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Bevezetés
A dokumentum célja, határai
Jelen dokumentum a TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002 azonosító számú projekt keretében létrejött „Vállalkozási
szerződés komplex könyvtári informatikai megoldás – a MOKKA közös katalógus rendszer – szállítására,
fejlesztésére, testre szabására, támogatására, és oktatására” tárgyban született szerződésben rögzített, nevesített
Rendszerterv dokumentum.
A dokumentum célja, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó számára egyértelműen leírja a rendszer struktúráját, az
újonnan fejlesztendő és a módosítandó funkciókat. Az alkalmazott módszertan értelmében a rendszertervezés a
projekt egész életútja során folyamatosan történik, ezért a dokumentum mindaddig nem tekinthető lezártnak, míg a
projekt fut. A dokumentum az egyes funkciókat a funkció jellegétől függő mélységben írja le, célunk a megértés
elősegítése és nem az öncélú tervgyártás.
Jelen dokumentum nem tér ki részletesen a telepítési, tesztelési, üzemeltetési, oktatási kérdésekre, ezeket csak oly
mértékben ismerteti, amennyiben azok a fejlesztést befolyásolhatják.

Alkalmazott módszertanok
A projektet a MOKKA rendszer és különböző könyvtári rendszerek fejlesztésében, üzemeltetésében szerzett
tapasztalatainkra építve, a MOKKA kijelölt szakembereivel szorosan együttműködve kívánjuk megvalósítani. A
feladat jellege - különösen a több külső és belső partnerrel, rendszerrel való együttműködés szükségessége - és a
rendelkezésre álló idő rövidsége számos kockázatot jelent a projekt sikere szempontjából. A feladatot nehezíti, hogy
bizonyos külső rendszerekkel (pl. az ODR) történő integráció módja, feltételei még nem tisztázottak, ezek csak a
projekt idején válnak véglegessé.
Ilyen helyzetben különösen előnyös az általunk javasolt projektvezetési és fejlesztési módszertan, ami nem jól
elkülöníthető fázisok (tervezés-fejlesztés-tesztelés) szerint tagolja a munkát, hanem kis, átlátható lépések sorozatára
épít. Amint azt a módszertan ismertetésekor bemutatjuk, a hagyományos értelemben vett projekttervnek, ami a
fejlesztési lépések, feladatok sorrendjét és időzítését rögzíti, nincs helye ebben a megközelítésben. A Gantt-diagram
helyét a mérföldkövek és a követelménylista veszi át. A soron következő ütem feladatai mindig a követelmények
aktuális priorizálásával alakulnak ki. A prioritások meghatározásában a megrendelőé a döntő szerep, így biztosítható,
hogy az üzletileg fontos követelmények biztosan teljesüljenek.
Ez a projektvezetési megközelítés természetes módon tartalmazza a változáskezelés technikáit, hiszen egy, a
követelményekben, feltételekben bekövetkező változás nem igényel nagymértékű módosításokat az előre elkészített
tervekben, hanem csak a következő feladatok prioritását módosítja.

Alkalmazott módszertanok

Agile Unified Process (AUP) módszertan
Az Agile Unified Process (AUP) a Rational Unified Process (RUP) 2005-ben átdolgozott, ún. agilis fejlesztési
módszertant alkalmazó változata. Egyszerű, könnyen érthető megközelítésben vázolja az üzleti alkalmazás- és
rendszerfejlesztést, az agilis fejlesztést és koncepciót felhasználva, mégis illeszkedve a RUP folyamatba.
Az AUP egy részletesen szabályozott és régóta sikeresen alkalmazott folyamatorientált szoftverfejlesztési metodika,
melyet a RUP alapján Scott W. Ambler, az IBM agilis fejlesztés vezető szakértője dolgozott ki. A módszer biztosítja
a fejlesztéshez kötődő feladatok hatékony és szabályozott kiosztását a fejlesztési szervezetben, a szigorú
minőségbiztosítást a fejlesztési folyamat teljes időtartamára, a fejlesztési mérföldkövek, határidők és költségek
ellenőrizhetőségét, valamint szavatolja, hogy a megvalósítandó termék/rendszer messzemenően megfelelőjen a
megrendelő igényeinek.
Növeli a csoportmunka produktivitását azáltal, hogy minden csapattag számára elérhetővé és uniformalizálhatóvá
teszi az alapvetéseket az adott szoftverfejlesztési feladatnál meghatározottak szerint. Egységes formátumokat,
sablonokat, előírásokat és alkalmazásokat definiál.
A módszer különös figyelmet fordít a szervezettségre és törekszik arra, hogy a projektben résztvevők „azonos
nyelvet beszéljenek”, azonos tudásbázison alapulva dolgozzák ki a saját részüket, minimalizálja a kommunikációs
félreértéseket, és ezáltal biztosítható legyen a hibátlan, minőségi szoftverfejlesztés.
A módszertan kiterjed a Unified Modelling Language (UML) iparági szabvány használatára. Segítségével az
igények, az architektúra és a tervek világosan kommunikálhatók, vizualizálhatók. Eredetileg a UML-t a Rational
Software fejlesztette ki, de ma már a szabványokkal foglalkozó Object Management Group (OMG) tartja karban.
Teljesen lefedi a fejlesztési feladatot, többek között a követelmény nyilvántartást, a változtatás- és
konfigurációkezelést is.
Az AUP technikáit mindig az aktuális fejlesztési projekthez kell igazítani, amit a módszertan rugalmassága teljes
mértékben lehetővé tesz. Az AUP folyamatai egyszerű és világos főfolyamatokból állnak, amelyek egységességet
visznek a folyamatok sokaságába, megőrizve a lehetőséget az adaptálódásra.

Az AUP jellemzői
Az Agile Unified Process a Rational Unified Process örököseként egy ún. használati eset vezérelt (use-case-driven)
eljárás, amely azt jelenti, hogy a fejlesztés teljes folyamata során a használati eseteket, a RUP eszközrendszerét,
illetve az azzal kialakított modellt alkalmazzuk a fejlesztés ütemezésére.
A használati esetek önmagukban még nem adnak a teljes fejlesztési folyamathoz elegendő információt. A szükséges
többletet a Unified Process a rendszer architektúrájaként nevezi meg, mely a rendszernek a fejlesztésben részt vevő
összes munkatárs által közösen kialakított vázát, leglényegesebb elemeinek gyűjteményét jelenti.
A Unified Process architektúra központú eljárás, mivel a munkafolyamatokban nagy hangsúlyt kap a megfelelő
architektúra kialakítása.
A Unified Process a fejlesztés teljes folyamatát kisebb részekre bontja, melyek önállóan is egy teljes fejlesztési
folyamatot jelentenek. Az egyes részeket iterációknak nevezzük, mivel a fejlesztést ismétlődő, iteratív ciklusokban
hajtjuk végre. Egy iteráció nem a rendszer egy, a korábbitól független részét állítja elő hanem a rendszert újabb
funkcionalitással bővíti, vagy a korábbi funkcionalitást teszi változatosabbá, gazdagítja. Az iteráció bővítését és
módosítását inkrementumnak nevezzük. A Unified Process így egy iteratív és inkrementális fejlesztési módszer.
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Használati eset vezérelt eljárás
A Unified Process célja egy olyan lépéssorozat megadása, mellyel a fejlesztők hatékonyan kifejleszthetik és
telepíthetik azt a rendszert, mely a felhasználók igényeinek megfelel. A hatékonyság mérhető a költségek, a minőség
és a fejlesztési idő egységeivel. A felhasználók igényeinek teljesítése és annak ellenőrzése azonban több problémába
is ütközik. Részben magának a felhasználók igényeinek, a követelményeknek a felderítése is nehéz, az
implementáció helyessége, a teljesítés ellenőrzése pedig a tesztelés feladataként jelenik meg.
A használati esetek eszközkészlete a gyakorlat által bizonyítottan az egyik legegyszerűbb és legalkalmasabb eszköz a
rendszerrel szemben támasztott alapvető igények összegyűjtésére. Mindezek mellett az így kialakult modell a teljes
fejlesztési folyamat ütemezésére is kiválóan alkalmazható.
Az elemzés folyamatában a használati eset modellt vizsgáljuk, abból kiválasztjuk az aktuális iterációban
kidolgozandó elemeket, majd abból egy olyan elvi („elemzési”) modellt építünk fel, amely logikailag alkalmas a
használati esetek követelményeinek a megvalósítására. Ehhez elkészítjük a használati esetek elemzési szint
megvalósításait, melyek elvi szinten, osztályok közötti üzenetküldésekként „lejátsszák” a feladathoz szükséges
interakciókat. A használati esetek, ill. a használati eset megvalósítások kettőse lehetővé teszi azt, hogy az elemzési
modell minden egyes eleme esetén pontosan nyomon követhető, hogy milyen céllal került be a rendszerbe. A
megvalósítások alapján a használati esetek feladatait az osztályokra vonatkozó követelményekké bontjuk szét.
A tervezés munkafolyamata során ugyancsak a használati eseteket vesszük sorra. Ekkor azok elemzési szint
megvalósításait tervezési szint megvalósításokká írjuk át, melyeket már a kiválasztott konkrét platform és
programozási nyelv eszközrendszerével és jelöléseivel adunk meg. A tervezés során így az elemzési elvi modellt
konkrét gyakorlati tartalommal töltjük fel. Az implementáció a tervezés leírásának megfelelő forráskódok és egyéb
alkotóelemek, ún. komponensek elkészítését jelenti. A használati esetek ekkor segítenek kialakítani a komponensek
implementációjának és integrációjának a sorrendjét.
Végül, a teszt munkafolyamat során a tesztelők ellenőrzik, hogy a használati esetek által meghatározott
funkcionalitás valóban megfelelően és hiányok nélkül implementálásra került. A teszt modell a használati esetek
alapján kialakított ún. teszt-eseteket tartalmaz, melyek adott bemeneti adatok és végrehajtási feltételek gyűjteményét,
valamint az azokra adott elfogadható válaszokat határozzák meg.

Architektúra központú fejlesztés
A használati esetek rendkívül alkalmasak a követelmények összegyűjtésére és ábrázolására, valamint a fejlesztés
ütemezésére, azonban önmagukban túlságosan „cseppfolyósak”, nem rajzolják meg elég pontosan a készítendő
rendszer körvonalait. A rendszer lényegi alapszerkezetét, a „körvonalakat” a Unified Process a rendszer
architektúrájaként nevezi.
A rendszer architektúrája annak leglényegesebb elemeit tartalmazza, melyek együttesen a rendszer alapszerkezetét
adják meg. Az alapszerkezet a rendszer megértése és kifejlesztése során alapvető fontosságú. A Unified Process
szerzői egy házépítés példája alapján magyarázzák el az architektúrát. A házépítés előtt különböző tervrajzokat
készítünk, például az építményt megadó rajzot, valamint több más, például a vízvezeték-, fűtés- és
elektromos-rendszert ábrázoló rajzokat. Az egyes részek konkrét megvalósítása szempontjából a rajzok csak
vázlatok, azonban meghatározzák a szükséges alapvető felépítést. A különböző munkatársak által igényelt
különböző rajzok a teljes „rendszer” más és más nézeteit (view) határozzák meg, mely nézetek együttesen adják meg
az architektúrát.
Az architekturális leírásra több szempontból is szükségünk van. A napjainkban fejlesztett szoftver-rendszerek
általában nagyméretűek, bonyolult környezetben helyezkednek el és rendkívül összetett a belső felépítésük és
működésük. Az architektúra a bonyolult teljes rendszer egy áttekintő képét fogalmazza meg, így segíti a rendszer
megértését.
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Az architektúra a fejlesztés felbontására és ütemezésére is alkalmazható. A rendszert általában alrendszerekre
bontjuk, melyek egymáshoz adott interfészeken keresztül kapcsolódnak. A felbontást követően meghatározzuk az
alrendszerek kifejlesztésének sorrendjét és a fejlesztésért felelős csoportokat.
Mivel az architektúra segíti a teljes rendszer áttekintését, ezért arra is kiválóan alkalmazható, hogy az elemek
általánosításával több helyen is alkalmazható komponenseket határozzunk meg, melyeket ezután az ún.
újrafelhasználással az ismételt fejlesztés költségének a töredékéért beépíthetünk.
Ugyancsak az áttekinthetőség miatt a jó architekturális leírás a rendszer későbbi módosításait is megkönnyíti, mivel
könnyebben meghatározható, hogy mit és milyen módon kell módosítanunk és az milyen erőforrásokat igényel. A
megfelelően kialakított architektúra esetén pedig egy új funkcionalitás bevezetése a rendszer kisebb mértékű
változtatásával is végrehajtható.
Az architektúra kialakítását a rendszerfejlesztés környezete is nagymértékben befolyásolja, például a következő
tényezők:
•
•
•
•
•

alkalmazott rendszerszoftverek, például operációs rendszerek és adatbázis kezelők,
alkalmazott middleware, pl. az osztottság keretrendszere vagy a felhasználói felületek keretrendszere,
milyen, már létező külső rendszerekhez kell illeszkedni,
milyen külső vagy belső szabványokat alkalmazunk,
a nem-funkcionális követelmények,

• osztottság architekturális követelményei, pl. kliens-szerver architektúra alkalmazása
Az Unified Process külön definiálja az alap architekúra (architecture baseline) fogalmát, mely a teljes rendszer egy
önállóan is működő, erősen egyszerűsített változata. A későbbi iterációk ezen alap architektúra alapján, illetve az
köré építkeznek.

