Blackboard Ouriginal Integration API byggsten
Användarhandbok

Om Blackboard Ouriginal Integration API
byggsten skapad av Blackboard
Blackboard Ouriginal Integration API byggsten (även kallat RPS b2) är ett kursverktyg för
personal/administratörer vid institutionen.

1. 1. Instruktörer/lärarassistenter

kan skapa Ouriginal-aktiverade uppgifter.
Verktyget stödjer individuella, grupp- och anonyma uppgifter som en del av det
normala arbetsflödet för BB-uppdrag.
[Ouriginal enabled Assignments are similar to Online Assignments in Bb Learn.]

2. Att protokollföra skriftliga/dokumentinlämningar via Ouriginalaktiverade uppdrag via ett gränssnitt i b2 och tillhandahålla
Ouriginals personal/instruktörsrapport om huruvida det inlämnade
dokumentet är ett plagiat.

3. Studenterna skickar in dokument eller skriftliga inskickningar via Urkunduppdragen, vilka genomgår Ouriginals plagiatkontroll. När ett dokument
har genomgått kontrollen, dvs. har fått en status som antingen genomgånget
eller med anmärkningar i Ouriginal visas detta dokuments status i kursen.
Huruvida svarsdatan syns eller ej beror på b2-konfigurationen och
konfigureringen av Ouriginals mashup-verktyg.

4. En plagieringspoäng och en rapport-länk med detaljer om plagieringen
tillhandahålls av Ouriginal för de dokument som har lämnats in via b2:s
webbtjänst.

5. B2 förstärker REST-funktionaliteten och använder Ouriginals API-tjänster för
att kontrollera om dokument eller innehåll är plagierat.

Skapande av Ouriginal-aktiverade uppgifter
Att skapa Ouriginal-aktiverade uppgifter som instruktör på en kurs:

1. Logga in som instruktör/lärarassistent på Learn 9.1-systemet och gå till kursen.
2. Gå till kursens innehåll (Content) och klicka på mappen med kursens innehåll (toc).
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3. I mappen med kursens innehåll (toc), gå till rullgardinslistan vid ”Assessments” och
klicka på Assignments.

4. Fyll i de allmänna inställningar som krävs i en vanlig uppgift.
5. Gå till VTBE-redigeraren, klicka på rullgardinslisten vid Mashups och sök upp
Ouriginal plagiatkontroll.

6. När du klickar på Ouriginals plagiatverktyg ser du en konfigurationssida som är unik
för uppgiften.
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a. Kontrollera inskickningar med avseende på potentiella plagiat med Ouriginal:
Få uppgiften Ouriginal-kontrollerad.
Lärarkonto: I detta fält ska blackboard-mejladressen vara automatiskt angiven.
Instruktören kan ändra mejladressen med ett giltigt format och bekräfta. När
mashup-verktyget används skapas en analysadress automatiskt med hjälp av
instruktörens/personalens mejladress via b2. Lärarkontot kommer enbart att
finnas tillgängligt i ”läs-läge” om inställningen lås lärarkontot är aktiverad.

b. Låta en student se originalrapporten innebär att den rapport som Ouriginal
skickar när analysen är genomförd görs tillgänglig för studenterna och
utbildaren samtidigt. Rapporten och likhetspoängen kommer att göras
tillgängliga för instruktörerna i feedback till studenten i samband med
betygsättning av studentens uppgift. Studenternas likhetspoäng kommer
enbart att synas efter det att instruktören har betygsatt studenten för den
regelbundna uppgiften. Kolumnen med likhetsresultatet kommer aldrig att
visas för studenterna i ”My grades” (mina betyg).

c. Inkludera likhetspoäng i betygscentret: Den likhetspoäng som Ouriginal
genererar, baserat på innehållet i ett inlämnat dokuments nivå av plagiat.
Denna kolumn skulle läggas till i betygscentret om den valdes. Vid anonyma
uppgifter kommer instruktörerna inte att se likhetskolumnen i betygscentret.

d. Skicka in tidigare mottagna svar för plagiatskontroll: Alternativet kommer
att vara gråtonat/inaktiverat om studenten inte har några skriftliga uppgifter/
inskickade dokument. Alternativet kommer enbart att vara aktiverat för de
uppgifter som redan har skapats, där minst en skriftlig uppgift/inlämnat
dokument har gjorts av en student, och där inga plagiat har upptäckts för den
aktuella uppgiften. Aktivering av alternativet följd av användning av mashupverktyget kommer att utlösa en bakgrundsprocess som skickar den skriftliga
uppgiften/inlämnade dokumentet till Ouriginal. När dokumenten har skickats
till Ouriginal, kommer Blackboard att behandla dokumentstatusen enligt
normalt arbetsflöde. Det dokument som redan har lämnats in till Ouriginal
kommer inte att skickas på nytt, men återinlämningen av detta individuella
dokument kommer att hanteras från återsändningslänken som finns tillgänglig i
betygsanmärkningarna.

7. När du klickar på ”submit” (skicka in) för att slutföra konfigurationen, visas
en Ouriginal-ikon följd av text som visas i VTBE-redigeraren. Om
instruktören vill avlägsna/radera ikonen, behöver denne välja alternativet
redigera (edit) i uppgiften. Om instruktören avlägsnar Ouriginal-ikonen då
uppgiften skapas, kommer inte uppgiften anses vara en URKUND-uppgift.

