönetim
sistemi(LMS) ile Urkund arasındaki entegrasyonun gerçekleştiğini, kuruluş için devreye girmiş olduğunu
kontrol etmelidir

Öğrencileri geçerli dosya
formatları hakkında
Ebilgilendirir.
-posta aracılığıyla
Urkund uzantılı e-mail
adresini öğrencileriyle
Eğitmen
paylaşır.

kısa sürede Urkund Kullanımı
Öğrenci
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Yükleme yapmanın farklı bir yolu
Üniversite ve lise öğrencileri dokümanlarını
www.urkund.com/tr aracılığı ile de iletebilirler.
Bu özellik genellikle e-posta ile gönderilemeyecek
kadar büyük belgeler olduğu zaman veya aynı
zamanda birden fazla doküman yüklemek zorunda
olunduğu zaman kullanılır.

Analizler
Sol üstte: Doküman bilgisi ve genel benzerlik skoru Sağ üstte: Dokümanla benzerliği bulunan kaynaklar listesi

Doküman
Teslim Edildi
Kim tarafından
Alıcı
Mesaj

Sıralama

Sol Alt: Dokümanın altı çizili yerleri ve uyarılar kontrol edilmiştir.
( ? ) işareti çeşitli analiz bileşenlerinin açıklamasına sahiptir.

Kaynak Listesi

Dosya İsimleri

Sağ Alt: Eşleşmiş kaynaklardan muaf tutulanlar .

** Urkund arayüzünde ki çeşitli renk gösterimlerini ve şekilleri lütfen intihal olarak algılamayınız, bunlar direk olarak
intihal anlamına gelmemektedir. Diğer kaynaklarla ortak bir metin bulunmasının mantıklı bir sebebi olabilir. Akademik
sahtekârlığın mantıklı bir açıklamasını göz önünde bulundurabilmek için bulunan kaynaklar ile orijinal dokümanın
ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.
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Yararlı Bilgiler
Eğer Urkund’ u e-posta yoluyla kullanıyorsanız, kontrol edilmesi istenen doküman uygun dosya formatında
gönderilmelidir. E-postaya kopyalanıp yapıştırılmış veya direk olarak e-postaya yazılmış doküman da analiz edilecektir.
Eğer bir kişi e-postayı eksiz bir biçimde analiz adresine gönderirse Urkund tarafından her hangi bir hata mesajı
gönderilmeyecektir. Bu e-posta ve doküman gitmesi gereken alıcıya ulaşmayacaktır.
Hiç kimse bu dokümanları Google Docs ile veya başka bir bulut bazlı sistemle paylaşamaz. Urkund bu dosya ile
yeterli olmayan dosyayı içeren bir kaynakla bağlı olmalıdır veya birlikte çalışan bir dosyaya sahip olmalıdır.
G-mail veya Msn kullanıldığı zaman, dosyanın bir bağlantı aracılığı ile yüklenebilir olarak değil de ek olarak
gönderildiğinden emin olunuz
Urkund en yaygın 12 word proses formatını desteklemektedir: .DOC.
DOCX. SXW. PPT. PPTX. PDF. TXT. RTF. Html. Htm. WPS. ODT
PDF/A formatında olup sadece okunabilir olarak işaretlenen dosyalar Urkund tarafından kontrol edilmez.
Urkund şu anda iWorks biçimini desteklemiyor ancak , iWorks kullanıcılar yukarıda Kabul edilen dosya formatlarına göre
sayfaları “ Farklı kaydet “ diyerek kullanabilirler .
Eğer öğrenci dokümanı yanlış formatta yüklediyse, örneğin “essay.% & @” veya “My_assignment.xxx”, o kişi
Urkund’ dan bu doküman analiz edilemez diye bir hata mesajı alacaktır. Bu e-posta ekteki dokümanla birlikte
eğitimciye iletilmeyecektir.
Bir e-postaya birden fazla doküman eklemek mümkündür fakat biz her e-posta da bir doküman gönderilmesini
öneriyoruz.
E-posta da ki herhangi bir resim, örneğin, bir imza logosu farklı bir hata mesajı oluşturacaktır fakat bu doküman Urkund
tarafından normal bir şekilde alınacaktır.
Eğer aynı analiz adresine bir çok birden farklı doküman kontrol edilmesi için gönderilirse herhangi bir kontrol sistem
tarafından gerçekleşmez. Eğer aynı doküman aynı veya farklı bir e-posta adresinden farklı bir veya birden çok analiz
adresine tek seferde gönderilirse sistem bunun kontrolünü gerçekleştirecektir. Eğer bir doküman yüklenip, ikinci kez
başka bir versiyounu başka bir adresten yüklendiğinde Urkund’ da o dokümanın kopyası oluşmuş olur. Eğitimci ise bu
durumu Yardım butonundaki üst düzey rehberimizden ulaşabilir.

Eğer spam filtresi kullanıyorsanız ve Urkund’ dan gelecek tüm e-postaları alabilmek istiyorsanız, urkund.com veya
urkund.se domainlerini güvenlidir diye belirtmeniz gerekmektedir.
İnceleme sonucu eğer bir sistem hatası yoksa, teslim edildikten 30 dakika içerisinde iletilecektir, fakat nadiren 24 saate
kadar süren durumlar da olabilir.
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