Plagiaadituvastussüsteemi KRATT kasutusjuhend
Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara
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Portaal
Projekti „Kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide
töökorralduses“ (kood 1.2.0403.11-0127) eesmärk on kaasaegse plagiaadituvastussüsteemi
väljatöötamine ja juurutamine kõrgkoolide töökorralduses eesmärgiga parandada selle abil õppe
kvaliteeti ning koolidevahelist koostööd võrreldes kõrgkoolide üleselt lõputöid.
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud antud projekti raames arendatud portaali kasutajatele ja
annab ülevaate süsteemi toimimisest ning tööloogikast.
Portaaliga on liidestatud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti
Lennuakadeemia, Eesti Maaülikooli, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Majanduskooli, Tallinna
Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Ülikooli, Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ning Tartu Ülikooli kraaditööde arhiivid. Nimetatud arhiivid sisaldavad doktori-,
magistri- ning bakalaureusetöid. Lisaks on portaaliga liidestatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi,
Pärnu Koidula Gümnaasiumi ja Tallinna Teeninduskooli kursusetööd ning kirjastuse Avita
väljaanded.
Portaal võimaldab:
•
•
•

Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid omavahel
Võrrelda kõrgkoolide poolt digitaalselt arhiveeritud töid eestikeelse internetiga.
Laadida töid üles käsitsi ning võrrelda töö sisu koolide arhiivide ning eestikeelse internetiga.
Erinevate kasutajate poolt käsitsi üles laetud töid omavahel ei võrrelda.

Süsteemi töös esinavate tõrgete või probleemide korral palume vearaportid saata e-maili
aadressile kratt@hitsa.ee .
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Süsteemi sisenemine
Samm 1: Ava enda veebilehitsejas aadress https://kratt.edu.ee/ ja vajuta nuppu „Logi sisse“.
Samm 2: Vali enda koduasutus, s.o. õppeasutus,
millega seotud oled. Kui oled seotud mitme
kooliga, siis vali kool, mille kontekstis sa
dokumente kontrollida soovid.
Kui oled seotud ainult ühe kooliga, siis võid
kasutada ka valikut „Jäta valik meelde“. See
võimaldab kasutada automaatset sisenemist
süsteemi esialgselt valitud kooli kontoga.

Samm 3: Sisselogimiseks kasuta oma kooli kontot.
Kehtib sama kasutajanimi ja parool, millega
logid sisse enda kooli e-maili postkasti või eteenustesse. Kui sinu kooli konto on seotud
ID-kaardi või Mobiil-ID teenustega, siis saad
kasutada ka neid autentimisviise.
Kui sul puudub kooli konto, siis võta
ühendust enda kooli IT-osakonnaga. Konto
aktiveerumisega tekib automaatselt ligipääs
plagiaadituvastuse süsteemile ning konto
sulgemisega kaob ligipääs automaatselt.
Konto deaktiveerumise levinumad põhjused on näiteks kooli töötajate puhul töölepingu
lõppemine ning tudengite puhul eksmatrikuleerimine.
Samm 4: Autentimisandmete edastamise ekraanil vajuta nuppu „jätka“. Autentimisandmete
edastamine on vajalik sinu õiguste tuvastamiseks plagiaadituvastuse süsteemis. Linnuke
„jäta minu valik meelde“ võimaldab kasutada automaatset nõusolekut igal järgneval
süsteemi sisenemisel.
Kui sul on probleeme kasutajaõigustega plagiaadituvastuse süsteemis, siis võta ühendust
enda kooli IT-osakonnaga. Kasutajaõigused plagiaadituvastussüsteemis määratakse
vastavalt kooli konto poolt kaasa antud õigustele (töötaja, tudeng, vilistlane jne).
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Töölaud
Teadete rubriigis näed endaga seotud dokumentide kohta infot, kui:
• töö/tööde kontroll on lõppenud ning leiti sarnasusi;
• varasemalt kontrollitud tööde raport on muutunud hiljem lisandunud tööde tõttu;
• töö on läbinud kontrolli ning mitte ühtegi kordust mõne teise tööga ei tuvastatud.

Uudiste all kajastuvad:
• süsteemi toimimisega seotud sündmused - hooldused, versiooniuuendused;
• uute võimaluste lisandumine;
• vigade paranduseteated jms.
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Faili kontrollimiseks üles laadimine
Faile saad kontrollimiseks üles laadida “Laadi üles” lehel.
Samm 1: Lohista fail paneelile “Lohista failid siia” või kliki samas kohas ning leia oma arvutist fail,
mida soovid kontrollida. Korraga saad üles laadida ka mitu faili klikkides uuesti üles laetud
failide paneeli peal või kasutades drag-and-drop meetodit. Selleks otsi oma arvutist failid,
märgi need ära ning lohista kirjeldatud paneeli peale.