8. Den Ouriginal-aktiverade uppgiften har samma konfigureringsalternativ som
en vanlig uppgift.
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Se likhetsrapport
Att se rapporten som en instruktör

1. Gå till varje inlämnad uppgifts betygshistorik (Grade History) eller individuella
försök för att se Ouriginals svar på inlämnade uppgifter.
Exempel: Instruktörens vy för de svar som Ouriginal har lämnat på
dokument som studenterna på en kurs har skickat in.
Betygscentrum  Reguljär uppdragskolumn  Användarcell (klicka på circumflex-tecknet) 
Visa betygsinformation  Försök

Instruktörernas betygsanmärkningar bör innehålla information om svaret från
Ouriginal på de dokument som studenten har skickat in. Den tillgängliga informationen
skulle se ut som följer:
a) varning om det finns någon, b) fi lnamn, c) åt erinlämningslänk fö r dokumentet, d)
poäng, e) rapportlänk
Varning/fel: Dessa är varningsmeddelanden som Ouriginal har svarat med alternativt
är tomt och kommer enbart att inkluderas i betygsanmärkningarna i instruktörsvyn.
Filnamn: Detta är namnet på den fil som studenten har skickat in till Ouriginal.
Återsändningslänk: Länk för att återsända dokumentet i uppgiften och använda
samma försök som studenten har använt. Denna länk kommer att vara tillgänglig i
betygsanmärkningarna så att instruktörerna kan återsända dokumenten å studenternas
vägnar.
Poäng: Dessa plagiat-poäng har genererats av Ouriginal efter att dokumentet
har analyserats.
Rapporteringslänk: Denna länk syftar till att ha åtkomst till rapporten som har genererats
av Ouriginal för det dokument som studenten har skickat in.
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2. Betygsanmärkningarna kan även ses från betygscentret 

Välj
användarförsök (från circumflex-tecknet i cellen) i kolumnen för en vanlig
uppgift  Betygsuppgift  Klicka på pilen för att expandera och se
betygsanmärkningarna och feedback till studenten. Instruktören
kan
kopiera webbadressen och få åtkomst till den direkt i webbläsaren för att
kunna läsa rapporten.
Återsändning ska alltid vara tillgänglig för instruktören (oavsett status på fel
eller analys) i betygsanmärkningarna.

3. Betygssättningskolumn: Betygsättningskolumnen som har skapats bär
namnet ”Similarity-<assignment title>” (likhets-<uppdragstitel). Om flera
dokument har lämnats in vid samma försök, eller om ett dokument har skickats in flera gånger, kommer textlikhetskolumnen att visa resultatet som
”MULTI”. Om studenten skickar in ett enda dokument visas likhetspoängen.
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Att se rapporten som en student

1. I vyn ”My Grades” (mina betyg) ska studenter kunna se följande feedback
från Ouriginal när dokumenten har uppnått sitt slutstadium i Ouriginal.
Bilden nedan syns genom att klicka på bubbel-ikonen för kolumnen normal
uppgift.

2. Studenter kan skicka om uppgifter, beroende på hur uppgifterna har
skapats, dvs. flera inlämningar eller en inlämning. Det hanteras inte av b2,
utan av kärnprodukten. Därför kommer ingen återsändningslänk att synas
för studenterna om de har misslyckats. Enbart instruktörer/personal kan
göra en återsändning å deras vägnar om studenten har misslyckats.

Dokumenttyper som stöds
Följande dokumenttyper kan skickas genom integrationstjänsten:
Följande dokumenttyper kan skickas
genom integrationstjänsten: Filtillägg
Mime-typ
.doc
application/msword
.docx
application/vnd.openxmlformats- officedocument.wordprocessingml.document
.sxw
application/vnd.sun.xml.writer
.ppt
application/vnd.ms-powerpoint
.pptx
application/vnd.openxmlformats- officedocument.presentationml.presentation
.pdf
application/pdf
.txt
text/plain
.rtf
application/rtf
.html
text/html
.htm
text/html
.wps
application/vnd.ms-works
.odt
application/vnd.oasis.opendocument.text
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Ordlista över termer
Nedan anges en lista över förkortningar som förekommer i dokumentet.
Building Block (byggsten)
Blackboard
Blackboard Urkund Integration API
Administratör
Blackboard Learn

B2, b2
BB, Bb, bb
urkund_b2
admin
Bb Learn

Om Urkund
Urkund hjälper akademiska institutioner,
gymnasier och företag med deras
institutionella effektivitet och vid deras
ansträngningar att skydda ursprungliga idéer.
Vi erbjuder ett helautomatiskt system som
kontrollerar textens originalitet och motverkar
plagiering. Programvaran kan integreras i
alla betydande lärplattformar och använder
avancerad maskininlärning för att erbjuda
prisbelönt precision.

urkund.com
Urkund ligger sedan 20 år i framkant med att
främja akademisk integritet och stödjer nu
över 5 000 institutioner i över 80 länder runt
om i världen. Urkund är ett privatägt företag
och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Kontakta sales@urkund.com för ytterligare
hjälp och för att få tillgång till professionella
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