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Τι είναι η διαδικτυακή υπηρεσία Τurnitin (1/2)

Η εμπορική εφαρμογή λογισμικού Turnitin χρησιμοποιείται από
περισσότερα από 15.000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε
πάνω από 140 χώρες ως εργαλείο για την πρόληψη της
λογοκλοπής κατά τη διάρκεια της συγγραφής φοιτητικών
εργασιών και διατριβών.

Με ορθολογική χρήση έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην
εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην
επιστημονικά και ηθικά ορθή χρήση βιβλιογραφικών πηγών
κατά τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων.
Η πρόσβαση στα μέλη του ΠΘ παρέχεται μέσω της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου
Πληροφόρησης σε consortium 15 Ελληνικών Πανεπιστημίων του Συνδέσμου Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στον οποίο καταβάλλεται σχετική συνδρομή.

http://turnitin.com/en_us/higher-education
http://www.lib.uth.gr/
http://www.seab.gr/


Τι είναι η διαδικτυακή υπηρεσία Τurnitin (2/2)

Η σύγκριση περιλαμβάνει και την υπηρεσία Translated Matching (εφόσον επιλεχθεί
από τον διδάσκοντα) με την οποία ελέγχεται και μεταφρασμένο κείμενο από τις
πηγές της βάσης δεδομένων του Turnitin ως εξής: εντοπίζεται η γλώσσα υποβολής, το
κείμενο μεταφράζεται στα αγγλικά και συγκρίνεται με όλες τις πηγές της βάσης που
είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα (υποστηρίζονται τα ελληνικά).

> 62 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες (τρέχουσες και παλιότερες)
>  734 εκατομμύρια φοιτητικές εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται αυτές που 

υποβάλλονται σε ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια
> 160 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα περιοδικών από όλους τους εκδότες 

(στη συντριπτική τους πλειοψηφία μη ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο)
(τα παραπάνω δεδομένα αυξάνονται συνεχώς: βλ. ανανέωση στοιχείων)

Με χρήση της εφαρμογής Turnitin μπορεί να διεξαχθεί προληπτικός έλεγχος
της πρωτοτυπίας εργασιών και διατριβών των φοιτητών.

Οι εργασίες/διατριβές μεταφορτώνονται στο σύστημα και συγκρίνονται με τη
βάση δεδομένων του Turnitin που σήμερα (Ιανουάριος 2018) περιλαμβάνει:

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Administrator_Guides/User_Guide/Translated_Matching
https://goo.gl/8WFMZK


Πως προσφέρεται το Τurnitin στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η πρόσβαση στην υπηρεσία Turnitin
παρέχεται διαδικτυακά στα μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους
διδάσκοντες των Τμημάτων του ΠΘ με χρήση του ιδρυματικού τους
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (….@uth.gr) ως ονόματος
χρήστη (user name).
Η εγγραφή των μελών ΔΕΠ του ΠΘ ως χρηστών του Turnitin θα γίνει
μαζικά από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης
(ΒΚΠ) του ΠΘ, με βάση λίστα του Κέντρου Δικτύου, ενώ οι υπόλοιποι
διδάσκοντες θα εγγράφονται σε επίπεδο ακαδημαϊκού εξαμήνου, μόνο
εφόσον αποστέλλεται σχετική λίστα από την Γραμματεία κάθε Τμήματος
στο αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ.

