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تقديم حل URKUND
1.مقدمة

ً
ً
 Urkundهو نظام مؤتحت بالكامل (حل إلورب) للوواية من إإلنتحال وإلتحكم فيه .يكوا إإلستخدإم سهال للغاية  ،بدال من ؤيدإع
ً
بطردإ ر
ؤلكث ً
إألخث من خالل ؤرفاق نسخته .بحجرد ؤرسال
ونيا ؤىل عنوإا  Urkundهذإ
نسخة عىل مكتب معلحه  ،يرسل إلطالب
ري
ر
عث نظام  Urkundحيث يتم أرشفتها ومقارنتها بالحصادر إلحدرجة بوإسطة  Urkund؛ إؤلنثنت  ،وإألعحال
إلنسخة  ،فإنها تحر ر
إلحنشورة وإلححتوى إلذي ينتجه إلطالب إآلخروا للكشف عن أوجه إلتشابه إلححتحلة .أم يتم ؤرسال تحليل ؤىل إألستاذ (باؤلضافة
مشثإ ؤىل ما ؤذإ كانت وظيفة نظيفة أو ما ؤذإ كاا هناك تطابئ مع إلحادة إلحوجودة.
ؤىل إلنسخة إألصلية)  ،ري
إلثإمج .كحا أنها إل تحتاج ؤىل إتصاإلت متكررة  ،سوإء بالنسبة للطالب أو إألستاذ .بفضل
إل يتطلب  Urkundأي تثبيت إألجهزة أو ر
يف
وإجهته إلبديهية  ،يتطلب إلنظام إلقليل من إلحعرفة  ،كحا أنه سهل إلتطبيئ أي مؤسسة تعليحية
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تم تصنيف هذإ إلنظام من أصل سوردي كتفضل نظام

يف

إلعالم من خالل إإلختبار إلحرموق ر
لشكة  HTW Berlinمنذ عام 2013

يحكن لهذإ إلنظام تحليل إلوأائئ ر
إلت تحتوي عىل جحيع أنوإع إألحرف إلححركة لجحيع إللغات باستخدإم وإحدة من إلحروف
إلسثرلية  ،إليونانية
إلهجائية إلتالية :إلالتينية  ،إلعطبية  ،ري
بي إلوأائئ من وبل إلنظام :ر
إؤلنثنت وإلحنشورإت إلعلحية وإلححفوظات إلحبنية من إلوأائئ ر
إلحصادر إلرئيسية للحقارنة ري يف
إلت سبئ
تقديحها
ؤمكانية نقل إلتقطرر و  /أو إلتحليل ؤىل زميل  ،مؤلف ( الب  ،الب دكتورإه )...
ً
يف
تكوا مدة معالجة إلوأائئ بوإسطة إلنظام (إستخرإج إلنص  ،إلحقارنات  ،ؤنشاء إلتحليل) إلحتوسط  15دويقة وإل تتجاوز أبدإ 24
ساعة.
ُ
تباع ترإخيص إلنظام للحؤسسات فقط (وحدإت إلتدررب  ،إؤلدإرإت  ،إلحؤسسات )...
حت لو كاا يحتوي عىل ر
تحليل مستند كامل ر
أكث من  1000صفحة  -إل يوجد حد لعدد إلصفحات.
إلقدرة عىل ؤيدإع عدة ر
عشإت من إلوأائئ

يف

عحلية وإحدة

يف

إلنظام

صيغ إلوأائئ إلحقبولة :وأيقة .sxw ،ODT ،docx ،و  txtو  ppt.و  PPS.و  xls.أو  xlsx.أو  .odf ،ods.أو  ،rtf.ووإت إلدفاع
إلشعت ( ر
إلت تم ؤنشاؤها بوإسطة برنامج ( Adobe Acrobat) .pdfتم ؤنشاؤه بوإسطة  )LateXو  html.و  htm.و  sxd.و odp.
ر
ً
ً
ر
ر
 ،باؤلضافة ؤىل عشرن تنسيقا آخر أكث تحديدإ.
ً
ري يف
أفقيا لتسهيل إلحقارنة مع إلحصادر :زر يسحح بتصور إإلختالفات ري يف
إلفقرتي للكشف عن ؤعادة إلصياغه.
بي
يتم عرض إلتحليل
كبث من إلحصادر ر
يسهل  Urkundكل من منع إإلنتحال وإلكشف عنه ري يف
إلت يتم تحديثها باستحرإر .يولد أالأة آأار ووائية:
بي عدد ري
 -إستخدإمه

يف

إلجامعة إل يشجع إلطالب عىل إإلنخرإط

يف

إلكبثة
إإلنتحال بسبب إلزرادة
ري

يف

خطر إلتعرض للخطت.

