In dit document staat uitleg over het beoordelen van de resultaten van de Ephorus plagiaatdetectie.
Deze tekst is een kopie uit de Ephorus gebruikershandleiding voor de Ephorus web interface. De
rapportage binnen Blackboard ziet er wat anders uit, maar de functionaliteit is grotendeels hetzelfde.

4. RAPPORTAGES
Iedere rapportage heeft twee versies: een samenvatting en een gedetailleerde rapportage. De
samenvatting geeft een overzicht van de resultaten van de Ephorus scan. Het ingediende document
wordt vergeleken met alle gevonden bronnen tegelijkertijd. De gedetailleerde rapportage zoomt in op
de resultaten: het ingediende document wordt een-op-een vergeleken met de individuele bronnen.

Samenvattingsrapportage
Hieronder ziet u een voorbeeld van een samenvattingsrapportage:

Bovenaan de rapportage vindt u informatie over het ingediende document. U kunt het document hier
downloaden en de titel wijzigen. Als u op het + icoon klikt dan wordt er aanvullende informatie over
het document getoond: het aantal woorden, het aantal overeenkomende woorden, en de langste
gerapporteerde overeenkomst.
In het bronnenoverzicht kunt u zien welke bronnen door Ephorus zijn gevonden. Om een bron te
bekijken klikt u op de titel. De scores voor iedere bron geven aan voor hoeveel procent van het
ingediende document er overeenkomsten zijn gevonden, zowel per bron als in totaal.
U kunt iedere bron aan- en uitvinken. Als een bron is uitgevinkt dan wordt deze niet meer
meegenomen in de rapportage. Dit is handig wanneer bijvoorbeeld een van de bronnen een eerdere
versie van hetzelfde document is.

Voor een bron kan een + icoon staan. Als u hierop klikt dan ziet u aanvullende bronnen. Dit betekent
dat er ook overeenkomsten met deze bronnen zijn gevonden, maar dat alle overeenkomsten ook al
gerapporteerd worden door de bovenste bron. Het uitvinken van deze bronnen zal de rapportage niet
beïnvloeden zolang de bovenste bron is aangevinkt.
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Het onderste deel van de pagina is de daadwerkelijke rapportage. U ziet hier de tekst van het
ingediende document en het is gemakkelijk te zien voor welke delen van de tekst overeenkomsten zijn
gevonden. Alle zwarte tekst is origineel, voor alle oranje tekstdelen zijn overeenkomsten gevonden. Er
kan ook blauwe tekst tussen staan, dit betekent dat er wel een duidelijke overeenkomst is gevonden
maar dat er kleine verschillen in zitten. Meestal betekent dit dat er woorden zijn veranderd.

Gedetailleerde rapportage
Hieronder ziet u een voorbeeld van een gedetailleerde rapportage. Het verschil met de samenvatting
is dat het ingediende document wordt vergeleken met één bron tegelijk:

Voor iedere overeenkomst ziet u links de tekst van het ingediende document en rechts de tekst van de
bron. Op deze manier kunt u de overeenkomsten nader bekijken.
Om het document met een andere bron te vergelijken klikt u op het keuzerondje voor die bron.

