Urkund: eina de
detecció de similituds
integrada a Moodle
[estudiant]
L’eina basada en el programari Urkund ofereix un servei de detecció , avaluació i
prevenció de plagi en els continguts digitals utilitzats i generats per la universitat a
través de la comparació de diverses fonts.
Permet localitzar i identificar documents amb contingut extret d’altres documents a
partir de l’anàlisi de diferents fonts com, per exemple, documents públics accessibles
a internet, editorials i repositoris propis, ja siguin públics o privats. A partir d’aquí,
s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació
i les referències a les coincidències amb altres documents per tal que el docent el
pugui valorar.
L’accés a Urkund està integrat dins el Campus Virtual de la UAB, concretament des
de l’activitat de Tasca (lliurament de treballs).
Els formats d’arxiu factibles de ser analitzats són: .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html,
.htm, .wps, .odt.
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Instruccions per lliurar un treball amb l’eina d’Urkund activa
1. Accedeix al Campus Virtual (https://cv.uab.cat).
2. Accedeix a l’aula moodle corresponent.
3. Fes clic sobre la tasca (lliurament de treball) que prèviament ha creat i configurat el/la
professor/a.
4. Veuràs el missatge (“Tots el fitxers carregats...”) ubicat per sobre del formulari de la
tramesa. Llegeix-lo atentament.

5. Carrega el fitxer de la tramesa i fes clic sobre el botó Desa els canvis.
6. Apareixerà la icona
al costat del nom del fitxer que has lliurat. Aquesta icona indica
que la tramesa serà analitzada per Urkund. A més, en passar el ratolí per sobre, apareix
el missatge Aquest fitxer està pendent d’enviar-se a URKUND. El temps que triga en
fer-se aquest enviament varia entre 10 i 15 minuts.
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7. Un cop el fitxer s’ha enviat a Urkund, el missatge canvia a Aquest fixer ha estat enviat
a URKUND i ara és a l’espera que l’anàlisi estigui disponible.

Tingues en compte que:



El temps màxim d’espera per a l’anàlisi pot ser de fins a 24 hores.
L’anàlisi de similituds utilitza la base de dades pròpia de documents que té Urkund,
la qual conté documents de la UAB, d’altres institucions i també fa la consulta a
repositoris públics.

8. Una vegada s’ha generat l’informe, el qual només és visible pel professor/a, veuràs
que s’ha generat l’enllaç “Opt-out”.

9. Si hi fas clic, accediràs a una pàgina des d’on podràs oposar-te a que el teu document
sigui incorporat a la base de dades d’Urkund. En cas que així ho vulguis, hauràs de clicar
sobre el botó Document exempt.
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En fer-ho, rebràs un correu de confirmació a la teva bústia d’estudiant de la UAB.

D’igual forma, podries tornar a autoritzar la inclusió del teu document a la base de dades
d’Urkund, clicant sobre el botó Document no exempt.

En cas de fer-ho, tornaries a rebre el següent correu de confirmació a la teva bústia d’estudiant
de la UAB.
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