Ouriginal Metrics
Användarhandbok

Ouriginals Metrics ger användaren en möjlighet att identifiera författarens unika skrivsätt.
Systemet kan efter fastställda och mätbara parametrar analysera olika stilar och mönster av
text som kan användas för att identifiera författaren/upphovsmannen. På så sätt kan systemet
hjälpa till att identifiera spökskrivare och sk. contract cheating.

Möjliggöra
Försäkra dig om att Metrics-funktionen är aktiverad för din organisation genom att stämma
av detta med din kontaktperson vid Ouriginal.

Ladda upp
För att se hur ett dokuments stil förhåller sig till andra behöver du placera önskat dokument
i en mapp tillsammans med minst tre andra dokument.

Börja analysera
Öppna sedan ett dokuments rapport och klicka på ”Ouriginal Metrics” i analysöverblicken.
När stilanalysen öppnas kommer du att se två diagram: dels en jämförelse av Metrics och dels
hur tätt ihop avvikelserna befinner sig. Du kan växla mellan att jämföra det valda dokumentet
med klassens genomsnitt alternativt den inlämnandes snitt, om detta är tillgängligt.
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Jämför Metrics
Jämförelsen mellan parametrar ger en snabb överblick över befintliga avvikelser. Den orange
linjen i mitten visar gruppens respektive den inlämnandes genomsnittliga resultat. Den turkosa
linjen representerar det inlämnade dokumentet. Skillnaderna mellan den turkosa och orange
linjen visar mer än en standardavvikelse mellan detta dokument och gruppens genomsnittliga
resultat.

Olika värden
Den högra sidan av bilden ger en mer detaljerad vy för varje metric respektive jämförande
parameter. När du låter muspekaren vila över en Metric visas motsvarande täthet och hur det
totala antalet avvikelser är fördelat inom den valda gruppen.
Grafens bredd representerar på ett ungefär hur dokumenten fördelar sig inom ett specifikt
värde, och den turkosa pricken representerar värdet som systemet har räknat ut för det valda
dokumentet.
Observera att ett högre eller lägre värde inte nödvändigtvis indikerar att det skulle vara bättre
eller sämre. Systemet analyserar stilen i ett dokument enbart i förhållande till andra dokument
inom en grupp.
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