Προς το παρόν δεν είναι τεχνικά δυνατή η ενσωμάτωση του Turnitin στο σύστημα διαχείρισης 
ηλεκτρονικών μαθημάτων open eclass του ΠΘ (δείτε ενημέρωση από την τεχνική ομάδα του GUNet )

http://turnitin.com/en_us/higher-education
http://eclass.uth.gr/
https://docs.openeclass.org/el/plagiarism


Χρήση Turnitin: 1α. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα
Μετά την εγγραφή από τη ΒΚΠ κάθε μέλος ΔΕΠ ή διδάσκων του θα ΠΘ λάβει ένα e-mail από τη
διεύθυνση Turnitin No Reply noreply@turnitin.com: με θέμα Set up Your Turnitin Instructor Account και
την παρακάτω μορφή – για συνεχίσετε τη διαδικασία πατήστε το κουμπί Get Started

mailto:noreply@turnitin.com


Χρήση Turnitin: 1β. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα
Στην επόμενη οθόνη (Get Started) πατήστε το κουμπί Create Password για να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης



Χρήση Turnitin: 1γ. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα

Στην επόμενη οθόνη (Account Setup):

α) στο πεδίο Email Address πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση e-mail σας στο ΠΘ με μορφή
xxxxx@uth.gr (προσοχή πρέπει να είναι ακριβώς
ίδια με αυτή που λάβατε το e-mail με θέμα Set up
Your Turnitin Instructor Account)

β) στο πεδίο Last Name or Family Name
πληκτρολογήστε το επώνυμο σας (προσοχή να
είναι ακριβώς ίδιο όπως εμφανίζεται στα e-mails
που λάβατε από τη διεύθυνση Turnitin No Reply
noreply@turnitin.com)

γ) πατήστε το κουμπί Next για να προχωρήσετε

mailto:xxxxx@uth.gr
mailto:noreply@turnitin.com


Χρήση Turnitin: 1δ. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα

Στην επόμενη οθόνη (Account Setup) εμφανίζεται ειδοποίηση ότι για να επικυρωθεί ο λογαριασμός σας
στο Turnitin στάλθηκε e-mail στη διεύθυνση σας στο ΠΘ (xxxxx@uth.gr)



Χρήση Turnitin: 1ε. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα
Αμέσως μετά θα λάβετε e-mail από τη διεύθυνση Turnitin No Reply noreply@turnitin.com με θέμα Create
Your Turnitin Password και κείμενο σαν αυτό που ακολουθεί το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο
(link) τον οποίο πρέπει να πατήσετε ή να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σε κάποιον web
browser μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή του e-mail για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του κωδικού
πρόσβασης (password) σας στο Turnitin. Εάν περάσουν οι 24 ώρες θα πρέπει να πατήσετε ή να
αντιγράψετε και να επικολλήσετε σε κάποιον web browser το 2ο σύνδεσμο για να λάβετε πάλι e-mail με
νέο σύνδεσμο δημιουργίας κωδικού πρόσβασης.

Dear Onoma Eponymo,

To finish setting up your Turnitin account, please click here to create your password.
If you have trouble clicking on the link provided, simply copy and paste the following URL into your browser:
https://www.turnitin.com/login_reset.asp?lang=none&id=098ae3066995.......................account_setup=1

Has your link expired?
Your create password link is valid for only 24 hours. If you find that your link has expired, click here to request a new 
link.

If you have trouble clicking on the link provided, simply copy and paste the following URL into your browser:
https://www.turnitin.com/password_reset1.asp?lang=none&account_setup=1

Thanks,
Turnitin

mailto:noreply@turnitin.com


Χρήση Turnitin: 1στ. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα

Το link που πατήσατε στο e-mail οδηγεί στην
οθόνη Create Your Password:

α) στο πεδίο Password πληκτρολογήστε τον κωδικό
που θέλετε να χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην
υπηρεσία Turnitin. Προσοχή ο κωδικός πρέπει να
είναι από 6 έως 12 χαρακτήρες και να περιέχει
τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό.

β) στο πεδίο Confirm Password πληκτρολογήστε εκ
νέου τον παραπάνω κωδικό.