ً
 ؤا إعتحاده يوضح للطالب أنه لن يتم إلتسامح مع إإلنتحال دإخل إلحؤسسة ،وه رسالة تشجع عىل إلحوإر أيضا. يتم أرشفة إلنسخ إلحرسلة من خالل هذإ إلنظام  ،بحوإفقة إلطالب  ،للرجوع ؤليها فيحا بعد .وبالتاىل  ،إل يحكن ؤعادةيف
إستخدإم إلعحل إلحكتوب يف ؤحدى إلجامعات إلحرتبطة بـ  ، Urkundسوإء يف إلحدرسة ر
إلت تم ؤنشاء إلنسخ فيها و أي
منشتة تدمج  .Urkundذلك ألنه يقارا جحيع إلنسخ إلحقدمة مع وائحة كاملة من إلحصادر ر
إلت يحكن للنظام إكتشاف
إإلنتحال

2.سهولة االستخدام
ْزا انُظبو جبْض نالسزخذاو ػهٗ انفٕس ٔ ،ال ٚهضو رشكٛت أ٘ أجٓضح أٔ ثشايج .يٕلغ  Urkundلبئى ػهٗ انٕٚت ًٔٚكٍ انٕطٕل إنٗ
انُظبو يٍ أ٘ جٓبص كًجٕٛرش يزظم ثبإلَزشَذًٚ .كٍ نهًؼهً ٍٛاسزخذاو  Urkundف ٙانًكزت أٔ ف ٙانًُضل .انُظبو نذ" ّٚػزجبد" لهٛهخ
فمظ  ،ثفضم ٔاجٓزّ انجذٛٓٚخ  ،فئَّ ال ٚزطهت أ٘ رذسٚت يسجك .ثؼذ ثضغ دلبئك ٚ ،سزطٛغ أ٘ شخض فؼهًٛب  ،دزٗ أٔنئك انز ٍٚنذٓٚى
خجشح يذذٔدح ف ٙانكًجٕٛرش  ،اسزخذايّ .اإلجشاء انٕدٛذ انًطهٕة نزشغٛم انُظبو ْٕ رسجٛم ػُٕاٌ ثشٚذ إنكزشَٔ ٙيغ ْ .Urkundزِ
انخطٕح رسزغشق سٕٖ ثضغ دلبئك ًٔٚكٍ أٌ ركٌٕ رهمبئٛخ إرا نضو األيش.
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ٚذزٕ٘ انُظبو ػهٗ َظٕص يزبدخ ػهٗ اإلَزشَذ ػُذ انذبجخ  ،ثذٛش ًٚكٍ أل٘ شخض انزؼشف ثسٕٓنخ ػهٗ  Urkundف ٙأ٘ ظشف
يٍ انظشٔف.

3.نظام متكامل
يٍ انضشٔس٘ انزًٛٛض ثَ ٍٛظبو  Urkundانمبئى ػهٗ انجشٚذ اإلنكزشَٔٔ ٙاألدٔاد انز ٙطٕسرٓب ششكبد أخشٖ دٛش ٚزؼ ٍٛػهٗ
األسزبر ٍٚاالرظبل ثًٕلغ ٔٚت ٔرذًٛم انؼًم انز٘ لبو ثّ طالثٓى ثأَفسٓى يٍ أجم رذمك يٍ ٔجٕد سشلخ أدثٛخ.
االخزالفبد انشئٛسٛخ ْ:ٙ
عبء العمل
يف
ر
ً
إلثرد إؤللكثوا  ،يحكن إلتحكم
نظرإ ألا نظام  Urkundيعتحد عىل ر
يف

يف

كل مستند بدوا تححيل ؤضا عىل إألستاذ.

