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Urkund'i konto loomine ja logimine 

Urkundis konto loomine (läbi Shibboleth süsteemi ja ÕISI konto andmete põhjal): 

1. Sisene http://www.urkund.com/  

2. Vali "LOG IN" ja siis "Log in to the URKUND system"  

3. Avanevas lehelt paremalt Shibboleth login alt vali Organization: 

"Estonian Academy of Security Sciences" 

4. Vajuta "Login using Shibboleth" 

-------------------------------------------------------------- 

5. Avaneb ÕIS sisselogimine (kasutajanimi ja parool). Sisene: 

6. Avaneb aken, kus kinnitage "Remember" ja vajuta "Yes, continue". 

 
7. Avaneb teie URKUNDI konto loomise aken. Vaadake üle ja kinnitage. 

8. Sellega olete saanud ligipääsu URKUNDI veebikeskkonnale. 

Teile loodi Urkundi süsteemi konto: eesnimi.perekonnanimi.eass@analysis.urkund.com  

9. Ja nii saate siseneda järgnevatel kordadel URKUNDISSE. 

 

Urkundi tööpõhimõte 

URKUND võrdleb üleslaaditavaid tekste (pildi- ja meediafaile ei analüüsita) kolme tüüpi allikatega: 

 Internetis avalikult kättesaadavad materjalid 

 SKA Digiriiulis olevad publikatsioonid ja üliõpilastööd 

 URKUNDi andmebaasis olevad tekstid 

URKUNDi üleslaetud tööd jäävad URKUNDi andmebaasi, mida omakorda kasutatakse edaspidi 

allikatena. Juhime tähelepanu, et URKUNDi keskkond ei ole tööde avaldamise keskkond. Kuna 

URKUND kasutab analüüsimisel avalikke veebipõhiseid allikaid, sh TÜ avalikke andmebaase, siis 

tsitaadid veebis mitteavaldatud allikatest (nt raamatud) ja tasulistest andmebaasidest jäävad 

URKUNDi poolt tuvastamata. 

http://www.urkund.com/
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Urkundi kasutustingimused 

Antud plagiaadituvastussüsteem, mille kasutusõiguse on SKA HITSA URKUNDi konsortsiumi liikmena 

ostnud. URKUNDi saavad kasutada kõik SKA õppejõud. Urkund ei ole mõeldud õppuritele iseseisvaks 

kasutamiseks. Õppur saab kasutada läbi SKA õppejõu/juhendaja. URKUND salvestab oma 

andmebaasi automaatselt kõik kontrollitud tööd.  

Plagiaadituvastustarkvara URKUND ei taotle kasutaja poolt sisestatavate dokumentide autoriõigust. 

URKUNDil puudub õigus sisestatud materjali levitamiseks ning selle edastamiseks kolmandatele 

isikutele ilma dokumendi autori kirjaliku nõusolekuta.  

  

Õppejõudude ja õppurite õigused/kohustused 

 Kohustus kasutada URKUNDi selleks ettenähtud eesmärgil, koheselt kõrvaldada või teavitada 

URKUNDi turvalisust häirivatest või rikkuvatest juhtumitest; 

 Kohustus tagada, et tema poolt URKUNDisse saadetavad materjalid on kooskõlas siseriikliku 

ja rahvusvahelise õiguse ning muude asjakohaste regulatsioonidega; 

 Õigus kontrollida vaid selliseid dokumente, mis on esitatud nimetatud haridusasutuses 

URKUNDi litsentsi kehtivuse perioodil. Kui kasutaja soovib kontrollida muid dokumente, siis 

tuleb selles eelnevalt URKUNDiga kokku leppida; 

 Lubatud teha väljavõtteid ja -trükke URKUNDis sisalduvatest dokumentidest vaid sellises 

osas, mis on seotud konkreetse plagiaadituvastuse protsessiga. Väljavõtete ja –trükkide 

tegemine ja kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud. 

 Kohustus mitte kahjustada oma tahtliku tegevuse või tegevusetusega URKUNDi 

funktsioneerimist; 

 URKUNDI kaudu teatavaks saanud teabe töötlemisel tuleb järgida Euroopa Liidu 

andmekaitse määruse nõudeid; 

 Keelatud edastada oma kasutajanime ning parooli mittevolitatud isikutele. 

 

Urkundi kasutamine MOODLE keskkonnas 

Moodle e-kursusel, kus toimub elektrooniliste tööde esitamine. On võimalik otseselt sidestada 

Urkundi kontrolliga. Tööde esitamise seadetes on "URKUND plagiaatluse plugin", mis tuleb 

seadistada vastavalt, vajadustele. Näide all: 



 

Urkundi raport ja selle tõlgendamine 

URKUND koostab tekstide võrdlemise tulemusel raporti, kus on näidatud: kui suures osas on 

analüüsitavas tekstis kattuvus teiste tekstidega (sh korrektselt vormistatud tsitaadid). Raportis 

näidatakse, millised osad tekstis teiste allikatega kokku langevad. Urkund kontrollib üleslaetava töö 

kattuvusi internetis ning URKUNDi andmebaasis olevate materjalide suhtes. URKUNDi poolt märgitud 

tekstide kattuvuste põhjal saab õppejõud analüüsida, kas tekstis esinevad tsitaadid on nõuetekohaselt 

vormistatud ning kas allikatele on korrektselt viidatud. Seda, kas kattuvuste korral on tegemist 

plagiaadiga või mitte, hindab õppejõud. 

 

Antud juhendi koostamisel on kasutatud allikana TÜ Urkundi juhendit: https://sisu.ut.ee/juhendid/urkund  