γ) πατήστε το κουμπί Create Password για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία δημιουργίας του
κωδικού πρόσβασης



Χρήση Turnitin: 1ζ. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης χρήστη διδάσκοντα
Τέλος θα εμφανιστεί η οθόνη Account Setup Complete, ενώ θα λάβετε και e-mail από τη διεύθυνση
Turnitin No Reply noreply@turnitin.com με θέμα Your Account is Now Set Up

Πατώντας το σύνδεσμο Log in Now στην οθόνη Account Setup Complete, ή το Click here στο 3ο e-mail ή
το σύνδεσμο https://www.turnitin.com/login_page.asp μεταφέρεστε στην οθόνη εισόδου στο Turnitin

mailto:noreply@turnitin.com
https://www.turnitin.com/login_page.asp
https://www.turnitin.com/login_page.asp
https://www.turnitin.com/login_page.asp


Χρήση Turnitin: 2α. Είσοδος στην υπηρεσία Turnitin
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε μέλος ΔΕΠ ή διδάσκων του ΠΘ έχει πρόσβαση στην
υπηρεσία Turnitin πατώντας το σύνδεσμο (link) https://www.turnitin.com/login_page.asp

στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
e-mail σας στο ΠΘ
(xxxxx@uth.gr) με  την οποία 
έγινε η εγγραφή σας στο Turnitin

πληκτρολογήστε τον κωδικό 
χρήστη (password) που 
δημιουργήσατε

Τέλος πατήστε 
το κουμπί Login

https://www.turnitin.com/login_page.asp


Χρήση Turnitin: 2β. Είσοδος στην υπηρεσία Turnitin

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας (e-mail, όνομα, 
επώνυμο) και ορίστε κρυφή ερώτηση (Secret 
question) και απάντηση (Question Answer) –
κρατήστε αντίγραφο της κρυφής 
ερώτησης και απάντησης γιατί θα σας 
ζητηθεί εάν ξεχάσετε τον κωδικό 
πρόσβασης και ζητήσετε αυτόματα 
υπενθύμιση

Μετά πατήστε το κουμπί Next

H επόμενη οθόνη (Welcome to Turnitin!) εμφανίζεται την πρώτη
φορά που θα μπείτε στο σύστημα



Χρήση Turnitin: 2γ. Είσοδος στην υπηρεσία Turnitin
H επόμενη οθόνη (User Agreement) εμφανίζεται την πρώτη φορά
που θα μπείτε στο σύστημα

Πατήστε το κουμπί Ι Agree – Continue 
για να συνεχίσετε στη δημιουργία 
μαθήματος



Χρήση Turnitin: 3α. Προσθήκη τάξης [=μαθήματος]

Στην επόμενη ιστοσελίδα του Διδάσκοντα (Instructor) αρχικά με την επιλογή +Add Class δημιουργείτε το
μάθημα (τάξη) στο οποίο θα φορτώσετε τις εργασίες των φοιτητών σας.

Πατήστε το κουμπί 
+Add Class για να 
δημιουργήσετε το 
αντίστοιχο μάθημα



Χρήση Turnitin: 3β. Προσθήκη τάξης [=μαθήματος]
Στη φόρμα δημιουργίας μαθήματος (Create a new class) συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία

Στο πεδίο Class type επιλέγετε πάντα:
Standard

Στο πεδίο Class name πληκτρολογήστε 
τον τίτλο του μαθήματος

Στο πεδίο Εnrollment key 
πληκτρολογείτε τον κωδικό εγγραφής 
φοιτητών στο μάθημα 

Επιλέξτε θεματικό πεδίο/α του 
μαθήματος (πεδίο Subject area[s]) και 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο 
(πεδίο Subject level[s])

H ημερομηνία Class start date 
εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. 
Την ημερομηνία Class end date την 
ορίζετε ως  αυτή μέχρι την οποία 
μπορείτε να φορτώνονται εργασίες στα 
πλαίσια των μαθημάτων που 
διδάσκετε (μπορείτε να την αλλάζετε)