Iteratív és inkrementális eljárás
A feladatok összetettsége miatt minden szoftver-fejlesztési eljárás során célszerű egyértelműen megfogalmazni a
fejlesztés mérföldköveit (milestones), hogy világosan látható legyen a mérföldkövek közötti fázis (phase) során
elérendő cél. A fázisok nagyobb egységeit ugyancsak célszer további kisebb lépésekre bontani,mely lépések a
Unified Process esetén az inkrementumokat megvalósító iterációs lépések lesznek.
Iteratív és inkrementális fejlesztés esetén a teljes fejlesztési folyamat nem vízesésszerűen, egyetlen nagy egységben
történik. Az iterációs ciklusokban a rendszer egyre bővülő részeit fejlesztjük ki. A „bővítményeknek”, azaz az
inkrementumoknak a rendszerhez való kapcsolása így nem a teljes fejlesztés végén, egyetlen nagy lépésben történik,
hanem azt a fejlesztés során folyamatosan kell végrehajtani.
Az iteratív és inkrementális rendszerfejlesztési eljárás legfontosabb előnyeit a következőkben foglalhatjuk össze:
•
•
•
•

a fejlesztés kritikus és lényeges kockázatai hamarabb azonosíthatók,
a megfelelő architektúra könnyebben kialakítható,
segíti a változó követelményeknek megfelelően, könnyebben módosítható keretrendszer kialakítását
a munkatársak hatékonyabban vehetnek részt a fejlesztésben.
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Fázisok
Az AUP a rendszerfejlesztést agilis módszertan szerint írja le. Az időbeliség alapján az AUP a rendszerfejlesztést
négy nagyobb egységre, négy fázisra bontja.

Kezdés fázis
A Kezdés fázisában a rendszer eredeti ötletét olyan részletes elképzeléssé dolgozzuk át, mely alapján a fejlesztés
tervezhető lesz. Ebben a fázisban megfogalmazzuk, hogy a felhasználók milyen módon fogják használni a rendszert
és hogy annak milyen alapvető belső szerkezetet, architektúrát alakítunk ki. A Követelmény specifikáció, egy magas
szintű logikai rendszerterv valamint Projekt Backlog (üzleti értékkel bővített követelmény lista) készül ebben a
fázisban. Ebben a fázisban készül az UML szabványnak megfelelő, magas szintű Műszaki Koncepció, Tesztelési
Koncepció.
Kidolgozás fázis
A Kidolgozás fázisa iteratív (Sprint), inkrementális jellegű. Minden iteráció egy teljes, illetve részben önálló
fejlesztési ciklust jelent, mivel az iteráció végén egy működő és végrehajtható alkalmazásnak kell elő állnia. Minden
iteráció végén így a végső, teljes rendszer egyre bővülő részét kapjuk eredményül, melyeket a rendszer egymás utáni
kibocsátásainak (release), vagy belső változatainak nevezünk. A belső változatok lehetővé teszik, hogy azt a
fejlesztők kipróbálhassák és annak tapasztalatai alapján esetleg módosíthassák a fejlesztés ütemezését.
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A Projekt Backlog-ot kisebb Sprint Backlog-okra bontjuk, majd ezek alapján, a használati módokat, a „használati
eseteket” fejlesztjük, teszteljük, majd beépítjük a rendszerbe (integráció). Előre meghatározott számú iteráció
(Sprint) után Átadás következik, amikor a rendszer következő verzióját Megrendelő részére átadjuk, az átadásról
átadás-átvételi Teszt terv és dokumentáció készül.

A Kidolgozás folyamán megkülönböztetünk belső és átadási iterációkat. Nem minden Sprint után következik átadás,
hogy meggyorsítsuk a fejlesztés folyamatát. Átadási iteráció a Sprinttől függően, általában 15-30 naponta készül.
(Jelen projektben a sprintek hossza 14 nap.)
Forráskód kezelés
Az egyes iterációk forráskódjait verziókontroll rendszerben tároljuk. Ez a csoportmunka elősegítése mellett biztosítja
a forráskód auditált minőségű megőrzését is. A fejlesztés során alkalmazott Hibakövető rendszer a hibaleírásokhoz
tárolja a szoftver verzió azonosítóját (amin az adott hiba előfordult), ez a verzió adat lehetővé teszi a Hibakövető
rendszer a fejlesztés során alkalmazott verziókontroll rendszerhez való kapcsolását.
Forráskód minőség
A fejlesztés során kódminőség ellenőrzést alkalmazunk, a fejlesztőeszközbe épülő modulok segítségével, melyek a
nem megfelelő kódminőségre fordítási időben figyelmeztetnek. Ilyen kódminőséget rontó tényezők például:
•
•
•
•
•
•
•

nem elégséges forráskód dokumentáltság
nem használt változók
nehezen olvasható kód (behúzás, igazítás, tabulátorok, közök)
logikai változók használata döntési (elágazási) struktúrákban
nem megfelelő változónevek – CamelCase
jobb oldali összehasonlítás használata
nem optimális ciklus és vezérlési szerkezetek
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• nehéz karbantarthatóság
Kódminőség ellenőrzésre ezen kívül még rendszeres kód felülvizsgálatot tartunk.
Verzió kezelés
A verzió követés kiterjed a rendszer teljes fejlesztési és tesztelési körére. Verziókövető rendszerben tároljuk a
rendszer
•
•
•
•

Forráskódját
Fejlesztői dokumentációját
Tesztkészletét
Telepítő és konfigurációs fájljait

Átmenet fázis
Az Átmenet fázisa a rendszer soron következő bétaváltozatának kipróbálását jelenti, mely során néhány gyakorlott
felhasználó teszteli a rendszert és jelentést készít annak helyességéről vagy a hibáiról és hiányosságairól. A rendszer
javítása a rendszer módosítását, majd ezt követően újabb tesztelését jelenti. Az utolsó Sprint végén teljes
átadás-átvételi tesztet hajtunk végre.
Termelés fázis
A Termelés fázisa az átvett rendszer (éles vagy pilot) üzemi működését jelenti. A működés közben felmerülő hibák
visszacsatolhatók és a következő iterációk valamelyikében javításra kerülhetnek (ez az üzleti igények fontosságától
is függ). Minden fázis vége a fejlesztés egy-egy jól meghatározott mérföldkövét (milestone) jelenti, azaz olyan
pontot, ahol egy célt kell elérnünk, illetve ahol kritikus döntéseket kell meghozni. Minden fázis végén megvizsgáljuk
az eredményeket és döntünk a folytatásról.

Alkalmazott dokumentumok
MOKKA közbeszerzési eljárás szakmai ajánlata http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?item.633.20
MOKKA közös katalógus továbbfejlesztésével kapcsolatos szakértői vélemény http:/ / www. ki. oszk. hu/ 107/
news.php?item.561.20
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A rendszer újdonságai
Változások az architektúrában
• Szétválik a feldolgozási és szolgáltatási rendszer két különálló alrendszerre: adatbázisra és a hozzá tartozó
komponensekre. A két adatstruktúra az alrendszerek eltérő feladataihoz igazodva eltér egymástól. Az új
architektúra révén javul a rendszer teljesítménye, egyszerűbbé válik a feladatok, szolgáltatások közötti prioritások
érvényesítése, a kritikus szolgáltatások teljesítményének hangolása. A kialakítás lehetőséget ad (bővülő hardver
háttér esetén) a teljesítmény megosztásának optimalizálására is.
• A MOKKA az országos rendszerek bemeneti kapujaként funkcionál: fogadja a monografikus bibliográfiai adatok
mellett az időszaki kiadványokat és egyéb - a MOKKA-ban eddig nem tárolt - bibliográfiai leírásokat,
példányadatokat is.
• A MOKKA válik a partnerkönyvtárak - a szolgáltatásokkal összefüggő - adatainak központi nyilvántartó
rendszerévé. A könyvtárnyilvántartás külön alrendszert alkot, a MOKKA felület biztosít helyet a szerkesztéshez.
Az alrendszer authentikációs és authorizációs szolgáltatást, valamint információszolgáltatást nyújt,
webszolgáltatásokon keresztül más rendszerek felé.
• A szolgáltatásbiztonság növelése és a továbbfejlesztéssel, teszteléssel összefüggő feladatok támogatása érdekében
a rendszer 3 helyszínen párhuzamosan üzemel. Az OSZK-ban fut az éles rendszer, a DEENK-ben működik ennek
valós időben frissülő tartalék párja, ami bármely pillanatban át tudja venni az éles funkciókat, illetve a SZTE-n fut
a fejlesztési és tesztrendszer, ami időszakosan batch módban frissül. (lásd még az üzemeltetésnél: Üzemeltetés)

Alkalmazás réteg új szolgáltatásai
Feltöltés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

új protokollok a feltöltéshez (HTTP, SOAP),
OAI-PMH alapú begyűjtés
manuális feltöltés lehetősége egyszerű html felületen
több formátum és kódolás kezelése (UTF-8, MARCXML)
példányinformációk példányrekordokban történő fogadása
folyóiratrekordok fogadása
analitikus információk kezelése
részletes válasz a csomag feltöltési eredményéről
részletes válasz lehetősége a rekord/csomag feldolgozási eredményéről
lekérdezhető részletes státuszinformáció a korábban felküldött csomagokról
Mokka oldalán olyan eszközöket biztosítunk, amely bármely helyi rendszerből kiexportált MARC rekordok
fogadására alkalmas
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Feldolgozás
• A más rendszerek számára fontos adatok, rekordok továbbküldése más országos rendszerek felé (pl. MOKKA-R,
ODR, NPA)
• A feldolgozási folyamat tipizálása, a feldolgozási láncok kialakításának egyszerűsítése

Online katalogizálás
•
•
•
•
•

online példányhozzáírás lehetősége MOKKA partnerkönyvtáraknak
online példányhozzáírás lehetősége MOKKA-n kívüli könyvtáraknak
online állományadat-hozzáírás lehetősége
közvetlen katalogizálás lehetősége MOKKA rendszerkönyvtárosok számára
közvetlen rekordmódosítási lehetőség a könyvtárak számára a saját rekordjaik vonatkozásában

Rekordmanipulálás
• csoportos rekordmódosítás MOKKA rendszerkönyvtárosok számára
• automatikus URL-ellenőrzés

A Web felület új szolgáltatásai
Keresés
•
•
•
•
•
•

besorolási rekordok keresése
találati feltételek dinamikus bővíthetősége a felhasználó által
kifejezés keresés
speciális feltételek esetén a feltétel automatikus kiegészítéssel támogatott megadása (autocomplete)
keresési csoportok létrehozása (diszjunktív normálforma)
utolsó keresési feltétel automatikus visszatöltése az űrlapba

Találat kezelés
•
•
•
•
•
•

relevancia szerinti rendezés
navigáció facettás osztályozás alapján
találatok szűrése
borítókezelés
rekord lelőhelyek számának jelzése
rekord lelőhelyek megjelenítésének biztosítása

Rekord megjelenítés
• dokumentum típusonként egyedi megjelenítés
• új megjelenítési formák: MARCXML, Cédula
• közvetlen áttöltési lehetőség a referenciakezelő szoftverekbe (pl. RefWorks)

