Duplumok - kulcs mezők, új gombok, hivatkozások, lapok

Sorszám

Dátum

Tartalom

1

2011-08-29

Induló adatok, az 5.17-es verzió duplum kulcsai, új
beavatkozásai, új lapjai

2

2011-12-06

A duplum kezelés folyamatának aktualizálása

A) Duplum vizsgálat jellemzői
a) Egy mezős duplumkulcs (minden típusban):
Azonosítók egyezése/különbözősége esetén az eljárás leáll, duplumot vagy eltérést jelez.
Sorrendben ellenőrizendő: DOI, WoS, Medline, Scopus, más egyértelmű azonosító.
b) Duplum kulcsmezők, együttesen döntőek:
Sorszám

Típus / besorolás

Kulcs mezők

1

Folyóiratcikk

folyóirat (azonosítója, ISSN/eISSN, ha nincs
akkor neve),
kötetszám (ha létezik),
kezdőoldal vagy azonosító (a kettő közül az
egyik),
megjelenés éve

2

Könyv

cím, év, kiadó

3

Konferenciakiadvány

cím, év, kezdődátum (dátum a könyvvel
összehasonlításban)

4

Könyvfejezet

könyv címe, megjelenés éve, könyv kiadója,
fejezet kezdőoldala vagy azonosítója.
Ha a fejezet nem, de a befoglaló mű duplum,
akkor is jelezni kell duplumot a keresett
közlemény befoglaló művére.

5

Konferenciacikk

város, kezdődátum, kezdőoldal vagy azonosító
(=cikk száma a konferencián)

6

Szabadalom

lajstromszám

7

Disszertáció

regisztrált szerző (nem a szerzői név!), cím,
besorolás (MTA doktora-tudománydoktora
ekvivalens besorolások)

8

Egyéb

cím, megjelenés éve

A közeljövőben megoldandó speciális esetek:
Könyv esetében ISBN, sorozatkiadvány esetében ISSN használata.
Folyóiratnál problémás lehet az a kötet, amelyik kettős évjelzéssel rendelkezik (pl.
1993/94, amelyet a szerzők egyszer 1993 egyszer 1994-es jelzéssel írhatnak be). A
kötetszám és a megjelenés éve részlegesen redundáns: ha egy kötet összes füzete
egyetlen évben jelent meg, akkor a kötet-év szorosan kapcsolt mezők.
● Konferenciakiadvány duplumkeresésében a könyvekre is ki kell terjedjen a keresés.
Ekkor az első szerkesztő "szerzői neve", a cím és az év azonossága lehet a
duplum jele.
● Ha a folyóiratcikk duplumkulcs egyező, akkor vizsgálandó a besorolás is. Ha a
besorolás Konferenciacikk kivonata, akkor a címet is kell vizsgálni.
● Folyóiratcikk további speciális esetei:
○ A folyóiratnak nincs kötetszáma (ezt a törzsadatbázisban jelöljük) és
folyamatos az oldalszámozása adott éven belül.
○ A folyóirat füzetenként újra indítja az oldalszámozást (ezt jelenleg nem
jelöljük a törzsadatbázisban?).
○ A füzetenként újraindított oldalszámozás mellett van kötetszám:
■A füzetenként újraindított oldalszámozás mellett nincs kötetszám, csak
évfolyam jelölése van (pl az Élet és Irodalom).
■Folyóiratcikk/Konferenciaelőadás kivonata esetében a [Duplum?]
vizsgálat ki kell terjedjen a Konferenciakiadvány/absztrakt eseteire is,
ahol az összehasonlítás alapja a cím+első szerzői név mező.
●
●

B) Új parancs gombok, hivatkozások
● Duplum vizsgálat - kattintásra elvégzi a rekord duplumvizsgálatát.
● Duplum! - korábbi duplum vizsgálat eredményét mutatja, kattintásra duplum
összehasonlító és egyszerű kezelés lapot hív be.
● Gyors kezelés - parancsgomb a duplum vizsgálat után megjelenő lapon, előhívja az
összehasonlító és egyszerű kezelő lapot.
● Duplum jóváhagyás gomb - az MTMT Iroda adminisztrátorainak jelenik meg.
● -><- ikon - minden felhasználónál a 6. Szerkesztés listán és az összehasonlító
lapon. Kattintásra részletes összehasonlító lap nyílik meg.
● Beállítás érvényesítése - parancs gomb az összehasonlító lapon, a jelölő négyzetek
módosítását érvényesíti.
● Legutóbbi - parancs gomb az összehasonlító lapon, csak adminisztrátoroknak
hasznos.
● <-> - duplum összehasonlító lapon és a részletes összehasonlító lapon felcseréli a
rekordokat a jobb-bal oldal között.
● ⃞ Duplumnak jelölöm - kézi duplum jelölést indít el, két rekordon kell kattintani
egy jelöléshez.
● ⃞ csak eltérők - részletes összehasonlító lapon az azonos mezőket nem mutatja.
● ⃞ hosszú - szöveget kezdetével helyettesíteni.
● Kijelölt adatok átvitele és törlése - parancsgomb a duplum összehasonlító és kezelő
lapon.
● Jelentés elfogadása - parancsgomb a duplum összehasonlító és kezelő lapon.
● Jelentés elutasítása - parancsgomb a duplum összehasonlító és kezelő lapon.

C) Új lapok
● Duplum összehasonlító és egyszerű kezelő lap
● Részletes összehasonlító lap (nem végez kezelést).
● 7. Duplumok - keresés után az ismert duplumok listája, páros feldolgozásra.
● 8. Nem duplumok - keresés után az ismert visszautasított duplum-találatok
feldolgozására.

