Duplum megoldási útmutató
Sorszám

Dátum

1

2011-08-29

Tartalom
Induló szöveg, az 5.17-es verzió duplum kezelési módszerei

Duplum közleményeket az MTMT adatbázisában nem szabad létrehozni, a meglévőket pedig
fokozatosan meg kell szüntetni.
A duplumok megoldásában sokféle a lehetőség, az egyszerűtől a nagyon összetettig. A
helyzetet bonyolítják a jogosultsági viszonyok, sok esetben a duplumok megoldásában együtt
illetékesek a társszerzők és a különböző tulajdonos intézmények.
A duplumok megoldását jelenleg párosával lehet elvégezni, azonban többször fordul elő olyan
helyzet hogy kettőnél több az azonos rekord, amiket párosával lehet kezelni.
A szerző gyakran az intézményi adminisztrátor segítségével tudja megoldani duplumait, az
intézményi adminisztrátor pedig néha csak az MTMT Iroda munkatársai segítségével tud adott
duplumot megoldani.
Ha valaki olyan duplum párral találkozik, amelynek egyik tagjához sincs törlés vagy szerkesztési
joga, akkor ezt jelentheti vagy nem foglalkozik vele.
Rekord összehasonlítás és egyszerű duplumkezelés
A rekordok összehasonlítására egyszerű eljárás, amikor a két rekord szokásos képét, mezőit
egymás mellett nézhetjük meg, és a lapról kezdeményezhető műveletekkel vonjuk őket össze.
Az egyszerű összehasonlító lapon vannak lehetőségek a rekord törlésére, mezők tartalmának
átvitelére (kiegészítéssel) és a maradó rekord szerkesztésére, idézői szerkesztésére is. Ezekkel
az eszközökkel a legtöbb viszonylag egyszerű duplum helyzet megoldható.
A rekordok részletes összehasonlítására is van eszköz. Két rekordnál egymás után kattintva a
-><- ikonra megnyílik egy rekord összehasonlító lap, ahol kiemelhetők az eltérések.
A rekordok részletes összefésülésére szoftveres megoldást tervezünk, melynek megoldása a
közeljövőben várható.
Törlés a legegyszerűbb duplumkezelő eljárás
Ha két teljesen azonos bibliográfiai rekordból áll a duplum pár, akkor az egyiket ki kell törölni. A
döntést gyakran az határozza meg, hogy kinek mihez van jogosultsága.
Az összehasonlító lapon a két rekord között lévő oldalcsere gombbal˙( <-> ) lehet a törlendő
rekordot a jobb oldalra vinni, majd törölni.
Szerző+részleg hozzárendeléssel + törléssel megoldható duplumok
Ha két bibliográfiai rekord csak a szerző hozzárendelésekben különbözik, akkor a megoldásban
az egyikhez hozzárendelünk minden szerzőt és a másikat kitöröljük. Ha csak az egyik törlésére

van jogunk, akkor célszerű a másik rekordhoz hozzárendelni a szerzőket+részlegeket és a
"saját" rekordot törölni.
Különböző szerzők közlemény duplumainál gyakori az, hogy a maradó rekordhoz a törlendő
rekordban lévő szerzői hozzárendeléseket kell elvégezni a törlés előtt. A szoftver csak a
biztosan átvihető hozzárendeléseket (azonosítható szerzői nevek, ; -vel megfelelően tagolt
nevek) tudja kezelni, ezért érdemes a szerkesztő ikonnal (ceruza) a rekordot megnyitni és a
szerző+részleg hozzárendeléseket elvégezni.
Figyelni kell arra, hogy a hozzárendelések átvitelével járó duplum kezelés után a maradó
rekord jóváhagyását még el kell végezni!
Hozzárendelések kiegészítése
Az egyszerű duplum kezelő lapon többféle kiegészítés végezhető el. A program felsorolja a jobb
oldalon azokat, amelyeket a törlés gomb megnyomásakor elvégezhet. Ezek közül kiemelendő a
közvetlen rekord-intézmény hozzárendelés és az idézők átvitele.
A közvetlen (közleményen keresztüli) intézményi hozzárendelést csak akkor vigyük át a maradó
rekordra, ha azt valamiért határozottan meg akarjuk tartani, ugyanis ezt előbb-utóbb törölni kell.
Az idézők átvitelénél figyelembe kell venni, hogy itt a program sajátosan jár el. Minden idézőt
átmásol, és az adminisztrátorra hagyja azt a feladatot, hogy az esetleg keletkező duplum
idézőket eltávolítsa. A duplumok keletkezését azzal enyhíti, hogy a másolt idézők nincsenek
jóváhagyva, addig nem látszanak a nyilvánosság számára, amíg az adminisztrátor jóvá nem
hagyja őket.
(Ez a működési mód szándékos. Amíg nem győződünk meg arról, hogy a duplumok esetében a
duplum felismerés közel 100%-os, addig az idézők összefésülése több bajt okozhat, mint
hasznot.)
Rekordok részletes összehasonlítása
Hasznos ez az eljárás, ha azt akarjuk megtudni, miért jelzi duplumnak a szoftver a két rekordot.
Ezzel a képernyővel átvizsgálhatjuk két rekord összes fontos mezőjét, kiemelhetjük a
különbségeket (alapértelmezés) és az elsőnek választott rekordhoz több másikat is
hasonlíthatunk, egymás után.
A "legutóbbi" gomb adminisztrátori tesztelést szolgál, átlagos felhasználásnál ne használják.
Az összes részletet a "csak eltérő" jelölő négyzetből a jelölés eltávolításával, a hosszú mezők
jelölő négyzetével pedig az absztrakt és más sok szöveget tartalmazó mezők kezelését
könnyíthetik meg. A beállításokat a Beállítás érvényesítése gombbal lehet működésbe hozni.
A képernyőn nincs mód a rekordok változtatására, csak informálódásra való.

