
Case Study 

Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο 

εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. 

 

Βήκα 1ο: Login ζηο Turnitin. 

Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε ην email ζαο θαη ην password πνπ έρεηε δειώζεη θαηά ηελ 

εγγξαθή ζαο ζην Turnitin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βήκα 2ο: Add Class 

Μεηά ηελ είζνδό ζαο ζην Turnitin θάληε θιηθ ζην "Add Class" γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα 

κάζεκα. 

 

Σπκπιεξώζηε ηα πεδία ηνπ καζήκαηνο θαη θάληε θιηθ ζην "Submit".  

ΠΡΟΟΧΗ: Η έλδεημε "Class Type" δελ πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ηνπ καζήκαηνο. Αθνξά 

επηπιένλ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ turnitin. Πξνηείλεηαη ε επηινγή "Standard" βάζεη ηεο νπνίαο 

πινπνηείηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν case study. 

 



 

Έρεη πιένλ δεκηνπξγεζεί ην κάζεκα κε Class ID ην "8637045" θαη Enrollment Password ην 

"testpass". Σα ζηοητεία ασηά είλαη σποτρεωηηθά, αιιά ζα τρεηαζηούλ κολο ζηελ 

περίπηωζε ποσ οη θοηηεηές έτοσλ ηο δηθαίωκα  λα αλεβάδοσλ κόλοη ηοσς ηης εργαζίες 

ηοσς ζηο Turnitin.  

 

 

Βήκα 3ο : Add Assignment 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα assignment θάλνληαο θιηθ 

ζην "Add Assignment". 

 



 

Σπκπιεξώλεηε ηα πεδία ηνπ assignment. 

 

 

Σην "Optional settings" ππάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο: 

 

Με ηελ επηινγή απηή νξίδεηε αλ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ νη θνηηεηέο ηηο εξγαζίεο ηνπο κεηά από 

ην "due date" πνπ έρεηε δειώζεη. (Η επηινγή απηή αθνξά ζηελ πεξίπηωζε πνπ επηηξέπεηαη 

ζηνπο θνηηεηέο λα ππνβάιινπλ κόλνη ηνπο ηηο εξγαζίεο ηνπο.) 

 

Με ηελ επηινγή απηή νξίδεηε αλ ζέιεηε λα δεκηνπξγεζεί Originality Report γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηό ην assignment. 

 

 



 

 

Με ηελ επηινγή απηή νξίδεηε ην πόηε ζα δεκηνπξγεζεί ην Originality Report. Η επηινγή απηή 

αθνξά ζηελ πεξίπηωζε πνπ επηηξέπεηαη ζηνπο θνηηεηέο λα ππνβάιινπλ κόλνη ηνπο ηηο εξγαζίεο 

ηνπο. 

 Αλ επηιέμεηε "immediately first report is final", ην Originality Report ζα δεκηνπξγεζεί 

απηόκαηα θαη ν θνηηεηήο δε ζα κπνξεί λα μαλα-ππνβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ.  

 Αλ επηιέμεηε "immediately (can overwrite reports until due date)", ν θνηηεηήο κπνξεί 

λα ππνβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ πνιιέο θνξέο κέρξη ην due date. Απαηηείηαη πεξίπνπ 24 

ώξεο κέρξη λα δεκηνπξγεζεί ην Originality Report γηα θάζε επαλαππνβνιή ηεο εξγαζίαο.  

 Αλ επηιέμεηε "on due date" ην Originality Report ζα δεκηνπξγεζεί ηελ εκεξνκελία πνπ 

έρεηε δειώζεη ζην due date. 

 

 

Με ηελ επηινγή απηή κπνξείηε λα απνθιείζεηε από ην Originality Report ηε βηβιηνγξαθία ή ηα 

θνκκάηηα ηωλ αλαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ εξγαζία ηνπ θνηηεηή. 

 

 

Με ηελ επηινγή απηή κπνξείηε λα απνθιείζεηε από ην Originality Report ην θείκελν πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζε quotes ζηελ εξγαζία ηνπ θνηηεηή. 

 

 

Με ηελ επηινγή απηή κπνξείηε λα απνθιείζεηε από ην Originality Report ηα κηθξνύ κήθνπο 

ηαηξηάζκαηα. 

 

 



 

Με ηελ επηινγή απηή κπνξείηε λα επηιέμεηε αλ κπνξνύλ νη θνηηεηέο λα δνπλ ην Originality 

Report. 

 

 

Με ηελ επηινγή απηή νξίδεηε αλ ζέιεηε λα απνζεθεπηεί ε εξγαζία ηνπ θνηηεηή ζην απνζεηήξην 

ηνπ Turnitin, ώζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη θαη ζην κέιινλ κε άιιεο εξγαζίεο. 

 

Βήκα 4ο : Submit File 

Κάληε θιηθ ζην "View" 

 

 

 

 

 

 

 



 

θαη έπεηηα ζην "Submit File". 

 

 

Σπκπιεξώζηε ηα πεδία Όλνκα, Επώλπκν, Τίηινο Εξγαζίαο θαη επηιέμηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε 

λα ππνβάιιεηε.  Κάληε θιηθ ζην "Upload". 

 



 

Βήκα 5ο : Originality Reports 

Γηα λα δείηε ην Originality Report θάληε θιηθ πάλω ζην πνζνζηό ηνπ Similarity. Η δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ Originality Report κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ιίγν (ην πνιύ 10 ιεπηά). Παηήζηε 

refresh ζηνλ browser πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα δείηε ην Originality Report. 

 

Τν πνζνζηό νκνηόηεηαο ηεο εξγαζίαο θαίλεηαη πάλω δεμηά (Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε είλαη 

54%). Κάηω από ην πνζνζηό ππάξρεη κηα ιίζηα κε πεγέο κε ηηο νπνίεο ππάξρεη νκνηόηεηα ζε 

θάπνην ζεκείν ηεο εξγαζίαο. 

 

 



Εάλ ζέιεηε λα απνθιείζεηε θάπνηεο από απηέο ηηο πεγέο θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην πάλω δεμηά, 

όπωο δείρλεη ε παξαθάηω εηθόλα. 

 

 

 

Παηήζηε ζην "Exclude Sources", 



 

Τζεθάξεηε ηηο πεγέο πνπ ζέιεηε λα απνθιείζεηε θαη θάληε θιηθ ζην "Exclude(#)". 

 



Γηα λα εθηππώζεηε ην Originality Report θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηε θάηω αξηζηεξά 

θαη επηιέμηε "Download PDF of current view for printing". 

 

 