Στο τέλος πατήστε το μπλε κουμπί 
Submit



Χρήση Turnitin: 3γ. Προσθήκη τάξης [=μαθήματος]
H επόμενη οθόνη επιβεβαιώνει την δημιουργία του μαθήματος (Class created)

Πατήστε το μπλε κουμπί Continue για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ως διδάσκων (instructor homepage) η οποία πλέον θα 
εμφανίζεται κάθε φορά που θα μπαίνετε στο Turnitin με τα στοιχεία του λογαριασμού σας (e-mail και κωδικό πρόσβασης).
Από την αρχική σελίδα διδάσκοντα μπορείτε να συνεχίσετε με την υποβολή φοιτητικών εργασιών στο μάθημα που 
δημιουργήσατε (τα Class ID και Enrollment key χρειάζονται μόνο εφόσον αποφασίσετε να δώσετε πρόσβαση στους φοιτητές και 
μπορείτε να τα βλέπετε ως εξής: το Class ID από την αρχική σας σελίδα και το Enrollment key από την επιλογή Edit του μαθήματος).



Χρήση Turnitin: 4α. Προσθήκη φοιτητικής εργασίας σε μάθημα

Στην οθόνη του λογαριασμού σας ως διδάσκοντα πατήστε τον τίτλο του μαθήματος (Class name)
που δημιουργήσατε για να μεταβείτε στην οθόνη προσθήκης εργασίας (βλ. επόμενη εικόνα)

Πατήστε το κουμπί Add Assignment για να δημιουργήσετε εργασία
(π.χ. 1η Εργασία) στα πλαίσια μαθήματος, ή πτυχιακή, διατριβή κλπ.)

Πατώντας το κουμπί Edit μπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία του μαθήματος που ορίσατε 
κατά την προσθήκη του (Class name, Enrollment key κλπ., βλ. διαφάνεια 3.β)



Χρήση Turnitin: 4β. Προσθήκη φοιτητικής εργασίας σε μάθημα

Διαλέξτε τύπο αρχείου που θα 
μεταφορτωθεί: προτείνεται η πρώτη 
επιλογή, Allow only file types that 
Turnitin can check for similarity, δηλ. 
μόνο οι τύποι αρχείων που η Turnitin
υποστηρίζει που είναι: Microsoft 
Word, PowerPoint, WordPerfect, 
PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice 
(ODT), Hangul (HWP), Google Docs 
(submitted via the Google Drive 
submission option), plain text files

Τα όρια των αρχείων 
εργασιών/διατριβών που μπορεί 
να μεταφορτωθούν είναι:

μέχρι 400 σελίδες (< 400 σελ.)
μέχρι 40 ΜΒ (< 40 ΜΒ)

αν τα αρχεία ξεπερνούν αυτά τα 
όρια θα πρέπει να τα χωρίσετε σε 
μέρη (αν επιλέξετε Allow any file type 
το όριο είναι μέχρι 20 MB/αρχείο)

Συμπληρώστε τίτλο εργασίας

Εισάγετε ημερομηνία 
έναρξης και λήξης 
υποβολής εργασιών

Πατήστε το κουμπί Optional Settings 
για επιπλέον επιλογές εργασιών –
βλ. επόμενη διαφάνεια

Πατήστε το κουμπί Submit



Χρήση Turnitin: 4γ. Προσθήκη φοιτητικής εργασίας σε μάθημα

Από την οθόνη Optional Settings 
μπορείτε να αλλάξετε τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε 
εργασία - συνιστάται να μην αλλάζετε 
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός από 
την επιλογή αποθήκευσης της εργασίας 
στο Turnitin (Submit Papers to)
Αν για κάποιο λόγο δεν έχει επιλεγεί η 
υπηρεσία Translated Matching μπορείτε 
να την επιλέξετε από εδώ (σημειώνεται 
ότι η επιλογή καθυστερεί την παραγωγή 
της αναφοράς ομοιότητας [similarity 
report])

