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Induló szöveg, az 5.17-es verzió duplum kezelési módszerekről

A program két féle információt vizsgál meg: a dokumentumra vonatkozó egyedi azonosítókat és
a rekord kulcs fontosságú mezőit.
Ha egy egyedi azonosító két (vagy több) rekordban fordul elő, akkor ezek a rekordok duplumok.
Ez az információ pozitív esetben perdöntő, az azonosság hiánya nem az, különösen, ha az
egyedi azonosító nincs jelen mind a két vizsgált rekordban.
A kulcs fontosságú mezők egyezése az esetek igen nagy százalékában perdöntő, de
előfordulnak ál-pozitív és ál-negatív esetek is.
Kézi duplum jelölés
Ha két rekord láthatóan duplum, de a duplum vizsgálat ezt valamiért nem ismeri fel, akkor a
felhasználó a jelölő négyzetekkel kiválasztott két rekordot duplumként megjelölheti, majd
használhatja a rekord összehasonlító és duplum kezelő eljárásokat.
Egy rekord duplum vizsgálata
Minden azonosított, belépett felhasználó végezheti, szerzők és adminisztrátorok egyaránt.
A rekord sorszáma alatt lévő Duplum vizsgálat hivatkozásra kattintva a program megvizsgálja
az azonos típusú összes rekordot az adatbázisban. A még nem jóváhagyott státuszú rekordok a
keresésben nem vesznek részt. Ez a vizsgálat az első alkalommal végezve hosszabb ideig tart
mint másodszor, a vizsgálat eredménye minden rekordhoz feljegyzésre kerül, bárki is végzi azt.
A duplum vizsgálat jelzi, ha nem végezthető el, azaz fontos információ hiányzik. Ha a vizsgálat
negatív, akkor egy zöld Nem-duplum szöveg jelzi az eredményt. Ha pozitív, akkor a Duplum!
felirat jelenik meg.
A duplum állapota szerint lehet:
0: elfogadott
1: bejelentett
2: azonosító alapján duplumnak nyilvánított
3: duplum kulcs alapján duplumnak nyilvánított
Duplum vizsgálat elvégzése automatikus a közlemény felvitele vagy szerkesztése végén a
mentés gomb megnyomásakor, valamint a rekord jóváhagyásánál a parancs gomb
megnyomásakor. A még nem jóváhagyott rekord jóváhagyásnál a program duplum találat
esetén a jóváhagyást nem engedi, kivéve az MTMT Iroda munkatársainak, különleges
esetekben. Minden más esetben a jóváhagyást csak a duplum helyzet megszüntetése után
végezheti el a felhasználó.

Sok rekord duplum vizsgálata egy feladatban
Jelenleg csak adminisztrátorok végezhetik ezt a műveletet. A szerzők számára ilyen eljárás az
idézőknél található, a közleményeknél pedig előkészületben van.
Egy keresés után keletkezett listán minden rekordra kiterjedő duplum vizsgálatot indíthat el az
adminisztrátor.
A listán végezhető műveletek között választható az összes találat rekord vizsgálata, ahol az
eljárás végig megy minden rekordon. Választható a rekordok egy kiválasztott részére elindított
vizsgálat is. A duplum vizsgálat menet közben megszakítható.
Duplum vizsgálat és rekord importálás
A rekord importálás elvégezhető duplum vizsgálat nélkül is és vizsgálattal egybekapcsolva is.
Az import+duplumvizsgálat együttes elvégzése lényegesen tovább tart, mint az import maga.
Az importált rekordokon később lehet/kell duplum vizsgálatot végezni, mert az importált
duplumok nem lesznek jóváhagyhatóak.
Az egybekapcsolt vizsgálat utolsó szakaszában lehet dönteni a talált duplum rekordokkal
kapcsolatos műveletekről.
Duplum vizsgálat és jóváhagyás
A jóváhagyáskor esedékes tennivalókról külön útmutató készült.