هذإ ليس هو إلحال بالنسبة لألدوإت إألخرى  ،ر
إلت تتطلب من إألستاذين إختيار إلعحل أم تححيله  ،إألمر إلذي يتطلب
ً
تدخًل ري ً
كبث من إألستاذين.
كبثإ من جانبهم .ألا إلتحقئ من كل وأيقة ينطوي عىل جهد ري

يف

إلوإوع

االختيار
ر
يف
يتعي عىل إألستاذ إختيار إلوأائئ إلت يجب فحصها .إلوإوع  ،يتم فحص جحيع إألعحال تلقائيا بحجرد
مع نظام  ، Urkundإل ري
يئ
تقديحها من وبل إلطالب  ،وبالتاىل إلحستوى إألمثل للكشف مع تجنب إلضوإبط إلتعسفية أو إختيار عشوإا.
يف

ً
من ناحية أخرى  ،مع إلحلول ر
إلت تتطلب إلتدخل إلفعال من وبل إألستاذ  ،أي إلفحص إألوىل متبوعا بالتححيل إليدوي  ،يتم
فحص إلحستندإت ر
تعتث مشبوهة أو تلك إلحختارة بططرقة عشوإئية فقط .ونتيجة لذلك  ،تعتحد إلعحلية إلكلية بتكحلها عىل
إلت ر
وإلحعايث إلححددة
عوإمل مثل ؤمكانية و  /أو ودرة إألستاذ عىل تحديد حاإلت إإلنتحال إلححتحلة  ،وإلووت وإلجهد للفحص ،
ري
للفحوص إلعشوإئية  ،ؤلخ

يئ
التتأث الوواا
 4.ري
إلتدإبث ضد إإلنتحال ه تلك ر
تتأثإت ووائية  ،حيث أنها  ،ودر إؤلمكاا  ،تحنع إإلنتحال من إلحدوث .نظام
أهم
إلت تخلئ ري
ري
يئ
تتأث وواا مهم للغاية  ،لعدة أسباب.
 Urkundله ري




ً
أوال  ،يوضح تطبيئ  Urkundللطالب أنه إل يحكن إلتسامح مع إإلنتحال يف إلبيئة إلتعليحية  ،وهو بالفعل أأر يئ
وواا
ورشجع إلحوإر حول هذإ إلحوضوع .ؤا مطالبة إلطالب بتنفسهم بتقديم إلحستندإت للسيطرة من إلوإضح أنها تعزز إألأر
يئ
إلوواا.
أم  ،إلقدرة عىل إلتحقئ من جحيع إلوأائئ إلحقدمة من إلطالب  ،وذلك بفضل طرقة سهلة للغاية لتقديم  ،يسحح
يف
لتعظيم سحع إلسيطرة .وبالتاىل يتم يفأت إلطالب عن "تجطبة حظهم" ألنهم يعرفوا أنه سيتم إلتحكم كل نسخة  ،ومع
ً
إختيارإ ً
ذلك  ،فإا إألساليب ر
تتأث مهم.
إلت تتطلب
أوليا من وبل إألستاذ  ،ليس لها ري
ر
ري ً
يف
وأخثإ ،إل يقترص إلنظام عىل مصدر محدد يعت إؤلنثنت أو واعدة بيانات محلية  ،وما ؤىل ذلك  ،لذلك إل يحكن للطالب
تغيث مصدر "ؤلهامه" فقط وبالتاىل تقليل مخا ر إلسحب عىل إلحكشوف.
ري

5.مصادر Urkund
ٚمبسٌ  Urkundانًسزُذاد انًمذيخ يغ صالس فئبد سئٛسٛخ يٍ انًٕاد :اإلَزشَذ ٔانًذزٕٖ انًُشٕس ٔػًم انطالةٔ .ثًُٛب رزغٛش ْزِ
انًظبدس ٔرزٕسغ  ،ال ًٚكٍ أل٘ َظبو أٔ أداح رغطٛخ أ٘ شٙء ػهٗ اإلطالقْ .زا ْٕ انسجت ف ٙأَّ يٍ انًٓى إجشاء اخزٛبس ر٘ طهخ
ضًٍ ْزِ انًظبدس.
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ر
اإلنثنت
رذػى  Urkundيب ٚمشة يٍ  4.5يهٛبس طفذخ ٔٚت ػهٗ اإلَزشَذ ثًب ف ٙرنك جًٛغ يُشٕساد انٕطٕل انًفزٕح ٔلٕاػذ انجٛبَبد
يضم:









ديفا (إألرشيفات إلعلحية إلروحية)
)(https://arxiv.org ،Arxiv؛
)HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr؛
)DOAJ (https://doaj.org؛
)Scielo (http://www.scielo.org؛
)DART-Europe (http://www.dart-europe.eu؛
 ProQest PQDTفتح إأل روحات وإلرسائل إلعلحية
()https://pqdtopen.proquest.com/search.html؛
ومصادر أخرى ...