Επισημαίνεται ότι αλλαγές σε κάθε 
ρύθμιση μπορούν να γίνουν και μετά 
την υποβολή (δηλ. αφού πατήσετε το 
Submit) με την επιλογή Edit των 
ρυθμίσεων της εργασίας (δείτε πως 
στην επόμενη διαφάνεια)

H ρύθμιση “Submit Papers to” 
σας δίνει 2 επιλογές:
α) standard paper repository: τα 
αρχεία της εργασίας 
αποθηκεύονται στο αποθετήριο 
του Turnitin και είναι διαθέσιμα για 
μελλοντική σύγκριση ομοιότητας 
από τους χρήστες του συστήματος 
(προτείνεται για τελικά κείμενα 
πτυχιακών, μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών διατριβών)

β) no repository: τα αρχεία της 
εργασίας δεν αποθηκεύονται στο 
αποθετήριο του Turnitin και δεν 
είναι διαθέσιμα για μελλοντική 
σύγκριση ομοιότητας από τους 
χρήστες του συστήματος 
(προτείνεται για κείμενα εργασιών 
προόδου στα πλαίσια μαθημάτων)

Αναφορές ομοιότητας (similarity 
reports) παράγονται και στις 2 
περιπτώσεις
(βλ. αναλυτικές οδηγίες)

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Administrator_Guides/User_Guide/Translated_Matching
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/15_Managing_Assignments/Creating_a_Paper_Assignment


Χρήση Turnitin: 4δ. Προσθήκη φοιτητικής εργασίας σε μάθημα

Από το σύνδεσμο πολλαπλών επιλογών More actions μπορείτε πατώντας: 
α) Edit Settings: να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εργασίας (τυχόν αλλαγές δεν 
ισχύουν αναδρομικά), β) Submit να υποβάλλετε αρχείο εργασίας φοιτητή για 
έλεγχο και γ) Delete assignment: να διαγράψετε όλα τα στοιχεία της εργασίας

Υποβολή αρχείου εργασιών γίνεται και πατώντας το σύνδεσμο View με τον οποίο μεταφέρεστε 
στην παρακάτω οθόνη - πατώντας το κουμπί Submit File κάνετε τη σχετική υποβολή 



Χρήση Turnitin: 4ε. Προσθήκη φοιτητικής εργασίας σε μάθημα

Στη σελίδα υποβολής εργασίας αν δεν 
έχετε εγγράψει* φοιτητές στο μάθημα                
(η προτεινόμενη επιλογή στο πεδίο 
Author είναι η Non-enrolled student) 
συμπληρώνετε το: Όνομα (First name), 
Επώνυμο (Last Name) του φοιτητή και 
τον τίτλο της εργασίας
[*αν έχετε εγγράψει φοιτητές σε μάθημα 
μπορείτε να διαλέξετε το ονοματεπώνυμο 
τους από λίστα στο πεδίο Author]

Μετά μπορείτε να διαλέξετε ένα αρχείο 
εργασίας από: τον Η/Υ σας, ή τις 
υπηρεσίες Dropbox και Google Drive

Και μετά να φορτώσετε το αρχείο για 
έλεγχο στο Turnitin πατώντας το κουμπί: 
Upload



Χρήση Turnitin: 4στ. Προσθήκη φοιτητικής εργασίας σε μάθημα

Στην επόμενη 
οθόνη 
επιβεβαιώστε 
ότι το αρχείο 
που επιλέξατε 
είναι το σωστό 
και πατήστε το 
κουμπί Confirm 
για να 
ολοκληρωθεί η 
διαδικασία

Αμέσως μετά 
εμφανίζεται η 
οθόνη 
επιβεβαίωσης 
φορτώματος 
του αρχείου 

Στη συνέχεια 
πατήστε το 
κουμπί Go to 
assignment 
inbox για να 
δείτε τα 
αποτελέσματα