Samm 2: Kui oled failid üles laadinud, siis lisa kommentaar, mis aitab sul hiljem töid lihtsalt leida,
näiteks "2008 essee teemal X-Y" või „2015 aine X praktikumi tööd“. Selle kommentaari
abil leiad grupeeritud tööd hiljem üles lehel „Komplektid“.
Kui soovid teadet töö analüüsi lõppemisest enda e-mailile, siis märgi kast "Soovin
tulemusi e-mailile".
Samm 3: Kui oled vajutanud nuppu "Saada kontrollimisele", siis hakkab süsteem faile võrdlema
teiste andmebaasides olevate tööde ning interneti vastu. Töö autori nime, juhendaja nime
ning töö pealkiri loetakse igast dokumendist välja automaatselt. Kui automaatne tuvastus
ebaõnnestub, siis palun edasta info koos dokumendi tiitellehega e-maili aadressile
kratt@kratt.edu.ee .
Tööde kontroll võib võtta aega paarist minutist kuni 15 minutini. Kontroll toimub serveris ja
sel ajal ei pea sa olema süsteemi sisse logitud.
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Tulemuste vaatamine
Kasutaja poolt sarnasuse kontrolli saadetud tööde tulemust saab jälgida lehel „Tööd“. Vaikimisi on
tööd sorteeritud ajalises järjestuses, s.o. viimati lisatud tööd kõigepealt. Tööde otsimiseks sisesta
otsingukasti mõni märksõna - töö pealkiri, autor, enda lisatud kommentaar või muu märksõna.
Töö detailse raporti nägemiseks vajuta töö pealkirjale. Juhul, kui oled raportit juba vaadanud,
muutub lingi värv halliks.

Otsingu tulemusena kuvatakse vastavad tööd ning ikoonid, mis näitavad leitud sarnasusi teistes
töödes. Arv ikooni kõrval näitab, mitu kattuvusega lõiku on vastavast dokumendist leitud. Otsingut
saad kitsendada valikuga “Ainult kahtlased”, misjärel kuvatakse vaid need tööd, kus on leitud
kordusi. Otsingu tulemusi saad järjestada vastavalt dokumendi lisamise ajale ja leitud sarnasuste
arvule.

Süsteem näitab kõiki leitud sarnasusi, ka neid, mis on töödes korrektselt viidatud. See
tähendab, et kordustena kuvatakse ka kattuvused, mis leiti allikana viidatud töös.
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Kasutatavad ikoonid:

Kui dokumendi sisust ei ole võimalik teksti välja lugeda (näiteks dokumendi sisu on pildi
formaadis), siis töö kontrollimine ebaõnnestub.
Kasutajail on võimalik kustutada enda üles laetud dokumente. Selleks võib vajutada vastava
dokumendiga seotud prügikasti-ikoonile ja kinnitada soov see dokument kustutada. Süsteem
eemaldab seejärel dokumendi mõne minuti jooksul.
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Detailne raport
Detailse raporti lehel kuvatakse nimekiri töödest, millega leiti sarnasused. Kuupäev pealkirja järel
näitab töö arhiivi lisamise või süsteemi üles laadimise kuupäeva.
Töö pealkirjale vajutades on võimalik näha vastavaid lõike kõrvuti võrdluses. Ühe kordusena
käsitletakse sarnasust, mis leitakse ühe paragrahvi seest ning see võib olla mitmes osas. Seetõttu
võib teksti värvimisel olla kattuvaid kohti rohkem, kuigi loogiliselt võttes on tegu ühe kordusega.
Dokumentide võrdluses kuvatakse leitud kattuvaid lõike koos mõningase eel- ning järeltekstiga.
Siniseks värvitakse täpselt kattuvad sõnad.
Kui on valitud võrreldav töö, siis peidetakse ekraani ruumi säästmiseks ülejäänud tööde
nimekiri. Vajutades uuesti töö nimel kuvatakse taas nimekiri kõikidest kattuvustega töödest.
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Tööde detailse võrdluse juures on hallil taustal nupud, mis tulevad nähtavale võrdluse üleval ääres
hiirega liikudes. Nende noolte abil saad liikuda dokumendi algusesse, eelmise ja järgmise
kattuvuse juurde ning dokumendi lõppu.
Kõige parempoolsel, üles-alla noolega ikoonil, vajutades lukustatakse tööd ning hiirerullikuga ülesalla kerides liiguvad dokumendid paralleelselt. Kattuvad lõigud hoitakse seejärel alati kohakuti.

Kasutusel olevad ikoonid:
Allalaadimise ikoon suunab faili originaali juurde ehk konkreetse töö arhiivifailini või
vastavale veebilehele. Kui töö on arhiivi poolt ligipääsupiiranguga, siis faili alla laadida ei
saa.
Kordus leiti veebilehega ning selle ikooni kõrval kuvatakse veebilehe pealkiri. Kui veebilehel
puudub pealkiri, siis kuvatakse tekst „Untitled“.
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Komplektid
Komplektina käsitletakse dokumente, mis on kas kasutajate poolt korraga üles laetud või on pärit
koolide arhiivide vastavatest alajaotustest. Koolide arhiive kontrollitakse kord nädalas. Lisandunud
uued tööd sisestatakse automaatselt süsteemi ning kontrollitakse seejärel kõikide varasemate
tööde ja interneti vastu läbi. Arhiivist pärit dokumente ning nende raporteid on volitatud nägema
igas koolis laiendatud õigustega kasutajad.
Kui oled tavaõigustes kasutaja, siis näed siin ainult enda üleslaetud töid. Tööde täpsemaks
otsimiseks kasuta otsingukasti ning filtreerimisnuppe. Otsingukasti sisestatud fraase otsitakse
tööde autorite nimedest, pealkirjadest ning komplektiga seotud kommentaaridest.

Vajutades komplektil kuvatakse kõik komplektiga seotud dokumendid.
Kasutusel olevad ikoonid:
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