Web2
• regisztráció
• bejelentkezés
• felhasználói profil
• keresések tárolása
• kedvencek
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•
•
•
•

megjegyzés
címkézés
megosztás
kosár kezelés

URL alapú szolgáltatások
•
•
•
•

feloldás biztosítása
OpenURL feloldó szolgáltatások integrálása
mély-link biztosítása
közvetlen link a támogatott letöltési formátumokhoz

Intézményi / nyilvántartó felület
• Központi nyilvántartó felület, ahol a könyvtárak maguk adminisztrálhatják adataikat
• Saját rekordjaik feldolgozásának nyomonkövetése
• Egyedi statisztikák megjelenítése

Működéssel, üzemeltetéssel, biztonsággal kapcsolatos változások
• Monitoring és felügyeleti rendszer kiépítése
• Részletes statisztikai adatgyűjtés és szolgáltatás
• feltöltési statisztikák
• használati statisztikák

A rendszer függőségei az ODR rendszertől
A TÁMOP-ban meghatározott preferenciák szerint meg kell valósítani a MOKKA rendszer és az ODR rendszer
integrációját. A két rendszer továbbfejlesztésének lebonyolításával az NFÜ a két nemzeti könyvtárat, az OSZK-t és a
DEENK-et bízta meg. A kapcsolódási pontok miatt a két fejlesztést össze kell hangolni, amit nehezít, hogy
egyenlőre nem ismert, hogy az ODR fejlesztésére kiírásra kerülő pályázatban mikor kerül sor szerződéskötésre. A
két rendszer számos ponton találkozik:
• A MOKKA-hoz futnak be a rekordok (bibliográfiai, besorolási és példányok), amiből a MOKKA továbbítja az
ODR számára fontos adatokat
• Az ODR-ben végzett keresés részben a MOKKA adatbázisban végrehajtott keresést jelent
• A könyvtár nyilvántartási modulnak mindkét rendszer elvárásait teljesíteni kell
• A MOKKA-ból indított kikérés, könyvtárközi vagy digitális másolat kérés elbírálását, feldolgozását az ODR
végzi
• A MOKKA-ban végrehajtott példányszerkesztés során létrejött változások érintik az ODR-t is
• A MOKKA-ba ISBN és ISSN feltöltés is lehetséges, ha az ODR rendszer ezt megvalósítja. Mindkét megoldás az
ODR Webes felületén és OAI begyűjtéssel lehetséges.
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Műszaki koncepció
Begyűjtés
Folyamat

Adatfolyam diagram

A begyűjtés lehetővé teszi, hogy ne a könyvtárak töltsék fel rekordjaikat, hanem ezt a feladatot a központi
szolgáltatás végezze el. Ennek egyik előnye, hogy a feldolgozás központilag vezérelhető, így a betöltés erőforrás
igénye adott időszakra - például éjszakára, amikor az egyéb szolgáltatások kihasználtsága alacsony - ütemezhető, a
másik az, hogy az IKR rendszereket nem szükséges speciálisan a feltöltés irányában továbbfejleszteni, hanem egy - a
TIOP/TÁMOP pályázatok kapcsán egyre több könyvtárban rendelkezésre álló - szabványos begyűjtési protokollal
betölthetők a központi rendszerbe. Harmadik előnyeként pedig a begyűjtés (PULL metódus) alapvető tulajdonsága
említhető a feltöltéssel (PUSH metódus) szemben: a központi szolgáltató az esetleges sikertelen begyűjtések
alkalmával tudomást szerez arról, hogy az adott adatszolgáltató partnernél probléma lépett fel, míg feltöltés esetén az
aktivitás hiányának több oka is lehet (pl. nincsenek feltöltendő friss rekordok).
A szükséges adminisztrációs beállítások után az adott forrásra teszt begyűjtése indítható, továbbá parancssoros
harvester is rendelkezésre áll a teszteléshez.
A begyűjtés elsődleges eszköze az MOKKA harvester. OAI szerverrel nem rendelkező, de Z39.50 felületen
szolgáltatni képes adatbázisok lekérdezése Z protokollal történik.

Begyűjtés

Ütemezés
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek:
• az adatforrásra vonatkozó beállítások az MOKKA nyilvántartó adatbázisában
• a begyűjtési ponthoz tartozó URL beállítása
• a OAI-PMH DP által szolgáltatott halmaz neve
• szüretelés gyakorisága
Funkcionális előfeltételek:
• ütemező folyamatos futása
Elvárt működés
Az egyes partnerek adatbázisait MOKKA harvester használatával szüreteli a rendszer. A partnerhez tartozó
beállítások alapján adott időközönként az ütemező elindítja a begyűjtést és elvégzi a szüretelést. Az ütemezőnek
folyamatos futása lehetővé teszi, hogy mindig meghatározott időben történjen a begyűjtés egyeztetve a begyűjtendő
partnerrel. Az ütemezőnek újraindítása után is helyesen kell működnie.
Kivételkezelés
• nem megfelelően konfigurált ütemezés
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• az előre beállított időben elindul a szüretelés
Negatív tesztesetek
• szüretelés nem indul el
• a szüretelés nem a beállításoknak megfelelően indul el

Szüretelés
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• az ütemező konfigurációs feltételeinek teljesülése
• a rekordok tárolásához szükséges beállítások
Funkcionális feltételek
• az ütemező működése
• partner OAI-PMH DP működése
Elvárt működés
Az MOKKA harvestert a partnerk irányába az ütemezőt elindítja, majd a megadott konfigurációs paramétereknek
megfelelően elkezdődik az adott partner rekordjainak ideiglenes tárolása
Kivételkezelés
• üres rekordhalmaz a partner részéről
Teszteset
Pozitív tesztesetek:
• a begyűjtés és a rekordok ideiglenes tárolása sikeres
Negatív tesztesetek:
• partner OAI-PMH DP szolgáltatás nem érhető el
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Begyűjtés
• begyűjtés folyamat megszakadt
• kódolási probléma
• rekord ideiglenes tárolás sikertelen

Tárolás
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• az ütemező konfigurációs feltételek teljesülése
• a szüretelő konfigurációs feltételek teljesülése
• MOKKA rekord fogadó protokoll elérésének beállítása
Funkcionális előfeltételek:
• sikeres begyűjtés
• MOKKA rekord fogadó protokoll működése
Elvárt működés
A sikeresen begyűjtött rekordok átadása HTTP protokoll felett a MOKKA rekord fogadó szolgáltatásnak. A
rekordokat tartalmazó csomag ezután ugyanolyan eljárásokon megy keresztül, mint az IKR-ből feltöltött csomagok.
A sikeres fogadás esetén a fogadás tényéről, csomagazonosítóról a rendszer jelzést küld a beállított csatornán, pl.
email.
Kivételkezelés
• MOKKA rekord fogadó szolgáltatás nem érhető el
Teszteset
Pozitív tesztesetek:
• sikeres rekord tárolás visszajelzés
Negatív tesztesetek:
• tároló szolgáltatás nem érhető el
• rekord átadás sikertelen
• rekord tárolás sikertelen
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Feltöltés
Használati esetek
MARC rekordok feltöltése (online)

Használati eset diagram

Rekordcsomag feltöltése
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a kliensnek szerepelnie kell az MOKKA-ban regisztrált feltöltőkliensek között.
Funkcionális előfeltételek
•
•
•
•
•

a csomagban MARC (MARC21 vagy HUNMARC) rekordoknak kell lenniük,
a rekordok formátuma MARC/ISO 2709, Dublin Core, Qualified Dublin Core vagy MARCXML lehet,
a rekordok karakterkódolása MARC-8/ANSEL vagy UTF-8 lehet
a csomagot a feltöltésre használt csatorna által megkövetelt formátumban (fejléccel) kell feltölteni,
a csomag fejlécében a felküldő könyvtár kódjának szerepelnie kell, a további paraméterek kitöltése opcionális.

Elvárt működés
Az IKR az általa választott csatornán, a csatornának megfelelő formátumban feltölti az előzetesen összeállított
rekordcsomagot. A csomag tartalma ellenőrzést és konverziót követően bekerül a feldolgozási sorba. A csomagban

Feltöltés
felküldött rekordok száma nem haladja meg az online feltöltéshez beállított értéket (pl. egy rekordot tartalmaz,
összetartozó kötetrekordokat tartalmaz stb.), a kliens nemcsak a betöltés, hanem a feldolgozás eredményéről is
értesül.
A nem MARC alapú formátumok lelőhely és/vagy példány információk betöltésére szolgálnak.
Kivételkezelés
• A feltöltésre használandó csatorna nem érhető el.
• Ismeretlen kliens: A rendszer nyilvántartásában nem szereplő kliens kísérel meg kapcsolatot a MARC-rekordokat
fogadó szerverkomponenssel.
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése MARC21 Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése HTTP Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése SOAP WS szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése MARC21 Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése HTTP Server szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése SOAP WS szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése [[MARC21
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP
Server szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21 Receiver
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP Receiver
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Qualified Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Qualified Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP Server
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Qualified Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
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Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feltöltő csatorna nem érhető el
Feltöltés közben megszakad a kapcsolat
Rekordfeltöltés feltöltésre nem jogosult kliensről
Fejléc nélküli csomag felküldése
Hiányos fejlécű csomag felküldése
Hibás fejlécű csomag felküldése
Üres csomag felküldése
A csomagban ismeretlen formátumú rekord szerepel
A csomagban ismeretlen kódolású rekord szerepel
A csomag fejlécében szereplő formátum nem egyezik meg a rekordok formátumával
A csomag fejlécében szereplő kódolás nem egyezik meg a rekordok kódolásával

Betöltésre kapott válasz feldolgozása
Előfeltételek
A "Rekordcsomag feltöltése" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A csomag felküldését követően a rendszer részletes információt ad a feltöltés sikerességéről vagy sikertelenségéről.
Kivételkezelés
• A kapcsolat megszakadt: a csomag feltöltését követően megszakad a kapcsolat a fogadó oldal és a kliens oldal
között. A rendszer nem tudja elküldeni a választ.
Tesztesetek
Pozitív teszteset: MARC rekordokat tartalmazó csomagot küldünk fel, a rendszer pontos információt közöl a
csomagban kapott rekordok, a hibátlan rekordok számáról, és a hibás rekordok számáról hibatípusonként
(MARC-rekordként nem értelmezhető adatcsomag, MARC szabvány által kötelezően előírt mező hiányzik (001, 005
stb.), MOKKA által megkövetelt adatmező hiányzik, ismeretlen karakterkódolású rekord)
Negatív tesztesetek:
• A feltöltött csomag fejlécében szereplő könyvtárkód nem párosítható a feltöltő kliensgép IP-címével - a válasz
erről tájékoztat
• A csatorna megszakad a rekordok feltöltése és a válasz megérkezése között.

Várakozás a feldolgozás eredményére
Előfeltételek
• A "Betöltésre kapott válasz feldolgozása" használati eset sikeres lefutása.
• A rekordcsomag mérete (a csomagban lévő rekordok száma) nem haladja meg az online feltöltés konfigurált
maximumot.
Elvárt működés
A csomag betöltéséről küldött választ követően a kliens IKR dönthet arról, hogy a feldolgozás eredményét is
megvárja. A feldolgozásra kapott válaszinformáció iránti igényét jelzi a szerverkomponens felé. A
szerverkomponens nyugtázza ezt az üzenetet.
Kivételkezelés
• A kapcsolat megszakadt: a csomag feltöltését követően megszakad a kapcsolat a fogadó oldal és a kliens oldal
között. A rendszer nem tudja elküldeni a választ.
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Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A kliens jelzi a szerverkomponens felé, hogy a feldolgozás eredményére is választ vár. A szerverkomponens
elindítja a feldolgozási sor figyelését.
Negatív teszteset:
• A rekordcsomag meghaladja az online feltöltés lehetőségéhez konfigurált maximumot - a feldolgozási sor
figyelése nem indul el.