Χρήση Turnitin: 5α. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το αποτέλεσμα της ομοιότητας (SIMILARITY) του αρχείου 
που φορτώσατε με τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων του Turnitin σε ποσοστό επί της % -
πατήστε το ποσοστό για να μεταβείτε στην αναλυτική παρουσίαση της αναφοράς ομοιότητας 

Πατώντας το μπλε εικονίδιο κάτω από το FILE  
βλέπετε το αρχείο που φορτώσατε (και σε μορφή pdf)

Στην οθόνη αποτελεσμάτων 
(όπου βλέπετε όλες τις 
εργασίες που έχουν 
υποβληθεί στο μάθημα)
μπορείτε να ξαναπάτε όσες 
φορές θέλετε πατώντας το 
κουμπί View της οθόνης του 
μαθήματος

ΟΘΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Χρήση Turnitin: 5β. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Την πρώτη φορά που θα ζητήσετε 
αναλυτικά αποτελέσματα σύγκρισης 
εργασιών θα εμφανιστεί οθόνη 
καλωσορίσματος (Welcome) –
πατώντας το μπλε βέλος στα δεξιά 
θα δείτε μια συνοπτική παρουσίαση 
6 οθονών ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων - αν δεν θέλετε να 
δείτε την παρουσίαση πατήστε σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος της οθόνης



Χρήση Turnitin: 5γ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Ο αριθμός στα δεξιά δείχνει το ποσοστό ομοιότητας της 
εργασίας με τη βάση δεδομένων του Turnitin (π.χ. 96%)

Πατώντας το ποσοστό 
εμφανίζονται δεξιά οι 
πηγές στις οποίες 
εντοπίστηκε ομοιότητα 
με την εργασία
(π.χ. κατά 66% με την 
πηγή 1 και κατά 31% με 
την πηγή 2)

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 1) 

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 2) 

Στο αριστερό μέρος 
εμφανίζεται 
επισημασμένο με 
διαφορετικό χρώμα 
το κείμενο της 
εργασίας που 
βρέθηκε αυτούσιο σε 
κάθε διαφορετική 
πηγή της βάσης 
δεδομένων του 
Turnitin

Κάνοντας 
διπλό κλικ 
στον αριθμό 
κάθε πηγής 
εμφανίζεται 
αναλυτικά το 
περιεχόμενο 
της 

Επιλέγοντας 
κάθε πηγή 
εμφανίζεται 
αναλυτικά το 
περιεχόμενο 
της 



Χρήση Turnitin: 5δ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 1) 

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 2) 

Κάνοντας 
διπλό κλικ 
στον αριθμό 
κάθε πηγής 
εμφανίζεται 
αναλυτικά το 
περιεχόμενο 
της 

Επιλέγοντας 
κάθε πηγή 
εμφανίζεται 
αναλυτικά το 
περιεχόμενο 
της 

Πατώντας το σύνδεσμο στην αναλυτική εμφάνιση 
μεταφέρεστε στην πηγή της βάσης δεδομένων εφόσον είναι 
ελεύθερη ή το ΠΘ έχει πρόσβαση σε αυτή

Πατώντας το 
εικονίδιο με τη 
μορφή βιβλίου 
εμφανίζεται στο 
δεξί πλαίσιο της 
οθόνης η πηγή σε 
μορφή πλήρους 
κειμένου (βλ. 
επόμενη 
διαφάνεια)



Χρήση Turnitin: 5ε. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 1) 

πατώντας το 
εικονίδιο με 
τη μορφή 
βιβλίου στην 
αναλυτική 
εμφάνιση στο 
δεξί πλαίσιο 
της οθόνης 
παρατίθεται η 
το πλήρες 
κείμενο της 
πηγής σε 
μορφή 
κειμένου
(Full Source 
Text)



Χρήση Turnitin: 5στ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 1) 

Αριθμός 
πηγής (π.χ. 2) 

