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UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL QUE
AUXILIA NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO PLÁGIO
O URKUND é um sistema automático de reconhecimento de texto criado para detectar e
prevenir o plágio, independentemente da língua utilizada. Nossa paixão é ajudar escolas,
universidades e empresas a fomentar a originalidade e ética na produção de texto
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O Urkund verifica um número cada vez maior de
documentos e fontes de pesquisa. Nossas fontes de
pesquisa são internet, artigos publicados em
periódicos acadêmicos e documentos enviados
anteriormente por alunos e escritores. Isso inclui
desde sites como o Wikipédia até repositórios de
artigos científicos, independentemente do idioma.
Nós verificamos as fontes de pesquisa utilizadas por
seus alunos, levando em conta a possibilidade do uso
indevido de tais fontes.

M

Y

CM

MY

CY

Website

CMY

K

Email

Plataforma
e-learning

ENVIO DO DOCUMENTO

A ANÁLISE

Primeiro, o aluno envia o documento para
o sistema. Isso pode ser feito através das
plataformas e-learning utilizadas por
escolas e universidades, via e-mail ou
através do nosso website. O sistema
suporta diferentes formatos de arquivo,
independentemente do idioma.

Nosso sistema inicia a análise do
documento em busca de possíveis
similaridades de texto com
documentos armazenados na
internet, no nosso banco de dados
e em repositórios de e-books e
artigos científicos. Textos que
apresentam similaridades com
outros textos são analisados a
fundo e os resultados são salvos.
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DESCOBERTAS
When a document starts to display Quando o
documento começa a apresentar similaridades
de texto com outros documentos, um perfil
para comparação é criado. Nosso sistema
identifica textos parafraseados e sinônimos
utilizados para alterar o texto original, além de
outras formas de alteração e substituição de
palavras no texto analisado.

O RESULTADO
Quando processo de análise termina, o
resultado é gerado e enviado ao professor
via email e/ou através da plataforma
e-learning utilizada pela instituição de
ensino. Os resultados são apresentados
através de um relatório no qual os
professores podem se basear para
determinar se houve plágio.
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O Urkund está presente em mais de
70 países em todo o mundo
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NÓS GOSTAMOS DE COOPERAR
Além de colaborar com escritores e editoras, o
URKUND possui parcerias com mais de 40
desenvolvedores de plataformas e-learning.
Desta forma, o URKUND pode ser perfeitamente
integrado às plataformas e-learning mais
populares do mercado. Através dessas
integrações, o uso do nosso sistema antiplágio
torna-se ainda mais simples e não intrusivo.

Nós desenvolvemos nosso sistema de detecção de similaridade de
texto com foco no combate ao plágio desde 1999. Hoje, somos líderes
de mercado nos países nórdicos e estamos presentes em mais de 70
países, incluindo países da América Latina e países lusófonos, como
Portugal e Moçambique. Somos apaixonados pelo que fazemos e a
cada ano ajudamos milhões de estudantes a alcançar qualidade e
manter a integridade em seus trabalhos acadêmicos.


Quer saber mais sobre

 o URKUND
ou entrar em contato conosco?

Visite o nosso site!
 
  
 

URKUND.COM