Várakozás megszakítása
Előfeltételek
A "Várakozás a feldolgozás eredményére" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A várakozás megszakad, a szerver további rekordcsomagok fogadására kész, a feldolgozás eredményéről nem küld
választ a kliens IKR felé.
Kivételkezelés
• A kapcsolat megszakadt: a csomag feltöltését követően megszakad a kapcsolat a fogadó oldal és a kliens oldal
között.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A kliens jelzi a szerverkomponens felé, hogy nem vár választ a feldolgozás eredményéről. A feldolgozási sor
figyelése leáll. A szerverkomponens új csomag fogadására kész.
Negatív teszteset:
• A kliens várakozás leállítása üzenetet küld. A szerverkomponens nem futtatja a feldolgozási sor figyelése szálat.
Hibaüzenetet küld a kliensnek.

Feldolgozásról készült jelentés kiértékelése
Előfeltételek
A "Várakozás a feldolgozás eredményére" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A szerver komponens a csomag feldolgozásának eredményéről részletes információt küld a kliens IKR felé..
Kivételkezelés
• A kapcsolat megszakadt: a csomag feltöltését követően megszakad a kapcsolat a fogadó oldal és a kliens oldal
között. A rendszer nem tudja elküldeni a választ.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A válasz megfelel a feldolgozás eredményének.
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MARC rekordok feltöltése (batch)

Használati eset diagram

Rekordcsomag feltöltése
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a kliensnek szerepelnie kell az MOKKÁ-ban regisztrált feltöltőkliensek között.
Funkcionális előfeltételek
•
•
•
•
•

a csomagban MARC (MARC21 vagy HUNMARC) rekordoknak kell lenniük,
a rekordok formátuma MARC/ISO 2709, Dublin Core, Qualified Dublin Core vagy MARCXML lehet,
a rekordok karakterkódolása MARC-8/ANSEL vagy UTF-8 lehet
a csomagot a feltöltésre használt csatorna által megkövetelt formátumban (fejléccel) kell feltölteni,
a csomag fejlécében a felküldő könyvtár kódjának szerepelnie kell, a további paraméterek kitöltése opcionális.

Elvárt működés
Az IKR az általa választott csatornán, a csatornának megfelelő formátumban feltölti az előzetesen összeállított
rekordcsomagot. A csomag tartalma ellenőrzést és konverziót követően bekerül a feldolgozási sorba. A csomagban
felküldött rekordok száma meghaladja az online feltöltéshez beállított értéket, a kliens "online" csak a betöltés
eredményéről kap jelentést, a feldolgozás eredményéről nem.
Kivételkezelés
• A feltöltésre használandó csatorna nem érhető el.
• Ismeretlen kliens: A rendszer nyilvántartásában nem szereplő kliens kísérel meg kapcsolatot a MARC-rekordokat
fogadó szerverkomponenssel.

Feltöltés
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése MARC21 Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése HTTP Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése SOAP WS szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése MARC21 Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése HTTP Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• MARC-8/ANSEL kódolású, MARC/ISO 2709 formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag
feltöltése SOAP WS szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú MARC21 rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, MARCXML formátumú HUNMARC rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21 Receiver
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP Receiver
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Qualified Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése MARC21
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Qualified Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése HTTP
Receiver szerverkomponsensen keresztül;
• UTF-8 kódolású, Qualified Dublin Core formátumú rekordokat tartalmazó rekodcsomag feltöltése SOAP WS
szerverkomponsensen keresztül;
Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•

Feltöltő csatorna nem érhető el
Feltöltés közben megszakad a kapcsolat
Rekordfeltöltés feltöltésre nem jogosult kliensről
Fejléc nélküli csomag felküldése
Hiányos fejlécű csomag felküldése

• Hibás fejlécű csomag felküldése
• Üres csomag felküldése
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• A csomagban ismeretlen formátumú rekord szerepel
• A csomagban ismeretlen kódolású rekord szerepel

Betöltésre kapott válasz feldolgozása
Előfeltételek
A "Rekordcsomag feltöltése" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A csomag felküldését követően a rendszer részletes információt ad a feltöltés sikerességéről vagy sikertelenségéről.
Kivételkezelés
• A kapcsolat megszakadt: a csomag feltöltését követően megszakad a kapcsolat a fogadó oldal és a kliens oldal
között. A rendszer nem tudja elküldeni a választ.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A feltöltött csomag tartalmaz:
•
•
•
•
•

hibátlan rekordot,
MARC-rekordként nem értelmezhető adatcsomagot,
olyan rekordot, amelyben valamely MARC szabvány által kötelezően előírt mező hiányzik (001, 005 stb.),
olyan rekordot, amelyből a MOKKA által megkövetelt adatmező hiányzik,
ismeretlen karakterkódolású rekordot

A válasz pontos információt tartalmaz a csomagban kapott rekordok, a hibátlan rekordok számáról, és a hibás
rekordk számról hibatípusonként.
Negatív tesztesetek:
• A feltöltött csomag fejlécében szereplő könyvtárkód nem párosítható a feltöltő kliensgép IP-címével - a válasz
erről tájékoztat
• A csatorna megszakad a rekordok feltöltése és a válasz megérkezése között.

Feltöltés
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Státuszinformációk lekérdezése

Használati eset diagram

Feltöltési státuszinformáció kérése
Előfeltételek
A használati esetet csak regisztrált, megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó érheti el.
Elvárt működés
A felhasználó választ a jogosultsági rendszerben hozzá konfigurált könyvtárak közül, majd vagy csomagazonosító,
vagy rekordazonosító, vagy időintervallum alapján megjelöli, hogy mely rekordokat érintse a státuszinformáció. A
rendszer az adott csomag- ill. rekordazonosítójú, ill. adott időintervallumban feltöltésre került rekordokról részletes
információt közül: hol tart a feldolgozási folyamat, milyen ellenőrzési és átalakítási műveletek történtek rajta, milyen
eredménnyel zároltak ezek a műveletek.
Kivételkezelés
• Ld. alább.
Tesztesetek
• Ld. alább.

Feltöltés

Beküldő könyvtár kiválasztása
Előfeltételek
Sikeres felhasználóazonosítás.
Elvárt működés
A bejelentkezett felhasználó kiválasztja, mely könyvtár által felküldött rekordok betöltési és feldolgozási
státuszinformációira kiváncsi. A lista csak az adott felhasználó számára engedélyezett könyvtárakat tartalmazza.
Többszörös választásra is van lehetőség. A statuszinformáció csak a kiválasztott könyvtár(ak) rekordjait érintik.
Kivételkezelés
• A felhasználó számára egy könyvtár sem engedélyezett.
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
• A felhasználó számára pontosan egy könyvtár engedélyezett - a felhasználónak nem kell könyvtárt választania - a
státuszinformációk erre az egy könyvtárra fognak vonatkozni
• A felhasználó számára több könyvtár engedélyezett, az engedélyezett könyvtárak listájából egy könyvtárat választ
- a státuszinformációk erre az egy könyvtárra fognak vonatkozni
• A felhasználó számára több könyvtár engedélyezett, az engedélyezett könyvtárak listájából több könyvtárat
választ - a státuszinformációk ezekre (és csak ezekre) a könyvtárakra fognak vonatkozni
Negatív teszteset:
• A felhasználó számára egy könyvtár sem engedélyezett.

Csomagazonosító megadása
Előfeltételek
A "Felküldő könyvtár kiválasztása" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A felhasználó begépeli vagy bemásolja a csomagazonosítót, amelynek feldolgozásáról információt kíván kapni. A
kapott stástuszinformációk csak a megadott azonosítójú csomag rekordjait érintik.
Kivételkezelés
• Nem létező csomagazonosító: a felhasználó olyan csomagazonosítót ad meg, amely nem szerepel a felküldött
csomagok nyilvántartásában.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A felhasználó létező, a korábban kiválasztott könyvtárhoz (ill. könyvtárak valamelyikéhez) tartozó
csomagazonosítót választ
Negatív tesztesetek:
• A felhasználó létező, de nem a korábban kiválasztott könyvtárhoz (ill. könyvtárak valamelyikéhez) tartozó
csomagazonosítót választ
• A felhasználó nem létező csomagazonosítót választ
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Rekordazonosító megadása
Előfeltételek
A "Felküldő könyvtár kiválasztása" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A felhasználó begépeli vagy bemásolja a helyi rendszerben használt rekordazonosítót, a rendszer információt ad az
így azonosított rekord betöltésének és feldolgozásának eredményéről, ill. státuszáról.
Kivételkezelés
• Nem létező rekordazonosító: a felhasználó olyan rekordazonosítót ad meg, amely nem szerepel a fogadott
rekordok nyilvántartásában.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A felhasználó létező, a korábban kiválasztott könyvtárhoz (ill. könyvtárak valamelyikéhez) tartozó
rekordazonosítót választ
Negatív tesztesetek:
• A felhasználó létező, de nem a korábban kiválasztott könyvtárhoz (ill. könyvtárak valamelyikéhez) tartozó
rekordazonosítót választ
• A felhasználó nem létező rekordazonosítót választ

Időintervallum megadása
Előfeltételek
A "Felküldő könyvtár kiválasztása" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A felhasználó megad egy kezdő és egy végdátumot. A rendszer információt ad valamennyi rekordról, amely az így
azonosított időintervallumban a kiválasztott könyvtár(ak)ból feltöltésre került.
Kivételkezelés
• Hibás intervallum: végdátum nem korábbi, mint a kezdődátum; az aktuális dátumnál későbbi kezdődátum.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• A felhasználó helyesen adja meg az időintervallumot
Negatív teszteset:
• A felhasználó hibás intervallumot ad meg: végdátum nem korábbi, mint a kezdődátum;
• A felhasználó hibás intervallumot ad meg: az aktuális dátumnál későbbi kezdődátum.

23

Feltöltés

24

Rekordtörlés

Használati eset diagram

Teljes állomány rekordazonosítóit tartalmazó lista feltöltése
Előfeltételek
A használati esetet csak regisztrált, megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó érheti el.
Elvárt működés
A felhasználó továbbítja a MOKKA szerverére egy adott könyvtár teljes állományát (állomány valamennyi
rekordazonosítóját) tartalmazó listát. Ez a lista összehasonlításra kerül a MOKKÁ-ban az adott könyvtár által
felküldött rekordok eredeti (helyi) azonosítójával. Az összehasonlítást végző rendszerkomponens két listát készít: 1.)
a MOKKÁ-ban szereplő, de a felküldött listában nem szereplő rekordozanosítókról (ezek a helyi rendszerben
vélhetőleg törlésre kerültek), ill. 2.) a MOKKÁ-ban nem szereplő, de a felküldött listában szereplő
rekordazonosítókról (ezek a rekordok még nem kerültek feltöltésre).
Kivételkezelés
• Hibás formátumú lista,
• Nem rekordazonosítókat tartalmazó lista,
• Különböző könyvtárakból származó rekordazonosítókat tartalmazó lista.
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• Helyes formátumú, egy adott könyvtárhoz tartozó rekordazonosítókat tartalmazó lista

Feltöltés
Negatív teszteset:
• Hibás formátumú lista,
• Nem rekordazonosítókat tartalmazó lista,
• Különböző könyvtárakból származó rekordazonosítókat tartalmazó lista.

Különbséglista letöltése
Előfeltételek
A "Teljes állomány rekordazonosítóit tartalmazó lista feltöltése" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A "Teljes állomány rekordazonosítóit tartalmazó lista feltöltése" során/eredményeképpen keletkező különbséglistát a
szerver a kliens számára rendelkezésre bocsátja, letölthetővé teszi.
Kivételkezelés
• Hálózat kapcsolat hibája miatt nem tötlhető le a lista.
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
• A lista a konfigurációnak megfelelő helyen letölthető.

Rekord törlése
Előfeltételek
A használati esetet csak regisztrált, megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó érheti el.
(A "Teljes állomány rekordazonosítóit tartalmazó lista feltöltése" használati eset lefutása nem előfeltétele e funkció
elérésének. A használati eset önállóan is elérhető.)
Elvárt működés
A használati eset webes szolgáltatásként érhető el. Három féle eset lehetséges:
• A paraméterként kapott rekord- és könyvtárazonosítóhoz kapcsolódó MOKKA-rekordból törlésre kerül az arra
vonatkozó információ, hogy ez a rekord az adott könyvtár katalógusban szerepel.
• A paraméterként kapott csomagazonosítóhoz kapcsolódó MOKKA-rekord törlésre kerül ha nem kapcsolódik
hozzá más lelőhely, ha kapcsolódik, akkor törlésre kerül az arra vonatkozó információ, hogy ez a rekord az adott
könyvtár katalógusban szerepel.
• A paraméterként kapott könyvtárazonosítóhoz kapcsolódó MOKKA-rekord törlésre kerül ha nem kapcsolódik
hozzá más lelőhely, ha kapcsolódik, akkor törlésre kerül az arra vonatkozó információ, hogy ez a rekord az adott
könyvtár katalógusban szerepel.
Kivételkezelés
•
•
•
•

A paraméterként kapott azonosítóhoz nem kapcsolódik MOKKA-rekord.
A paraméterként kapott rekordazonosítóhoz nem a törlést kezdeményező könyvtár rekordját azonosítja.
A paraméterként kapott csomagazonosító nem a törlést kezdeményező könyvtár csomagját azonosítja.
A paraméterként kapott könyvtárazonosító nem a törlést kezdeményező könyvtárat azonosítja.

Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
• A rekordazonosítóhoz egy MOKKA-rekord tartozik, a törlés sikeresen megtörténik.
• A rekordazonosítóhoz több MOKKA-rekord tartozik, a törlés mindegyikre megtörténik.
• A csomagazonosítóhoz egy MOKKA-rekord tartozik, a törlés sikeresen megtörténik.
• A csomagazonosítóhoz több MOKKA-rekord tartozik, a törlés mindegyikre megtörténik.
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• A könyvtárazonosítóhoz egy MOKKA-rekord tartozik, a törlés sikeresen megtörténik.
• A könyvtárazonosítóhoz több MOKKA-rekord tartozik, a törlés mindegyikre megtörténik.
• A könyvtárazonosítóhoz több MOKKA-rekord tartozik, a törlés mindegyikre megtörténik.
Negatív teszteset:
• A rekordazonosítóhoz nem kapcsolódik MOKKA-rekord.
• A rekordazonosítóhoz olyan rekord kapcsolódik, amelyben a törlést kezdeményező könyvtár azonosítója nem
szerepel.
• A csomagazonosítóhoz nem kapcsolódik MOKKA-rekord.
• A csomagazonosítóhoz olyan csomagot azonosít, amelyet nem a törlést kezdeményező könyvtár töltött fel.
• A könyvtárazonosítóhoz nem kapcsolódik MOKKA-rekord.
• A könyvtárazonosító nem a törlést kezdeményező könyvtár azonosítója.

Törlés "törölt" státuszú rekord feltöltésével
Előfeltételek
A használati eset előfeltétele megegyezik a rekordfeltöltés használati eseteinek előfeltételeivel.
Elvárt működés
A feltöltött rekordok között olyan rekord érkezik, amelynek fejlécében "törölt" státuszmegjelölés szerepel. A
rekordokat fogadó szerverkomponens ezt a rekordot a feldolgozási sorból "kiszedi" (további ellenőrzéseket,
konverziókat stb.) nem végez rajta, hanem a benne szereplő rekordazonosítóval meghívja a "rekordtörlés" használati
esetet.
Kivételkezelés
• A rekordban szereplő azonosítóhoz nem kapcsolódik MOKKA-rekord.
• A rekordban szereplő azonosítóhoz nem a törlést kezdeményező könyvtár rekordját azonosítja.
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
• A rekordban szereplő azonosítóhoz egy MOKKA-rekord tartozik, a törlés sikeresen megtörténik.
Negatív teszteset:
• A rekordazonosítóhoz nem kapcsolódik MOKKA-rekord.
• A rekordazonosítóhoz olyan rekord kapcsolódik, amelyben a törlést kezdeményező könyvtár azonosítója nem
szerepel.

Rekordazonosító megadása
Előfeltételek
Nincs.
Elvárt működés
A felhasználó megadja a törölni kívánt rekord helyi rekordazonosítóját.
Kivételkezelés
ld. "Rekord törlése" használati eset
Tesztesetek
ld. "Rekord törlése" használati eset
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Csomagazonosító megadása
Előfeltételek
Nincs.
Elvárt működés
A felhasználó megadja a törölni kívánt csomag azonosítóját.
Kivételkezelés
ld. "Rekord törlése" használati eset
Tesztesetek
ld. "Rekord törlése" használati eset

Könyvtárazonosító megadása
Előfeltételek
Nincs.
Elvárt működés
A felhasználó megadja könyvtárának azonosítóját.
Kivételkezelés
ld. "Rekord törlése" használati eset
Tesztesetek
ld. "Rekord törlése" használati eset

Funkcióleltár
MARC rekordok fogadása
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
•
•
•
•
•

a kliensek konfigurációja, ahonnét csomagok érkezhetnek,
a rendszer számára elfogadható rekordformátumok konfigurációja,
a rendszer számára elfogadható MARC-szabványok konfigurációja,
a rendszer számára elfogadható karakterkódolások konfigurációja,
a fogadó modul és a betöltő modul összekapcsolása (a kapcsolat konfigurációja mindkét oldalon),

Folyamatleírás
A szerverkomponenshez tartozó csatornán érkező csomagok fogadása és továbbítás a MARC rekordok betöltését
végző rendszerkomponens felé. A csatornán érkező csomag opcionálisan tartalmazhat kiegészítő paramétereket (a
csomagban szereplő MARC rekordokon kívül). Pl.
• a csomag tartalmát képező rekordok formátuma (MARC/ISO 2709,Dublin Core,Qualified Dublin
Core,MARCXML),
• szabványa (HUNMARC,MARC21),
• karakterkódolása (MARC-8/ANSEL,UTF-8)
• felküldő könyvtár kódja
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A fogadó modul a kapott paraméterek, valamint a csatorna adatai (kliens IP-címe) alapján összeállítja a csomag
borítékját és az így becsomagolt rekordhalmazt továbbítja a betöltő modul felé. A betöltő modultól kapott választ
feldolgozza és a csatorna számára megfelelő formátumba továbbítja a kliens felé.
Kivételkezelés
• Kapcsolat megszakadt: A csatorna, amelyen a csomagnak érkeznie kell, a kommunikáció közben megszakad.
• Ismeretlen paraméter: A kapott csomag olyan formátum-, szabvány- vagy karakterkódolási paramétert tartalmaz,
amelyet a rendszer nem tud azonosítani.
• Ismeretlen kliens: A rendszer nyilvántartásában nem szereplő kliens kísérel meg kapcsolatot a MARC-rekordokat
fogadó szerverkomponenssel.
Funkcióstruktúra-diagram

Funkcióstruktúra-diagram

Feltöltés
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Rekordok fogadásának naplózása
Előfeltétel
A MARC rekordok fogadásának naplózását végző rendszerkomponens működésének feltételei megegyeznek a
rekordok betöltését végző rendszerkomponens működési feltételeivel.
Folyamatleírás
A MARC rekordok fogadása során minden eseményről részletes naplóbejegyzés készül.
Kivételkezelés Napló nem elérhető: pl. a naplózáshoz szükséges tárhely nem áll rendelkezésre.
Funkcióstruktúra-diagram

Funkcióstruktúra-diagram

MARC rekordok betöltése
Előfeltételek
A MARC rekordok betöltését végző rendszerkomponens működésének feltételei:
Konfigurációs feltételek
•
•
•
•

a fogadó modul és a betöltő modul összekapcsolása (a kapcsolat konfigurációja mindkét oldalon),
feladási joggal rendelkező könyvtárak (ip-címek, könyvtárkódok) konfigurációja,
A MARC-szabvány ill. MOKKA által megkövetelt ellenőrzési (elemi ellenőrzési műveletek) konfigurációja,
feladók és munkakönyvtárak összerendelése

Feltöltés
Folyamatleírás
• A rekordcsomagok fogadása
Ha betöltő komponenshez konfigurált csatornák valamelyikén keresztül rekord(csomag) érkezik, a betöltő modul
hozzálát a rekord/csomag feldolgozásához. Ha egyszerre több csatornán érkezik csomag, feldolgozásuk
párhuzamosan megkezdődik.
• A feladó ellenőrzése
A csatornákon keresztül érkező csomag feladóra vonatkozó adatainak feldolgozása. Ha a borítékon szereplő IP-cím
és/vagy könyvtárkód nem szerepel a konfigurációban, vagy az IP-cím és a könyvtárkód nincs összerendelve
egymással, a modul megszakítja a csomag feldolgozását, a csomagot elveti. Az elvetésről választ állít össze és ezt a
választ azon a csatornán, amelyen a csomag érkezett, továbbítja a feltöltő felhasználó (vagy IKR) felé.
• Csomagazonosító generálása
A csomag csomagazonosítót kap. Ez az azonosító szerepelni fog a feltöltő felhasználó (IKR) felé küldendő
válaszban. E csomagazonosító alapján tud a feltöltő felhasználó (IKR) a későbbiekben tájékozódni az adott csomag
feldolgozási státuszával kapcsolatban.
• A rekordok ellenőrzése
A MARC szabványnak (formai ill. tartalmi szempontból) illetve a MOKKA előírásoknak meg nem felelő rekordok
kiszűrése. A MARC-rekordokkal szemben támasztott tartalmi elvárások (milyen mezőket, milyen almezőket
tartalmazzon, milyen mezőben milyen almezőt nem tartalmazhat, mely mezők nem ismételhetőek stb.)
konfigurálhatóak annak érdekében, hogy a feldolgozás gyorsasága és az ellenőrzés alapossága mint egymással
konfliktusban álló, versengő szempontok rugalmassan súlyozhatóak legyenek. Hasonló módon a MOKKA által a
rekordokkal szemben támasztott követelmények szintén konfigurálhatóak az elemi ellenőrzési műveletek ki- ill.
bekapcsolása révén.
• A rekordok átalakítása
A feldolgozási sorba minden rekord UTF-8 karakterkódolású MARCXML formátumban kerül bele. A betöltő modul
minden rekordot átalakít erre a formátumra. Rekordformátum tekintetében a MARC/ISO 2709, a Dublin Core és a
Qualified Dublin Core a modul számára elfogadható formátum.
• A válasz összeállítása
A modul által összeállított válasz tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

a generált csomagazonosítót
a csomagban érkezett rekordok számát
a feldolgozási sorba sikeresen betöltött rekordok számát
az elutasított rekordok számát összesen ill. elutasítási okonként
a csomag beérkezésének pontos időpontját
a feldolgozás befejezésének (a válasz összeállításának) pontos időpontját.

A választ a modul azon a csatornán keresztül továbbítja a feltöltő felhasználó (IKR) felé, amelyen a csomag érkezett.
Kivételkezelés
•
•
•
•

Hibás boríték: A csatornán olyan csomag érkezik, amely nem tartalmazza a szükséges adatokat (a feladó adatait)
Üres csomag: A csatornán olyan csomag érkezik, amely nem tartalmaz rekordot
Ismeretlen karakterkódolás: a modul nem tudja beazonosítani a csomag által használt karakterkódolást.
Ismeretlen rekordformátum: a modul nem tudja beazonosítani a rekord formátumát sem Dublin Core-ként, sem
Qualified Dublin Core-ként, sem MARC/ISO 2709-ként, sem MARCXML-ként.
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Funkcióstruktúra diagram

Funkcióstruktúra-diagram

Rekordok betöltésének naplózása
Előfeltételek
A MARC rekordok betöltésének naplózását végző rendszerkomponens működésének feltételei megegyeznek a
rekordok betöltését végző rendszerkomponens működési feltételeivel.
Folyamatleírás
A MARC rekordok feldolgozási sorba való betöltése során minden eseményről részletes naplóbejegyzés készül. A
naplóbejegyzések alapján minden rekordról részletes információ kérhető, az egy csomagban szereplő rekordok
betöltéséről összevont (aggregált) információ, betöltési (fogadási) statisztika állítható össze

Feltöltés
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Kivétel kezelés
Napló nem elérhető: pl. a naplózáshoz szükséges tárhely nem áll rendelkezésre.
Funkcióstruktúra-diagram

Funkcióstruktúra-diagram

Feldolgozás, tárolás

Feldolgozás, tárolás
Rekordtípusok
A MOKKA feltöltő több rekordtípust képes fogadni. Mindegyiken a megfelelő átalakításokat hajtja végre és a
megfelelő helyre továbbítja.
1.
2.
3.
4.

