Använda SafeAssign i uppgifter Lärarmanual
SafeAssign är nu integrerat i vanliga Blackboard Learn-uppgifter. I och med
integreringen mellan SafeAssign och vanliga uppgifter finns nästan alla
funktioner i vanliga uppgifter tillgängliga med SafeAssign-tjänsten.
Använd SafeAssign för att kontrollera uppgiftsinlämningar efter potentiell
plagiering och skapa möjligheter att hjälpa deltagare lära sig hur man
hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om. SafeAssign är
effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg.
SafeAssign jämför inskickade uppgifter med en uppsättning akademiska
uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade
uppgiften och befintliga arbeten.
SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka
exakta och inexakta matchningar mellan en uppsats och källmaterial.
Inlämningar jämförs med flera olika databaser:
•
•

•
•

Internet: Ett omfattande index över dokument som är tillgängliga för
allmänheten på Internet.
ProQuest- ABI/Inform-databas: Mer än 1 100 publicerade titlar och
omkring 2,6 miljoner artiklar, från 1990 fram till idag, som
uppdateras varje vecka (exklusiv tillgång).
Dokumentarkiv på institutionen: Innehåller alla uppsatser som
skickats in till SafeAssign av användare på respektive institution.
Globala referensdatabasen: Innehåller uppsatser som skickats in
frivilligt av studenter på institutioner som är kunder hos Blackboard
för att hjälpa till att förhindra plagiering mellan institutioner.

Så här använder du SafeAssign i dina uppgifter
Nu kan du utföra plagieringskontroll med SafeAssign på alla dina uppgifter.
1. På sidan Skapa uppgift visar du Sändningsöversikt.
2. Markera Kontrollera inlämnade uppgifter efter plagiat med
SafeAssign.
3. Alternativt väljer du ett eller båda alternativen:
1. Låt deltagare se originalitetsrapporter från SafeAssign om
sina inlämnade uppgifter.
2. Ingen av deltagarnas inlämnade uppgifter ska läggas in i
institutionens referensdatabas eller den globala
referensdatabasen.
4. Fyll i sidan Skapa uppgift.
5. Klicka på Skicka.
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Filer som stöds
SafeAssign har endast stöd för filtyper som kan konverteras till oformaterad
text. Detta omfattar följande filtyper: DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF,
HTML och HTM. Det finns inte stöd för PowerPoint- och kalkylbladsfiler.
SafeAssign godtar även ZIP-filer och bearbetar filer som matchar dessa
filtyper.
SafeAssign räknar och visar det totala antalet bilagor i en inlämning och
även antalet bilagor som SafeAssign bearbetat. SafeAssign bearbetar och
skapar endast originalitetsrapporter för bilagor som matchar de filtyper som
stöds. För filtyper som inte stöds utelämnar originalitetsrapporten
från SafeAssign matchande poäng.

SafeAssign-rapport
Läs mera om SafeAssign-rapporter:
http://help.blackboard.com/svse/Learn/9.1_2014_04/Instructor/100_Assignments/025_Use_SafeAssign/0
10_SafeAssign_Originality_Reports
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