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Bevezetés, fogalmak
Mi a duplum
Kettő vagy több rekord egy közleményről. Egy rekord duplumai lehetnek sokan, kezelésüket
általában párosítva intézzük. A duplum rekordok nem mindig egyforma tartalmúak, lehetnek
bennük különböző hiányosságok, hibák, esetenként plusz információk.
A duplum vizsgálata/felderítése, megjelölése és megoldása elválasztható műveletek
A program többféleképpen segíti a duplumok felderítését és nem kényszeríti a felhasználót a
duplum azonnali megoldására. Természetesen egy duplum észlelésekor lehet minden
tennivalót egy ülésben is elvégezni. Azonban lehet külön-külön vizsgálódni, a talált duplumokat
megjelölni, később visszakeresni és végül megoldani.
Idéző duplum speciális helyzete
Egy idéző közlemény több MTMT-beli közlemény rekordot is idézhet. A többes idézést
egymástól független viszonyoknak kell tekinteni, tehát nem duplumok.
Az idéző rekordok esetében a duplum vizsgálat egy közleményhez hozzárendelt rekordok
halmazán belül keresi a többszöröződést, nem kerül vizsgálatra más közleményhez rendelt
idéző közlemény. Ezért a duplumvizsgálat nagyon gyors lehet egy közlemény idézőinek
körében.
Mi a duplum kulcs?
Azon mezők tartalma, amelyek együttesen egyértelműen (vagy 95-99 százalékos biztonsággal)
meghatároznak egy bibliográfiai rekordot. Ilyenek az azonosítók, ilyen például a folyóirat
közlemények esetében a következő mezők különböző kombinációi (folyóirat neve, megjelenési
éve, kötetszáma, füzetszáma, kezdő és záró oldala, vagy az közlemény azonosítója a
folyóiratban).
Az MTMT duplum keresése duplum kulcsokra alapozott, minden közlemény típusra definiálva
van a megfelelő kulcs.
Hiányos rekord mikor lehet duplum?
Ha fontos azonosítóban (pl DOI) megegyezik két rekord, akkor azokat akkor is duplumnak
tekintjük, ha más fontos tulajdonságuk hiányos, vagy eltérő. Az azonosítókban és a duplum
kulcsban egyszerre hiányos rekord duplum volta nem megállapítható, ezért nem hagyható jóvá!
Duplumot nem szabad jóváhagyni
A duplumok elkerülésére az MTMT a jóváhagyás (rekord nyilvánossá tétele) műveletet fogja
használni a v.5.17-es verziótól kezdve. A felhasználó nem tud olyan duplum rekordot
nyilvánosságra hozni, amelynek lenne nyilvános párja. Az ilyen helyzetek feloldására van

programozott eljárás. Ha jogosultság hiányában a szerző nem tudja megoldani a helyzetet,
akkor fordulhat intézménye adminisztrátorához, vagy ha ilyen nincs, akkor az MTMT technikai
segítő fórumához. Ha az intézményi adminisztrátor jogosultsága nem elegendő egy duplum
kezelésére, akkor vagy kezdeményezheti a megoldást a törlendő duplum rekord adatgazdájánál
vagy annak adminisztrátoránál, vagy az MTMT technikai segítő fórumán keresztül kérheti az
MTMT központi adminisztrátorai segítségét.
Az adatbázisba korábban bekerült duplum rekordok szisztémás duplum vizsgálatát az MTMT
adminisztrátorai fogják végezni, előre bejelentendő időszakban.
Duplumot jelölni kell
A megismert, megtalált duplumot a rendszer megjelöl. A jelölés megszűnik, amikor
a duplumot valaki megszünteti, azaz a korábbi duplum rekord(ok)ból egyetlen rekord marad.
Ismert/jelölt duplumot keresni lehet
A keresés nem tévesztendő össze a duplum vizsgálattal, amely új duplumokat állapíthat meg. A
már korábban megjelölt duplumot az összetett keresővel keresni lehet, további feldolgozásra.
A jelölt duplum keresése az összes szóbajövő rekord között keresi a korábban jelölt
duplumokat, azaz kiválasztja az adatbázisból a korábban már megjelölt duplum rekordokat. Ha
a duplum keresést a szerkesztés menü duplum vizsgálat eljárásával végezzük, akkor a
korábban jelöltek mellett az eljárás találhat új duplumokat is.
Importálás és duplum vizsgálat kapcsolata
Az import során könnyen kerül a nem-nyilvános rekordok közé duplum. Ezek szűrésére
alkalmas maga az import eljárás, vagy az importált rekordok utólagos, csoportos duplum
vizsgálata. Az import során bekerült, jelöletlen rekordok duplum vizsgálata automatikusan
megtörténik a jóváhagyás lépésekor, és a jóváhagyás addig nem lehetséges, amíg a a vizsgálat
duplumot talál. A vizsgálat esetleges hibás duplum megállapításának korrigálására az MTMT
adminisztrátorai vannak felhatalmazva.

