MTMT-ben használható külső hivatkozások és paraméterezésük
Közlemények lekérdezése XML formátumban
A közlemények hivatkozás XML megjelenítésű alapértelmezett felépítése:
Szerző esetén: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml.
Részleg esetén: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml.
Az AuthorID értékének az adott szerző, az InstitutionID-nek az adott intézmény MTMT-n belüli azonosítójának kell lennie. A kívánt intézmény azonosítóját kérje
az MTMT adminisztrátoraitól.
Intézményi keresésnél mindig meg kell adni a “mode” paraméter értékét, mely lehet xml, vagy html. Szerzői munkásság keresésekor amennyiben nem adjuk meg,
hogy XML megjelenítést szeretnénk (“mode=xml”), úgy az HTML módban fog megjelenni. Tehát ha XML kimenetet szeretnénk kapni, akkor mind a két esetben meg
kell adni az xml paramétert. Alapértelmezésként ezek a hivatkozások az adott nyilvános munkásságot jelenítik meg, lapra tördelve év és első szerző szerinti
csökkenő sorrendben.
Van mód paraméterezési blokk (“&paraméter=érték”) használatával további megjelenítési lehetőségek alkalmazására, úgy mint a már említett XML, vagy HTML
formátumú megjelenítés közötti váltás, vagy évre szűrés többféle érték alapján. Ezek a paraméter és érték változók az alább látható táblázatban kerültek
összefoglalásra (bizonyos esetekben több számérték is szerepelhet egy paraméter után, ezeket külön jelöljük a táblázatban).
A mode paraméter mindig kötelező elem a helyes működés érdekében.
Egy paramétert tartalmazó hivatkozás tipikus felépítése:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&paraméter=érték
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml&paraméter=érték
Több paramétert tartalmazó hivatkozás tipikus felépítése:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&paraméter=érték&paraméter=érték
https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml&paraméter=érték&paraméter=érték
Értékek megadása
- lista
megadása az értékek felsorolásával történik, vesszővel elválasztva
- tartomány megadása az alábbiak szerint történhet:
x
Konkrét érték
xMegadott érték és annál nagyobbak
-x
Megadott érték és annál kisebbek
x-y
Két megadott érték és minden közé eső érték
x,y,z A felsorolt értékek
Az MTMT-ben használt egyes paraméter értékeket a következő hivatkozásra kattintva ismerheti meg:
http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

Paraméter

Értékek

Hatása

Példa

username,
password

szöveg

felhasználói név és jelszó belépéses kereséshez
(nem nyilvános adatok eléréséhez kell).
Természetesen a felhasználói név és a jelszó
értékekhez a saját adatainkat kell begépelni.

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=100&InstitutionMode=2&mode=xml&username=xxxxx&pa
ssword=yyyyy

mode

xml

kimenet típusa

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml

Full

1

Teljes XML formátum

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&Full=1

AuthorID

érték

szűrés hozzárendelt szerzőkre MTMT azonosító
alapján

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml

UserName

érték

szűrés hozzárendelt szerzőkre felhasználói név
alapján

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?&mode=xml&UserName=kisslajos

DocTypeID

név lista

szűrés közlemény típusra típus azonosító alapján
A besorolásokat listázni lehet:
http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&DocTypeID=23

DocType

tartomány

szűrés közlemény típusra típus név (angol vagy
magyar) alapján

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&DocType=book

SubTypeID

név lista

szűrés besorolásra besorolás azonosító alapján
A besorolásokat listázni lehet:
http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811l&mode=xml&SubTypeID=10000201

SubType

tartomány

szűrés besorolásra besorolás név alapján

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&SubType=szakkönyv

CategoryID

név lista

szűrés jellegre jelleg azonosítója alapján
A besorolásokat listázni lehet:
http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&CategoryID=3

Category

tartomány

szűrés jellegre jelleg név alapján
A besorolásokat listázni lehet:
http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&Category=ismeretterjesztő

DocumentID

vesszős ID lista

Szűrés közlemény azonosítóra

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=xml&DocumentID=1038612,1037774

UID

név lista

szűrés WOS azonosítóra

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=xml&UID=000294720600018

ScopusID

lista

szűrés Scopus azonosítóra

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=xml&ScopusID=78650415348

MedlineID

lista

szűrés Medline azonosítóra

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=xml&MedlineID=21075154

doi

lista

szűrés DOI-ra

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=xml&doi=10.1016/j.neuint.2010.10.013

keyword

lista

szűrés kulcsszóra

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?mode=xml&keyword=plastics

InstitutionMode

lista

1= intézményhez rendelt közlemények, 2=az
intézményhez rendelt szerzőkhöz rendelt
közlemények, 0 (üres) bármelyik az előzőek közül

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml&InstitutionMode=1

SubInstitution

0,1,2

=0 InstitutionID-ben felsorolt intézmények használata
=1InstitutionID-ben felsorolt intézmények és közvetlen
leszármazottak használata
=2 InstitutionID-ben felsorolt intézmények és összes
leszármazott használata

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?InstitutionID=10000&mode=xml&SubInstitution=0

InstitutionID

0,1,2

szűrés hozzárendelt intézményre azonosító alapján
InstitutionMode-tól függően
A nyilvánossá tett intézmények azonosítóját a
következő dokumentum tartalmazza:
http://vm.mtmt.hu/search/xml_segedlet.php

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?&mode=xml&InstitutionID=10000&Year=2005

Year

szöveg

szűrés megjelenés évére

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&Year=2000-

filename

filenév, a kiterjesztés
xml lesz

xml esetén letöltött fájl neve, ha üres, akkor nincs
fájlnév http fejléc

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10000811&mode=xml&filename=pelda