يتم بذل إلعديد من إلجهود لتحديد ورصد إلحوإوع ر
إلت تقدم إلحوإد إلتعليحية.
المحتوى المنشور
من خالل إلتعاوا مع كبار مزودي إلحعدإت إلحعرفية ومعظم ووإعد إلوصول إلعالحية إلحقيدة وإلنص إلكامل مثل  ProQuestو
 PrioInfo (PrioInfoموزع رسم يف بلدإا إلشحال إألوروا لعدة ر
ناشرن ومزودين للحعلومات وتشحل موردي إلحعلومات هذه:
ر
 ، OECDو  ، Thomson-Galeو  ، Ovid Technologiesو  LexisNexisو  .. Ebraryبفضل  PrioInfosإلعديد من إلعقود
يف
إلشاملة  ،يحكننا أا نقدم لعحالئنا مجحوعة من إلخدمات ظل ظروف موإتية للغاية ، Iustus Publishers ، ).إلحوسوعة
يف
إلو نية إلسوردية أو  ، Mediearkivetمن ري يف
كبثة من إلححتوى إلحنشور
بي أمور أخرى  ،يدمج  Urkundنظامه واعدة بيانات ري
يف
ويستحر إلبحث عن رشإكات جديدة.
عمل الطالب
يغ ٚ ، Urkundزى رخض ٍٚجًٛغ انًسزُذاد انزُٚ ٙزجٓب طالة انجبيؼبد ثبسزخذاو انُظبو نهشجٕع إنٓٛب ف ٙانًسزمجمٚ .زى إَشبء لبػذح
ثٛبَبد نهؼًم انطالث ٙػهٗ َطبق ػبنًٔ ، ٙانز ٙسزذذ يغ يشٔس انٕلذ يٍ االَزذبل ػٍ طشٚك إػبدح اسزخذاو انؼًم األكبد ًٙٚانسبثك
 ْٕٔ ،ػهٗ األسجخ األسهٕة األكضش شٕٛػًب نالَزذبل.
كَٕٓب جضءا يٍ انزكُٕنٕجٛب ٔرسزفٛذ أٚضب يٍ لبػذح ثٛبَبد يشزشكخ ألكضش يٍ  4000جبيؼخ دٕل انؼبنى ،انًغشة ،انجضائش ٔرَٕس
لبئًخ ششكبئُب رسزًش ف ٙانًُٕ.
كجٛشا يٍ يسزُذاد انطالة فَ ٙظبيٓب ٔ ،انز٘
ثفضم َجبح  ، Urkundانز٘ اػزًذِ ػذد كجٛش يٍ انجبيؼبد  ،رًزهك  Urkundػذدًا ً
ٚسزًش ف ٙانًُٕ.
يٍ غٛش انًذزًم أٌ ركٌٕ األدٔاد انز ٙرشجغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس نهمٛبو ثبنؼًم األكبد ًٙٚأَفسٓى َبجذخ نهغبٚخٔ .انٕالغ أٌ ػتء
انؼًم انُبجى ػٍ ْزِ انؼًهٛخ سٛؤد٘ دزًب إنٗ دبنخ نٍ رزى فٓٛب يؼبنجخ سٕٖ انُسخ انًشجْٕخ .يغ َظبو ٚ ، Urkundمذو كم طبنت
ػًهّ ػٍ طشٚك انُظبو ٔال ٚهضو أ٘ جٓذ إضبف ٙنزنك نهًؼهىٔ .يٍ ُْب انًُٕ انسشٚغ ف ٙػذد انٕصبئك انز ٙكزجٓب انطالة فَ ٙظبو
.Urkund
ر
رش
رش
والنن
وااثام اقوو التتليي
والنن
اقوو التتليي
ر
ر
يحثم نظام  Urkundحقوق إلطبع وإلنش للطالب من خالل منحهم إلحطرة
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يف