Bibliográfiai rekord
Besorolási rekord
Analitikus rekord
Példányrekord

A feldolgozási folyamatokat az alábbiakban rekrodtípusunként specifikáljuk.
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A rekordok követése
A rekordok a feldolgozási folyamat során végig követhetőek és mindig egyértelműen megállapítható az aktuális
státuszuk. A feldolgozási folyamat minden lépése bejegyzi az adatbázisba a rekord állapotváltozásait és a rekordon
történt főbb változtatásokat. A rekord visszakereshető a csomagazonosító, a helyi azonosító és a könyvtár kódja
alapján, vagy a MOKKA azonosító alapján.

Funkcióleltár
Bibliográfiai rekordok feldolgozása
Funkcióstruktúra-diagram

Funkcióstruktúra-diagram

Folyamatleírás
A MOKKA célja az egységes rekordszolgáltatás a könyvtárak felé, ezért a rekordokat konszolidáljuk, szükség esetén
összevonjuk. A MOKKA és ODR tagkönyvtárak több különböző integrált könyvtári rendszerrel dolgoznak, és
általában különböző feldolgozási gyakorlatot folytatnak. Ennek eredményeként igen nagy különbségek lehetnek a
szolgáltatott rekordok között.
Az első lépcső a formátum és karakterkódolás konverzió. Elfogadunk HUNMARC, MARC21 rekordokat, azokat
bináris MARC rekordban, vagy MARCXML-ben, a karaktereket MARC-8/ANSEL és UTF-8 kódolással. Az
elfogadott rekordtípusok, kódolások rugalmasan bővíthetőek.
A második a rekordkapcsolatok ábrázolásának átalakítása, vagyis az egy rekordban érkező logikai kapcsolatokat,
rekordkapcsolattá alakítjuk. A MARC21 773-774 és a HUNMARC 787 kapcsolat a megengedett.

Feldolgozás, tárolás
A rekordok formai ellenőrzése
• Ellenőrizzük, hogy a rekord formailag megfelel-e az adott szabványnak. MARC rekord esetében a rekord
szerkezet megfelelő-e, jó-e a directory, megvannak-e a mezővége, rekordvége jelek. Megfelelő hosszúságúak-e a
fix hosszúságú mezők.
A rekordok tartalmi ellenőrzése
• A rekordok megfelelnek-e a minimális adattartalomra vonatkozó előirásoknak. A előirások konfigurálhatóak, és
kiterjedhetnek egyes mezők meglétére, egyes mezők almezeinek meglétére, kódolt mezők kódjainak
ellenőrzésére. Az ellenőrzések konfigurálhatóak, és két szintűek lehetnek. Az ellenőrzések figyelembe vehetik a
rekordban leírt dokumentum típusát.
A rekordok tartalmi átalakításának lépései
• Egyes, a MOKKA számára lényegtelen mezők törlése. A lelőhely adatok átalakítása a forrás adatbázis MOKKA
kódjának beállítása. Néhány mező tartalmi átalakítása, ezek folyamatosan változnak a tagok katalogizálási
gyakorlatát követve. Mindig kiterjed egyes rövidítések feloldására, pl.: a kiadó székhelyeként megadott Bp.-t
Budapestre cseréljük.
• Rekordazonosítók cseréje.
Duplumkulcsok elkészítése
• A MOKKA esetében az azonos leírások rekordjait összevonjuk. Ehhez a rekordokból egy duplumkulcsot állítunk
elő. Az azonos duplumkulcsok azonos bibliográfiai rekordot jelentenek. A MOKKA esetében szigorú ellenőrzést
használunk, amely csak akkor vonja össze a rekordokat, ha azok biztosan azonosak. Inkább nem vonunk össze
minden duplumot, de nem akarunk össze nem illő rekordokat összevonni.
• Az [ODR]] esetében hasonló műveket is szükséges ajánlani. Itt megengedőbb duplumellenőrzés szükséges. Az
[ODR]] számára inkább ajánlunk nem megfelelő műveket, de ne maradjon ki semmi, ami hasznos lehet.
• Harmadikként az FRBR megjelentést, vagy mű szintű rekordok előállítását megkönnyítendő FRBR kulcsokat is
készítünk.
• A kulcsokat az adatbázisban, de nem a rekordokban tároljuk, így nem kell kitörölnie a letöltőnek a rekordból, és
gyorsabban végezhetünk műveleteket a kulcsokon.
Rekordkapcsolatok helyreállítása
• A MOKKA-ba felérkező rekordok azonosítóit megváltoztatjuk. A rekordkapcsolatok, pedig az azonosítókra
épülnek, így ha nem teszünk semmit a kapcsolatok elvesznek. Minden kapcsolódó rekordban megvan a másik
rekord Id-je is. A MOKKA-ban korábban szerzett tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a MOKKA tagok
nem tudják a kapcsolódó rekordjaikat csomagban küldeni. A kapcsolódó rekordokban úgy kell megváltoztatnunk
az azonosítókat, hogy nem áll egyszerre rendelkezésre minden adat. Ezért a beérkező összefoglaló rekordokból
töröljük a részrekordokra mutató referenciákat, és úgy töltjük be az adatbázisba. A felérkező részrekordokban
cseréljük az összefoglaló rekordra mutató
referenciát, és betöltjük az adatbázisba betöltés közben a már bent lévő összefoglaló rekordba is beírjuk az új
referenciát. Ha még nincs bent az adatbázisban az összefoglaló rekord, a részrekord sem kerülhet be. Félretesszük, és
időről időre ellenőrizzük.
Duplumellenőrzés
• A duplumkulcsok alapján a beérkező rekordokat ellenőrizzük, és ha már létezik az adott duplumkulcs az
adatbázisban, a rekordokat összevonjuk. A rekord két állapotban lehet. Első állapot nem kitüntetett könyvtárból
töltötték fel. Ekkor, ha a felérkező rekord sem kitüntetett könyvtárból érkezik, akkor a rekordhoz csak néhány
konfigurálható mezőt írunk hozzá. Ha a felérkező rekord kitüntetett könyvtárból érkezik, a rekordot felülírja, és a
régi rekordból írunk hozzá adatot a felérkező rekordhoz, a szabályok alapján. Ha a rekord kitüntetett könyvtárból
érkezik, akkor a második állapotba kerül. Ekkor a rekord egy jobban védett állapotban van és más szabályok
szerint írhatnak hozzá a könyvtárak.
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Besorolási rekordok feldolgozása
Funkcióstruktúra-diagram

Funkcióstruktúra-diagram

Folyamatleírás
A MOKKA célja az egységes és megbízható besorolási rekord szolgáltatás, ezért a rekordokat megfelelő ellenőrzés
után, és csak megbízható forrásból veszi át. Ezért a besorolási rekordokat a MOKKA csak előre beállított típusú
rekordokat, előre beállított könyvtáraktól fogad el.
A besorolási rekordokra nincs duplumellenőrzés. A felérkező besorolási rekord beépül az adatbázisba, de ameddig
nincs bibliográfiai rekordokkal kapcsolata, addig a besorolási rekordok háttéradatbázisába kerül. Ha az adatbázisban
már létező azonosítójú besorolási rekord érkezik, akkor felülírja az adatbázisban már meglévő rekordot, és ha az
szükséges a kapcsolódó bibliográfiai rekordokat is kijavítja a rendszer.
A besorolási rekordokon a következő átalakítások és ellenőrzések történnek:
A rekordok formai ellenőrzése
• Ellenőrizzük, hogy a rekord formailag megfelel-e az adott szabványnak. MARC rekord esetében a rekord
szerkezet megfelelő-e, jó-e a directory, megvannak-e a mezővége, rekordvége jelek. Megfelelő hosszúságúak-e a
fix hosszúságú mezők.
A rekordok tartalmi ellenőrzése
• A rekordok megfelelnek-e a minimális adattartalomra vonatkozó előirásoknak. A előirások konfigurálhatóak, és
kiterjedhetnek egyes mezők meglétére, egyes mezők almezeinek meglétére, kódolt mezők kódjainak
ellenőrzésére. Az ellenőrzések konfigurálhatóak, és két szintűek lehetnek.
A rekordok tartalmi átalakításának lépései

Feldolgozás, tárolás
• Egyes, a MOKKA számára lényegtelen mezők törlése.
• Rekordazonosítók cseréje.
Duplumellenőrzés
• A besorolási rekordokra a MOKKA nem alkalmaz duplumellenőrzést, hanem követi a Corvina besorolási rekord
kezelését, ami megakadályozza az adatbázisban az azonos besorolási rekord halmozódását. A beérkező besorolási
rekord egy háttéradatbázisba kerül. A bibliográfiai rekordok érkezésekor a besorolási rekordok kapcsolatai
automatikusan felépülnek, azonban a már használt besorolási rekordok előnyt élveznek. Így ha több azonos
besorolási rekord érkezik a MOKKA-ba, az elsőt használja a rendszer az első bibliográfiai rekord kapcsolatainak
felépítése során. A következő bibliográfiai rekord kapcsolatai felépítése közben a már használt és kapcsolatokkal
rendelkező besorolási rekordot használja a rendszer, függetlenül attól, hány azonos besorolási rekord várakozik a
háttéradatbázisban. Ha az egyik Könyvtári rendszerből érkezik egy bibliográfiai és egy besorolási rekord, a
rendszer felépíti köztük a kapcsolatokat és a besorolási rekord átkerül a használt rekordok közé a
háttéradatbázisból. Ezután egy másik rendszerből érkezik egy besorolási és egy bibliográfiai rekord, és a
besorolási rekord azonos az előzővel, akkor a rendszer a már használt első rendszerből származó rekorddal építi
fel a bibliográfiai rekord kapcsolatát, az új besorolási rekord ott marad a háttéradatbázisban.
A bibliográfiai rekordok kapcsolatai
• A rekordkapcsolatokat automatikusan építi fel a rendszer a bibliográfiai rekord érkezésekor. Ezért a besorolási
rekordnak rendelkezésre kell állnia a bibliográfiai rekord érkezésekor. Ha akkor nem áll rendelkezésre megfelelő
besorolási rekord, a rendszer létrehoz egyet, a bibliográfiai rekordból kiolvasható tartalommal. A később érkező
teljesebb besorolási rekord már nem kapcsolódik automatikusan a bibliográfiai rekordhoz.
A következő tárgyszórendszerek rekordjait tartalmazza a MOKKA:
1.
2.
3.
4.
5.

OSZK Köztaurusz [külön rendszerből feltöltve]
LCSH - Library of Congress Subject Headings [DEENK tölti fel]
LCSH//HUN - Library of Congress Subject Headings magyar fordítás [DEENK tölti fel]
MESH - Medical Subject Headings [DEENK tölti fel]
SZTSH - Szegedi Egyetem Tárgyszórendszere [SZTEEK tölti fel]

A következő könyvtáraktól vesz át besorolási rekordokat a MOKKA:
1. OSZK
2. DEENK
3. SZTEEK