Duplum vizsgálat és megoldási helyzetek
Szerző és duplumok
A közleményeket elsősorban a munkásságon belül érdemes vizsgálni. Érdemes azt is vizsgálni,
hogy a munkásságnak vannak-e olyan elemei, amelyek a többi nyilvános közleménnyel
duplumok.
Az idézők duplum vizsgálata a szerzőnél nem különbözik a többi felhasználó idéző duplum
vizsgálatától. Az adatgazda szerzőnek minden közleményének idézőire van szerkesztési/törlési
jogosítványa, ha az adatgazda más, akkor a szerzőnek csak a saját felvitelű idéző
közleményekhez van szerkesztési, törlési jogosultsága.
Intézményi adminisztrátorok és duplumok
Az intézményi adminisztrátorok számára a vizsgálandó rekordok köre kissé bővebb, mint a
szerző számára, ugyanis az ő számára szerkeszthető (nem nyilvános) rekordok köre bővebb,
és ebben a körben is lehet duplumot vizsgálnia. Felismert duplumot a rendszer az 5.17-es
verziótól kezdve nem enged jóváhagyni.

Központi adminisztrátor és duplumok
Kivételes esetben, kellő indokkal a központi adminisztrátor az 5.17-es verziótól kezdve
jóváhagyási jogosultságot kap a duplum rekord jóváhagyására is. Minden más esetben az ő
bővebb jogosultsága érvényesül.

Duplumok funkciónként
Kézi adatbevitel/szerkesztés - duplum keresés a mentés előtt
Ez a funkció lépései változatlanok maradnak, a duplum vizsgálat algoritmusa javult. A duplum
rekord mentése itt lehetséges marad, célszerű itt elvégezni a teljes folyamatot. Ha a felhasználó
a duplumot megtartja és menti, akkor a duplum elleni védelem - kötelező érvénnyel - a rekord
életciklusa során később, a jóváhagyás lépésénél jelentkezik.
Egyes közlemények duplum vizsgálata és jelölése (szerző és admin)
A szerkeszthető rekordok listáján minden rekord mellett megtalálható „Duplum vizsgálat”-ra
kattintva lehet vizsgálni, van-e az adatbázisban nyilvános, és a felhasználó számára
szerkeszthető nem nyilvános rekord, ami az adott közleménnyel duplum.
Az egyes rekordokon van jelölőnégyzet a duplumok kézi jelölésére és a két jelölt rekord egymás
mellett megjeleníthető, ahol vizuálisan eldönthető, hogy ezek valóban duplumok-e?
A rekordok megcserélhetőek, a baloldali a maradó rekord, a jobb oldaliból kiegészítést + törlést
lehet végezni. A kiegészítés műveletetét automatikusan követi a jobb oldali rekord törlése.
Idéző közlemények listájának duplum vizsgálata (szerző és admin)
Ez a vizsgálat közleményenként végezhető el. A közlemény idéző listáját meg kell nyitni és a
jobb felső részen lévő gombbal lehet elindítani a duplumvizsgálatot. A vizsgálat az adott
rekordot idéző rekordok halmazára terjed ki.
Ha a vizsgálat talál duplumo(ka)t, akkor az(oka)t a lista elejére helyezi és megjelöli.
A további feladatokat a jelölteken lehet majd elvégezni, ennek fejlesztése a következő verzióra
várható.
Közlemény listán csoportos duplum keresés - szerző
Jelenleg a szerzőnek csak az egyes rekordok mellett lévő „Duplum vizsgálat”-ra kattintva lehet
a duplum vizsgálatot elvégezni (későbbi fejlesztés lesz a szerző munkásságának csoportos
duplum vizsgálata).
Közlemény listán csoportos duplum keresés - adminisztrátor (3-4-5-6-os)
A keresők által létrehozott találati listán egyenként is, a teljes listára kiterjedően is, a lista jelölt
elemeire kiterjedően is lehet duplumot vizsgálni. A talált duplumok listán is feldolgozhatóak. Az
idéző duplumok feldolgozásának módszere minden felhasználóra, adminisztrátorra azonos, az
egyetlen különbség a műveletekhez tartozó jogosultságok körében van.
További fejlesztések - amik még nem készültek el
●
●
●
●

Két (duplum) rekord összevonása, minden részletre kiterjedően (összefésülés).
Két idéző duplum rekord összevonásának egyszerű megoldása.
Két idéző rekord minden részletre kiterjedő összevonása.
Hasonlóság alapján történő, valószínűsítő duplum vizsgálat, szövegelemzési
módszerekkel.