تقطرر ما ؤذإ كانوإ يطردوا ؤضافة مستندإتهم ؤىل

يف
عث إلنظام .كل مرة
إألرشيفات إلحالية أم إل .هذإ إإلختيار محكن بفضل حقيقة أا إلطالب أنفسهم هم إلذين يقدموا أعحالهم ر
إؤللكث يف
ر
وا إلخاص بهم حيث يتم سؤإلهم عحا ؤذإ كانوإ يوإفقوا أم إل
إلثرد
يرسلوا فيها وأيقة  ،يتم ؤرسال رسالة تتكيد ؤىل عنوإا ر
عىل أا أعحالهم مفهرسة.
إلت يجب عىل إألستاذ نفسه تححيل نسخ البه  ،إل يتم ر
يف حالة إألدوإت ر
إوثإح خيار محاأل .يعود إألمر ؤىل إألستاذ لضحاا ححاية
ر
خطثة بشكل خاص
غث متناسبة .هذإ يحكن أا يؤدي أيضا ؤىل مشكلة
حقوق إلطبع
ري
وإلنش لطالبه  ،إألمر إلذي يثبت أنه مسؤولية ري
غث إلححدود" ألا أي شخص يحكن بعد ذلك إلوصول ؤىل إألدإة ومحتوراتها.
إلوصول
"
يسحح
ؤذإ كاا مقدم
ري

6.تكنولوجيا
يشتحل نظام  Urkundعىل إلعديد من ري يف
إلت تجعل من إلسهل إستخدإمها ر
إلحثإت إلتقنية إلهامة ر
تعتث يفضوررة للتشغيل إألمثل
وإلت ر
يف
ري يف
إلحستخدمي.
كبث من
موإجهة عدد ري
المراجع والمالاظات
ً
ً
يف
يف
يف
معي .وهذإ يعت أنه ؤذإ
إلحعايث.
تتبع إلحرإجع وإلحالحظات عددإ محددإ من
ري
إلوإوع  ،يجب إستخدإم مرجع أو مالحظة تنسيئ ري
ً
يف
ظهرت إلحرإجع وإلحالحظات إلححاألة إلوظائف  ،فعادة ما إل يكوا هذإ شوة أدبية .لذلك يجب أا يتضحن إلنظام إلذي يطرد أا
ً
ر
إلحؤشإت
يكوا مضادإ لالنتحال عحلية إلستبعاد إلحرإجع وإلحالحظات .بخالف ذلك  ،ود ينته إألستاذ بعدد إل يصدق من
إلخا ئة ر
ري يف
سيتعي عليه مرإجعتها .وجدت  Urkundإلحل من خالل تطورر تقنية فطردة تحدد إلحرإجع وإلحالحظات وتستبعدها
إلت
من إلحقارنة.
االستشهادات
إستخدإم إإلوتباسات هو أسلوب مرخص لنسخ إلنص إلحصدر .إل يف
ينبغ إعتبارها حالة شوة أدبية .لنفس إألسباب  ،يجب أا يكوا
إلنظام سهل إإلستخدإم ً
وادرإ عىل إستبعاد عروض إإلستشهادإت من عحلية إلحقارنة .مرة أخرى  ،وجدت  Urkundإلحل.
التدرجية
يف يف
يف
يف
تحسي إلنظام
إلحستخدمي جحيع أنحاء أوروبا كلها .تم
كبث من
أخذت تطورر نظام  Urkundإإلعتبار إلحاجة ؤىل ؤدإرة عدد ري
ري
ري
فثإت إلذروة لالستخدإم ،وخصوصا يف ر
لدعم ر
فثة إإلمتحانات ،ووابلة للتوسيع لتلبية إإلحتياجات إلحستقبلية للحزرد من
ري يف
إلحستخدمي.
األمن
إلسالمة إلوظيفية يضحن إإلستخدإم إلحنتظم وإلحوأوق للنظام جحيع إألووات .تتسست Urkund
عليها إلتعامل مع عدد وليل من إإلنقطاعات  ،ولم تتجاوز  24ساعة.
يف