Κάνοντας 
διπλό κλικ 
στον αριθμό 
κάθε πηγής 
εμφανίζεται 
αναλυτικά το 
περιεχόμενο 
της 

Επιλέγοντας 
κάθε πηγή 
εμφανίζεται 
αναλυτικά το 
περιεχόμενο 
της 

Τα χρώματα των 
ποσοστών 
αλλάζουν ως εξής: 
Μπλε : Καθόλου 
όμοιο κείμενο
Πράσινο: ομοιότητα 
κειμένου από μία 
λέξη έως 24%
Κίτρινο: 25-49% 
ομοιότητα κειμένου
Πορτοκαλί : 50-74% 
ομοιότητα κειμένου
Κόκκινο: 75-100% 
ομοιότητα κειμένου

Πατώντας το 
εικονίδιο κάτω από 
το ποσοστό 
εμφανίζεται πλήρης 
λίστα των πηγών 



Χρήση Turnitin: 5ζ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Πατώντας το 
τρίτο εικονίδιο 
(αυτό με σχήμα 
χωνιού) 
εμφανίζονται 
φίλτρα που 
περιλαμβάνουν 
επιλογές όπως:
Αφαίρεση 
βιβλιογραφίας, 
Αφαίρεση 
κειμένου μέσα σε 
εισαγωγικά 
(quotes) κλπ.

Εάν επιλέξετε φίλτρα 
θα πρέπει να 
πατήσετε τα κουμπιά: 
α) Εφαρμογή Αλλαγών
(Apply Changes) και
β) Έκδοσης νέας 
αναφοράς ομοιότητας 
(New Report)



Χρήση Turnitin: 5η. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Πατώντας το τέταρτο 
εικονίδιο (αυτό με 
σχήμα κάτω βέλους) 
εμφανίζεται παράθυρο 
μέσω του οποίου 
μπορείτε να 
κατεβάσετε: την 
αναφορά ομοιότητας 
στον Η/Υ σας (Current 
View), Ψηφιακή 
Απόδειξη Υποβολής 
(Digital Receipt) και το 
Αρχείο της Εργασίας που 
υποβλήθηκε (Originally 
Submitted File)



Χρήση Turnitin: 5θ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Πατώντας το σύνδεσμο Return to Turnitin Classic
μεταφέρεστε στο κλασσικό (παλιότερο) περιβάλλον 
εμφάνισης αποτελεσμάτων του Turnitin



Χρήση Turnitin: 5ι. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Πατώντας το 
σύνδεσμο Text Only 
Report μεταφέρεστε 
σε περιβάλλον 
εμφάνισης 
ομοιότητας τύπου 
κειμένου (βλ. 
επόμενη διαφάνεια)

Πατώντας το σύνδεσμο Try the new, easy-to-use interface
μεταφέρεστε στο προηγούμενο (default) περιβάλλον 
εμφάνισης αποτελεσμάτων του Turnitin



Χρήση Turnitin: 5κ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Περιβάλλον εμφάνισης ομοιότητας 
τύπου κειμένου Text Only Report

Πατώντας το εικονίδιο 
του εκτυπωτή 
μπορείτε να 
κατεβάσετε στον Η/Υ 
σας αντίγραφο της 
αναφοράς ομοιότητας 
με τη μορφή κειμένου 



Χρήση Turnitin: 5λ. Αποτελέσματα ελέγχου φοιτητικής εργασίας

Επισημαίνεται ότι το σύστημα Turnitin δεν εντοπίζει
λογοκλοπή αλλά παράγει αναφορές ομοιότητας
(similarity reports) των φοιτητικών εργασιών ή
διατριβών σε σχέση με τη βάση δεδομένων ελεύθερων
και συνδρομητικών πηγών και προγενέστερων
εργασιών/διατριβών.