يف

خطرف عام  2000وكاا

يف
إلت تتحتع بدرجة عالية من إألماا مع أربــع إتصاإلت متكررة ؤىل أكث نقاط إتصال ر
تضحن غرفة إلخادم ر
إؤلنثنت إلسورد إلوصول
ر
ؤىل ر
إلكامثإ  ،ونظام مكافحة إلحرإئئ إآلىل  ،ومحطة توليد
إؤلنثنت وتوإفرها .وباؤلضافة ؤىل ذلك  ،فإا إلحرإوبة إلحستندة ؤىل
ري
حت أأناء ر
إلت تزود مخدمات  Urkundر
إلكهطباء من إلديزل ر
فثإت إلتووف إأل ول.
التوافق
تم تصحيم نظام  Urkundلسهولة إلتكامل مع إألنظحة إؤلدإررة وإلتعليحية إألخرى مثل  Moodleو  Blackboardو  D2Lو
وغثها.
 FirstClassو  SharePointو  Fronterو  Ping Pongري
ً
أيضا أا يقوم إلنظام بحعالجة إلحستندإت من معالجات إلكلحات إلحختلفة .يدعم  Urkundر
من يف
أكث من  300نوع من
إلرصوري
إلحلفات.
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استخدام نظام URKUND
قم بتنشيط حساب  Urkundالخاص بك
يئ
ؤلكث يف
عند ؤنشاء حسابك  ،يقوم إلنظام بإنشاء بطرد ر
تلقاا ،
وا
إؤللكث يف
ر
وا إلخاص به
إلثرد
وعنوإا ر
هو  ، noreplay@urkund.comورحتوي عىل رإبط سينقلك ؤىل
متصفح إلورب إلخاص بك لتختار له رموز إلوصول إلخاصة بك
ؤلكث يف
كل مستخدم يف  Urkundلديه عنوإا بطرد ر
وا للتحليل
ً
إؤللكث يف
ر
وا إلشخص
مسبووا عىل عنوإا بطرده

استعادة رموز الوصول الخاصة بك
ؤلكث يف
ؤذإ نسيت رموز إلوصول أو تجاوزت  96ساعة من رمز إلتنشيط يحكنك ؤنشاء بطرد ر
ري يف
إلتعيي بنفسك
وا ؤلعادة
يف
باإلنتقال ؤىل www.urkund.com :أم تسجيل إلدخول أم تسجيل إلدخول ؤىل نظام  URKUNDو إلنهاية حدد هل نسيت كلحة إلحرور إلخاصة بك؟
أو ببسا ة إنقر فوق هذإ إلرإبط https://secure.urkund.com/account/resetpassword/requestpasswordreset :وأدخل عنوإا
إؤللكث يف
ر
وا إلشخص.
بطردك

8

URKUND

الصفحة الرئيسية Urkund
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يف
طرقتاا لتحميل الوأائق Urkund
ر يف
ر يف
بالثرد إىل تحليل عنوانك
بالثرد اإلللثوا كمرفقات رب
الثرد اإلللثوا :إرسال المستندات رب
عث رب
 - 1رب
عث منصة  : WEBتحميل المستندات الخاصة بك باستخدام زر" تحميل الوأائق "
 - 2رب

طرقتاا للوصول إىل تحليل Urkund
اإلللث يف
ر
وا
الثرد
عث رب
 - 1رب

إشؼبسا ػجش
ثًجشد اكزًبل انزذهٛم  ،سززهمٗ
ً
انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙثُزبئج انزذهٛم .رذزٕ٘ ْزِ
انشسبنخ اإلنكزشَٔٛخ ػهٗ ساثظ يجبشش نهزذهٛم
فَ ٙظبو  Urkundدٌٔ انذبجخ إنٗ رسجٛم
انذخٕل
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عث منصة WEB
 2ربًٚكُك أٚضًب انٕطٕل إنٗ رذهٛم  Urkundػٍ طشٚك
انُمش ػهٗ انُسجخ انًئٕٚخ ألٔجّ انشجّ ثؼذ ارظبنك
ثبنُظبو األسبس ٙػٍ طشٚك االَزمبل إنٗ يٕلغ انٕٚت:
 www.urkund.comصى رسجٛم انذخٕل

تحليل Urkund:
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