Κάθε διδάσκων πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη
προσοχή τις αναφορές με μεγάλο ποσοστό ομοιότητας
και κυρίως το που ακριβώς εντοπίστηκαν τα ίδια
κείμενα (δείτε περισσότερα εδώ)

http://turnitin.com/en_us/higher-education
http://turnitin.com/en_us/resources/blog/421-general/1644-top-15-misconceptions-about-turnitin


Σύνδεσμοι οδηγών Turnitin
Για αναλυτικότερους οδηγούς εκπαιδευτή στην αγγλική γλώσσα μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω 
συνδέσμους της Εταιρείας Turnitin (σημειώνεται ότι το ΠΘ έχει πρόσβαση μόνο στο module Originality Check 
για πρόληψη της λογοκλοπής του περιβάλλοντος Feedback Studio)

Γενική ιστοσελίδα οδηγών εκπαιδευτή: https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides

Διαχείριση μαθημάτων (τάξεων): 
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/13_Managing_Classes/Creating%2C_Reactiv
ating%2C_and_Copying_Classes

Διαχείριση εργασιών: 
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/15_Managing_Assignments

Διαχείριση αναφορών ομοιότητας (similarity reports):
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/19_The_Similarity_Report

Ερμηνεία αναφορών ομοιότητας (similarity reports):
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/19_The_Similarity_Report/I
nterpreting_the_Similarity_Report

Εκπαιδευτικά videos: https://www.youtube.com/channel/UCG9mtsMkQaDDq3PSxa5zMEA/videos

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/13_Managing_Classes/Creating,_Reactivating,_and_Copying_Classes
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/15_Managing_Assignments
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/19_The_Similarity_Report
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/19_The_Similarity_Report/Interpreting_the_Similarity_Report
https://www.youtube.com/channel/UCG9mtsMkQaDDq3PSxa5zMEA/videos


Πρόσβαση και οδηγίες εγγραφής φοιτητών  
Στην παρούσα φάση παροχής της υπηρεσίας δεν υποστηρίζεται η εγγραφή φοιτητών κεντρικά, δηλ. δεν
εγγράφονται και δεν παρέχεται υποστήριξη για την εγγραφή των φοιτητών και την ανάρτηση εργασιών από τους
ίδιους στα πλαίσια μαθημάτων (classes). Μετά την αξιολόγηση της χρήσης του Turnitin κατά το τρέχον εξάμηνο,
και εφόσον υπάρξει τεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης του στο openeclass του ΠΘ θα εξεταστεί εκ νέου η κεντρική
υποστήριξη φοιτητών για πρόσβαση και χρήση του Turnitin.

Σε περίπτωση που κάποιος διδάσκων επιθυμεί να εγγράψει φοιτητές και να τους δώσει τη δυνατότητα να
ανεβάσουν εργασίες, τεχνικά μπορεί να το κάνει ακολουθώντας τις οδηγίες διδάσκοντα και στέλνοντας
στους φοιτητές τις οδηγίες υποβολής εργασιών που θα βρει στις παρακάτω ιστοσελίδες και videos:

Εγγραφή φοιτητών από διδάσκοντα: 
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/11_Student_Enrollment

Video εγγραφής φοιτητών από διδάσκοντα: https://www.youtube.com/watch?v=2ivlqpbQU10

Υποβολή εργασιών από φοιτητές: 
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student_Guides/Feedback_Studio/11_Submitting_a_Paper

Video υποβολής εργασιών από φοιτητές: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ebgryeynx1s

http://eclass.uth.gr/
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Feedback_Studio/11_Student_Enrollment
https://www.youtube.com/watch?v=2ivlqpbQU10
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student_Guides/Feedback_Studio/11_Submitting_a_Paper
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ebgryeynx1s


Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόληψη της λογοκλοπής και 

τα στοιχεία των τεχνικών υποστήριξης θα βρείτε στην ιστοσελίδα  

Υπηρεσία Πρόληψης Λογοκλοπής του δικτυακού τόπου της

@

http://www.lib.uth.gr/
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