Analitikus rekordok feldolgozása
Folyamatleírás
Analitikus rekordokat a MOKKA csak előre beállított könyvtáraktól, előre beállított típusú analitikus rekordokat
fogad el.
Az első lépcső a formátum és karakterkódolás konverzió. Elfogadunk HUNMARC, MARC21 rekordokat, azokat
bináris MARC rekordban, vagy MARCXML-ben, a karaktereket MARC-8/ANSEL és UTF-8 kódolással. Az
elfogadott rekordtípusok, kódolások rugalmasan bővíthetőek.
Az analitikus rekordok kapcsolódhatnak a bibliográfiai rekordokhoz MARC21 vagy HUNMARC szabvány szerinti
rekordkapcsolatokkal. A rekordkapcsolatok megőrzésének módja a rekordkapcsolatok lapon található.
A rekordok formai ellenőrzése
• Ellenőrizzük, hogy a rekord formailag megfelel-e az adott szabványnak. MARC rekord esetében a rekord
szerkezet megfelelő-e, jó-e a directory, megvannak-e a mezővége, rekordvége jelek. Megfelelő hosszúságúak-e a
fix hosszúságú mezők.
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A rekordok tartalmi ellenőrzése
• A rekordok megfelelnek-e a minimális adattartalomra vonatkozó előirásoknak. A előirások konfigurálhatóak, és
kiterjedhetnek egyes mezők meglétére, egyes mezők almezeinek meglétére, kódolt mezők kódjainak
ellenőrzésére. Az ellenőrzések konfigurálhatóak, és két szintűek lehetnek.
A rekordok tartalmi átalakításának lépései
• Egyes, a MOKKA számára lényegtelen mezők törlése. A lelőhely adatok átalakítása a forrás adatbázis MOKKA
kódjának beállítása. Néhány mező tartalmi átalakítása, ezek folyamatosan változnak a tagok katalogizálási
gyakorlatát követve. Mindig kiterjed egyes rövidítések feloldására, pl.: a kiadó székhelyeként megadott Bp.-t
Budapestre cseréljük.
• Rekordazonosítók cseréje.
Duplumkulcsok elkészítése
• A MOKKA esetében az azonos leírások rekordjait összevonjuk. Ehhez a rekordokból egy duplumkulcsot állítunk
elő. Az azonos duplumkulcsok azonos bibliográfiai rekordot jelentenek. A MOKKA esetében szigorú ellenőrzést
használunk, amely csak akkor vonja össze a rekordokat, ha azok biztosan azonosak. Inkább nem vonunk össze
minden duplumot, de nem akarunk össze nem illő rekordokat összevonni.
• A kulcsokat az adatbázisban, de nem a rekordokban tároljuk, így nem kell kitörölnie a letöltőnek a rekordból, és
gyorsabban végezhetünk műveleteket a kulcsokon.
Rekordkapcsolatok helyreállítása
• A MOKKA-ba felérkező rekordok azonosítóit megváltoztatjuk. A rekordkapcsolatok, pedig az azonosítókra
épülnek, így ha nem teszünk semmit a kapcsolatok elvesznek. Minden kapcsolódó rekordban megvan a másik
rekord Id-je is. A MOKKA-ban korábban szerzett tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy a MOKKA tagok
nem tudják a kapcsolódó rekordjaikat csomagban küldeni. A kapcsolódó rekordokban úgy kell megváltoztatnunk
az azonosítókat, hogy nem áll egyszerre rendelkezésre minden adat. Ezért a beérkező összefoglaló rekordokból
töröljük a részrekordokra mutató referenciákat, és úgy töltjük be az adatbázisba. A felérkező részrekordokban
cseréljük az összefoglaló rekordra mutató referenciát, és betöltjük az adatbázisba betöltés közben a már bent lévő
összefoglaló rekordba is beírjuk az új referenciát. Ha még nincs bent az adatbázisban az összefoglaló rekord, a
részrekord sem kerülhet be. Félretesszük, és időről időre ellenőrizzük.
Duplumellenőrzés
• A duplumkulcsok alapján a beérkező rekordokat ellenőrizzük, és ha már létezik az adott duplumkulcs az
adatbázisban, a rekordokat összevonjuk. A rekord két állapotban lehet. Első állapot nem kitüntetett könyvtárból
töltötték fel. Ekkor, ha a felérkező rekord sem kitüntetett könyvtárból érkezik, akkor a rekordhoz csak néhány
konfigurálható mezőt írunk hozzá. Ha a felérkező rekord kitüntetett könyvtárból érkezik, a rekordot felülírja, és a
régi rekordból írunk hozzá adatot a felérkező rekordhoz, a szabályok alapján. Ha a rekord kitüntetett könyvtárból
érkezik, akkor a második állapotba kerül. Ekkor a rekord egy jobban védett állapotban van és más szabályok
szerint írhatnak hozzá a könyvtárak.
Együttműködés más adatbázisokkal
• Az analitikus rekordokat a MOKKA továbbítja a cikk adatbázis és a Humanus felé is
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Példányrekordok feldolgozása
Funkcióstruktúra-diagram

Funkcióstruktúra-diagram

Folyamatleírás
A MOKKA a példányinformációkat mind a bibliográfiai rekordba ágyazva, mind külön példányrekordban elfogad.
A beérkezett példányinformációkat a MOKKA az [ODR]] példánytárban tárolja. A MOKKA duplumellenőrzéséhez
szükséges a forrás adatbázis megjelölését tárolja a saját rendszerében, illetve az adatbázisokon belüli könyvtárakra
utaló információkat, hogy az egyes könyvtárakra szűkítést biztosítani tudja. A példányrekordokban a helyi rendszer
közölheti a példányok összes általa nyilvántartott tulajdonságát, amiket ugyan a MOKKA nem tárol, de továbbítja az
[ODR]] példánytár számára. A folyóirat példányrekordok esetében sok előzetes információt kell figyelembe venni,
amit a rekord nem tartalmaz, de mégis fontosak az olvasók számára. Ezekben az esetekben a példányrekordot a
MOKKA rendszernek ki kell egészítenie, illetve át kell alakítania a rekordot. A kiegészítés/átalakítás szabályait az
egyes könyvtárak katalogizálási gyakorlata határozza meg. Valószínűleg minden könyvtár esetében más szabályokat
kell alkalmazni.
Az első lépcső a formátum és karakterkódolás konverzió. Elfogadunk HUNMARC, MARC21 rekordokat, azokat
bináris MARC rekordban, vagy MARCXML-ben, a karaktereket MARC-8/ANSEL és UTF-8 kódolással. Az
elfogadott rekordtípusok, kódolások rugalmasan bővíthetőek.
A rekordok formai ellenőrzése
• Ellenőrizzük, hogy a rekord formailag megfelel-e az adott szabványnak. MARC rekord esetében a rekord
szerkezet megfelelő-e, jó-e a directory, megvannak-e a mezővége, rekordvége jelek. Megfelelő hosszúságúak-e a
fix hosszúságú mezők.

Feldolgozás, tárolás
A rekordok tartalmi ellenőrzése
• A rekordok megfelelnek-e a minimális adattartalomra vonatkozó előirásoknak. A előirások konfigurálhatóak, és
kiterjedhetnek egyes mezők meglétére, egyes mezők almezeinek meglétére, kódolt mezők kódjainak
ellenőrzésére. Az ellenőrzések konfigurálhatóak, és két szintűek lehetnek.
A rekordok tartalmi átalakításának lépései
• A lelőhely adatok átalakítása a forrás adatbázis MOKKA kódjának beállítása. Néhány mező tartalmi átalakítása,
ezek folyamatosan változnak a tagok katalogizálási gyakorlatát követve.
• A rekordban tárolt információ feldolgozása és az adatbázisba építése.
Duplumellenőrzés
• A példányrekordokon nem végzünk duplumellenőrzést. Az összes feltöltött példány adatait megőrizzük az
[ODR]] rendszerben. A MOKKA csak a feltöltő adatbázis kódját és a feltöltő könyvtár kódját őrzi meg.

Tárolás
A bibliográfiai és besorolási adatokat a MOKKA Oracle adatbázis-kezelőre épített katalógusában tárolja. A tárolás
formátuma a MARC szabványt követi, a többkötetes művek kapcsolt rekordok formájában szerepelnek a
katalógusban, függetlenül a feltöltés módjától. A katalógus biztosítja a MARC szabványban megfogalmazott
lehetőségeket. A rendszer teljes körűen kezeli a bibliográfia és a besorolási rekordokra vonatkozó rekordkapcsolati
lehetőségeket, külső tartalmak internetes források kapcsolását és egyéb szolgáltatásokat.
A feltöltött holding rekordokból, vagy a más módon beérkező (pl. bibliográfiai rekordban) példányinformációkból a
rendszer külön külön adatbázist épít, ami az [ODR]] rendszer számára biztosítja a szükséges adatokat. Ebben az
adatbázisban minden példány külön tételként szerepel, és tartalmazza a példányok helyére és hozzáférési
lehetőségére vonatkozó jelzeteket, típusmegjelöléseket.
Egy további tárolási szint a “kereső” adatbázis, amely a webes felületen a felhasználók által végrehajtott
lekérdezéseket gyorsan és hatékony szolgálja ki. Lehetőséget biztosít a mai elvárásoknak megfelelő keresési
módszerek kiszolgálására (kifejezés keresés, relevancia támogatása, stb.), valamint a kapcsolódó teljes szövegű
dokumentumok indexelését is támogatja. A megoldás alapja a nyílt forráskódú, korszerű könyvtári és
dokumentumkezelő rendszerekben elterjedten használt Lucene keresőmotorra épült. Ez a rendszer a kereső indexek
dinamikus konfigurálását teszi lehetővé az igényeknek megfelelően kialakítva. A “kereső” adatbázis építése az új
MOKKA rendszer felett szintén tett OAI-PMH DP szolgáltatáson keresztül történik, az abban elérhető véglegesített
rekordok átvételével.
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Web felület általános követelményei
Nem funkcionális követelmények
•
•
•
•
•
•
•

egyszerű, áttekinthető téma/design
akadálymentes felület biztosítása
minimum 1024x768-as felbontás támogatása
XHTML és CSS alapú felület
helyzetérzékeny súgó
minimalizált adatforgalom (AJAX technológia)
a válaszidők a rekord szám és a hardver környezet függvényében az elvártaknak megfeleljenek

Támogatott böngészők
• Internet Explorer 7
• Internet Explorer 8
• Internet Explorer 9
•
•
•
•
•
•

Firefox 3.5 +
Google Chrome
Safari
Opera
Opera Mini
Android Browser

A megfelelő működéshez minden böngésző esetén szükséges a JavaScript engedélyezése

Hibakezelés
A Web felületen előfordulható hibák csoportjai:
1. kezelt belső program hiba
• a felületen a felhasználó értesül a hiba tényéről
• a hibáról a szerveren naplóbejegyzés készül
• a rendszerbe épített hibakezelő rendszer automatikus email üzenetet küld
2. nem kezelt belső program hiba
• a felhasználónak lehetősége van a hibás működésről az adott oldalon üzenetet küldeni
3. nem létező oldalra hivatkozás
• információs oldal és adott idő után automatikusan a kezdő oldalra ugrás
4. specifikált URL hibás hívása
• a hiányzó vagy nem támogatott paraméterezés esetén tájékoztató oldal
A hibák minden esetben a MOKKA központi hibakezelő rendszerébe tárolódnak, amiben lehetőség van azok
dokumentált kezelésére, illetve a probléma elhárítása után automatikus értesítésre.
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Rekord szolgáltatások
Használati esetek
Keresés

Használati eset diagram

Keresés során a felhasználó megtekintheti az általa megadott feltételeknek eleget tevő rekordok listáját.
Összetett keresés esetén több keresési feltétel is megadható logikai operátorokkal kapcsolva. Beállítható a megjelenő
lista rendezési elve és a lista egy lapján megjelenő rekordok maximális száma. Kereshetőek bibliográfiai, név
besorolosási, ill. tárgyszó besorolási rekordok.
Egyszerű keresés (gyors-keresés) esetén egyetlen mezőt használva kereshetünk a bibliográfiai rekord-adatbázisban.
A rendezés és a laponkénti rekordszám alapértelmezett.
Keresési formák:
• egyszerű keresés
• összetett keresés
• CCL keresés
Kereshető rekordok köre:
• bibliográfia rekordok
• név besorolási rekordok
• tárgyszó besorolási rekordok

Rekord szolgáltatások

Keresési feltételek megadása
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• kereshető mezők beállítása az űrlaphoz
• listás kereső mezők beállítása
• szűrési feltététek beállítása
Funkcionális előfeltételek
•
•
•
•

támogatott böngésző típus
támogatott böngésző verzió
böngészőben bekapcsolt JavaScript támogatás
automatikus kiegészítést biztosító szolgáltatás működése

Elvárt működés
•
•
•
•

egyszerű keresés: feltétel megadása egy mezőben, konfigurációval megadott mezőkben keresés
összetett keresés: komplex, bővíthető űrlap logikai operátorokkal, keresés csoportok létrehozása
legalább egy keresési mező kitöltése után indítható keresés
kereső mezőkbe visszaemelhetőek korábbi vagy eltárolt keresések

• keresési űrlap alapértelmezett állapotának visszaállítása
Kivételkezelés
• a keresési feltétel(ek) hiánya
• kereséshez az elvártnál kevesebb feltétel megadása (például 1 karakter)
• stopword-re keresés
Teszteset
Pozitív tesztesetek
•
•
•
•
•

automatikus kiegészítés működése
listás mezők megjelenítése
egyszerű keresés esetén keresési feltétel megadása
összetett keresés esetén az elvárt minimum feltétel rendszer megadása
keresési űrlap alapértelmezett állapot visszaállítása

Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•

keresési feltételek listájának hiánya
listás keresási feltételek esetén a választható elemek hiánya
feltétel megadáshoz szükséges beviteli mező nem jelenik meg
szűrő mezők hiánya
kereső űrlap alapértelmezett állapotának visszaállítása sikertelen
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Keresés feldolgozása
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• a keresést biztosító adatbázisban a szükséges indexek definiálása
• űrlap feltételek és adatbázis indexek kapcsolatrendszerének kialakítása
Funkcionális feltételek
• a keresést biztosító adatbázis elérhetősége
Elvárt működés
A feltételek feldolgozása után az adatbázisban tárolt indexek alapján történik a keresés. Az keresés idejének a
rekordok száma és a hardver környezet függvényében az elvárt időn belül le kell futni.
Kivételkezelés
•
•
•
•

nem támogatott keresési feltételek
üres találat
a beállított értéknél nagyobb találati érték
a beállított értéknél nagyobb válaszidő

Teszteset
Pozitív tesztesetek
• a keresési feltételeknek megfelelő találati halmaz
Negatív tesztesetek
• keresési feltételeknek nem megfelelő vagy üres találati halmaz

Találat kezelés

Használati eset diagram

Rekord szolgáltatások
A keresés vagy böngészés eredményeként keletkezett találati halmazt a felhasználó megtekintheti. Amennyiben a
találati halmaz mérete túl nagy ahhoz, hogy a felhasználó könnyen át tudja tekinteni, a rendszer többféle megoldást
kínál a találatként kapott rekordok több lépésben történő feldolgozására. Beállítható az oldalanként megjelenítendő
találatok száma, az egyes oldalak között a felhasználó lapozni tud. Beállítható a rendezési szempont, amelytől a
találati listában megjelenő rekordok sorrendje függ. Az eredményhalmaz mérete szűkíthető további (az eredeti
keresésben vagy böngészésben nem szereplő) feltételek szerinti szűréssel illetve facetták segítségével. A találati
halmaz elemei (vagy elemek csoportjai) kijelölhetőek, melyeken további műveletek hajthatók végre.

Kijelölés
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• találatok kijelölésnek engedélyezése
Funkcionális feltétel
• találat halmaz legalább 1 rekorddal
Elvárt működés
A kijelölés lehetőségei:
• találati elemenként egyesével
• egy oldalon megjelenített összes rekord
• teljes halmaz
A kijelölés megszüntetésnek módjai megegyeznek a fenti kijelölés lehetőségei-nél felsoroltakkal
Kivételkezelés
• Kijelölés már kijelölt rekordra
• Kijelölés megszüntetése nem kijelölt rekord esetén
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• a kijelölés sikeres
• a kijelölt rekordokkal végezhető műveletek sikeresek
Negatív teszteset
• kijelölési sikertelen
• a kijelölt rekordokkal végezhető művelet sikertelen

Rendezés
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• támogatott rendezési szempontok felületi beállítása
• rendezéshez szükséges adatbázis indexek definiálása
• a felületi és adatbázis indexek kapcsolatrendszerének kialakítása
Funkcionális előfeltételek
• találati halmaz legalább 2 elemet tartalmaz
Elvárt működés
A feltétel kiválasztása után a találati halmaz megfelelő sorrendben jelenik meg, támogatott a relevancia alapú
rendezés
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Kivételkezelés
•
•
•
•

az kiválasztott szempont megegyezik a találat halmaz rendezettségével
a megadott rendezési feltétel nem szerepel találati rekordok értékei között
a találatok száma megegyezik vagy kevesebb a kiválasztott egy oldalon megjelenített rekordok számával
a találatok száma nagyobb mint a kiválasztott egy oldalon megjelenített rekordok száma, a találati halmaz
pozíciója az első oldal
• a találatok száma nagyobb mint a kiválasztott egy oldalon megjelenített rekordok száma, a találati halmaz
pozíciója az első és az utolsó közötti
• a találatok száma nagyobb mint a kiválasztott egy oldalon megjelenített rekordok száma, a találati halmaz
pozíciója az utolsó oldal
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• rendezési listában a beállított értékek megjelennek
• rendezési érték kiválasztása után a találati halmaz rendezettsége az elvárt
Negatív tesztesetek
• üres rendezési érték lista
• rendezés módosítása utána a találat nem jelenik meg
• a halmaz rendezettsége nem az elvárt
• a rendezési szempont kiválasztása után a találati halmaz pozíciója nem megfelelő

Szűrés
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• a szűrési szempontok felületi beállítása
• a szűrési szempontok adatbázis definiálása
• a szűrés felületi és adatbázis beállítások kapcsolatrendszerének kialakítása
Funkcionális feltétel
• a találati halmaz tartalmaz legalább egy rekordot
Elvárt működés
A rendszer új találati halmazt jelenít meg, amely az eredeti találati halmaz azon elemekből álló részhalmaza, melyek
megfelelnek a felhasználó által megadott szűrési feltételnek.
Navigáció facettás osztályozás alapján: a találatok adatai alapján automatikusan felkínált szűrési feltételek épülnek.
A rendszer megjeleníti a facettákat (pl. dokumentumtípus), amelyek használhatóak a találati halmaz szűkítésére,
azokat a facettaértékeket (pl. könyv) sorolva fel, amelyek előfordulnak az adott találati halmazban.
Kivételkezelés
•
•
•
•

a megadott szűrési feltételben nem minden rekordban szerepel
a megadott szűrési feltételben vizsgálandó adat nem szerepel egy rekordban sem
A felhasználó nem értelmezhető (pl. számszerű érték helyett szöveg) adatot ad meg szűrési feltételként
A felhasználó üres szűrési feltételt ad meg

Teszteset
Pozitív tesztesetek
• szűrési feltételt, amely a találati halmaz egy részhalmazát adja eredményül
• szűrési feltétel, amely a teljes találati halmazt adja eredményül.
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• szűrési feltételt, amely üres halmazt ad eredményül
Negatív tesztesetek
• a találati halmaz nem a szűrésnek megfelelő részhalmazt eredményezi

Lapozás
Előfeltétel
A találati halmaz mérete nagyobb az oldalanként megjelenítendő rekordok számánál, és az aktuális pozíció kisebb,
mint az elemek számának, és az oldalanként megjelenítendő rekordok számának különbsége (előre lapozás esetén),
illetve nagyobb, mint az oldalanként megjelenítendő rekordok száma (visszalapozás esetén).
Elvárt működés
Lapozáskor az új pozíció a kiindulási pozíció és az oldalanként megjelenítendő rekordok számának összege (előre
lapozás esetén), illetve különbsége (visszalapozás esetén). Az új aktuális pozíciótól kezdődő egy oldalnyi (az
„oldalanként megjelenítendő rekordok száma” paramétertől függően) rekord jelenik meg a képernyőn.
Kivételkezelés
A lapozás végrehajtása az aktuális pozíciót az eredményhalmaz határain kívül eső pozícióra lépteti.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• előre lapozás esetén a találati halmaz megfelelő pozicionálása
• hátra lapozás esetén a találati halmaz megfelelő pozicionálása
Negatív tesztesetek
•
•
•
•

lapozás során a találati lista nem jelenik meg
hibás pozicionálás
első találati lapon a hátra lapozás engedélyezése
utolsó találati lapon az előre lapozás engedélyezése
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Böngészés

Használati eset diagram

Böngészés során a felhasználó egy bizonyos böngészési szempont alapján tallózhat az adatbázisban. A böngészési
szempont kiválasztása után közvetlenül elindul a feldolgozás, és megjelenik a találati halmaz. Lehetőség van
kezdőérték megadására (Ugrás), amelynek használata során a kezdőértéknek megfelelő sorra ugrik a találati halmaz.
A találati halmazból lehetőség van a konkrét rekordok felhozására, megjelenítésére.

Böngészési szempont megadás
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• böngészési szempontok felületi konfiguráció
Elvárt működés
A adminisztrációs felületen beállított böngészési szempontok megjelenítése.
Kivételkezelés
• nincs megadva böngészési szempont
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• a beállított böngésző feltételek megjelennek
Negatív tesztesetek
• üres böngészési feltétel lista
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Kezdőérték megadás
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• a böngészési feltételek beállítása
Elvárt működés
Beviteli mező megjelenítése, ahol az ugrási pontot lehet megadni a böngészhető rekordok listájában
Kivételkezelés
• üres ugrási pont megadása
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• beviteli mező megjelenik
Negatív tesztesetek
• beviteli mező nem jelenik meg

Böngészés feldolgozás
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• a felületi szempontok és az adatbázis indexek kapcsolatának kialakítása
• a böngészhető feltételekhez tartozó adatok megjelenítésének beállítása
Funkcionális feltételek
• böngészést biztosító adatbázis működése
Elvárt működés
A feldolgozás során az adatbázisban tárolt böngészési indexek alapján történik a rekord lista visszaadása. A
böngészési szempont megadásakor rendezett találati halmaz képződik az indexek alapján, amiben a rekordok előre
definiált formázás alapján jelennek meg. Kezdőérték megadása utána a találati halmaz a megfelelő pozícióra áll.
Kivételkezelés
• üres böngésző lista
• üres ugrási pont megadása
• olyan pozícióra ugrás aminél a rendezési szempont szerint nagyobb rekordok száma kisebb mint az egy oldalon
megjelenítendő elemek száma
Teszteset
Pozitív tesztesetek
•
•
•
•

a kiválasztott szempontnak megfelelő lista
a rekord lista elvárt rendezettsége
a rekordok megfelelő formázása
a megadott ugrási pontnak megfelelő pozicionálás

Negatív tesztesetek
• a kiválasztott szempont után üres böngésző lista
• a kiválasztott szempontnak nem megfelelő lista
• a formázási szabálynak nem megfelelő rekord megjelenítés
• a megadott ugrási pontnak nem megfelelő pozicionálás
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Rekord megjelenítés

Használati eset diagram

A keresés vagy böngészés eredményeként kapott rekordokat a felhasználó megtekintheti. Ezt megteheti a MOKKA
rendszer webes felületén, illetve a rekord származási intézményének saját OPAC felületén is, melyre a rekord adatai
között található link mutat. Linkek formájában jelennek meg azok az adattagok is, melyek más, a rendszerben tárolt
rekordra (besorolási rekordok, bibliográfiai rekordkapcsolatok) mutatnak. A megjelenítés formátuma megválasztható
(rövid leírás, részletes leírás, MARC formátum), illetve konfigurálható dokumentum típusonként egyedi
megjelenítés. A megjelenített rekord le is tölthető, a felhasználó által kiválasztott módon és formátumban (ld. Rekord
letöltés). A borítók megjelenítése külső szolgáltatások felhasználásával történik.
Jogosultsághoz kötötten, bejelentkezés után a rekordra vonatkozó speciális információk megjelenítése is támogatott:
• duplumkulcs
• FRBR kulcs

Formátum választás
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• támogatott formátumok beállítása
Elvárt működés
Lenyíló listából a felhasználó kiválaszthatja, milyen formátumban szeretné megtekinteni a rekordot. Alapértelmezett
beállítás is adott. A formátum választás után a rekord megjelenítés automatikusan frissül, és generálódik az új
megjelenítési forma.
Kivételkezelés
• a kiválasztott megjelenítési forma nem tartalmaz adatot
Teszteset
Pozitív tesztesetek
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• beállított formátumok listája megjelenik
• a formátum kiválasztás után a rekord megjelenítés a beállításoknak megfelelő
Negatív tesztesetek
• beállított formátumok listája nem jelenik meg
• formátum kiválasztás után sikertelen megjelenítés
• formátum kiválasztás után nem a beállításoknak megfelelő rekord ábrázolás

Lelőhely megtekintés
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• lelőhely kódok feloldása
• lelőhelyhez tartozó OPAC URL beállítás
Funkcionális feltétel
• a rekordhoz tartozik lelőhely információ
Elvárt működés
Rekord megjelenítéskor lekérdezhető a lelőhelyek listája. A listában az adott sorra kattintva tovább viszi a
felhasználót egy új ablakban az adott lelőhely webopac-jára, azon belül pedig az ottani rekord megjelenítésére.
Kivételkezelés
• nincs lelőhely adat
• ismétlődő lelőhely
• lelőhely OPAC URL-je nem beállított
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• lelőhelyek megtekintésekor a rekordhoz tartozó lelőhelyek listája látható
• lelőhelyhez tartózó OPAC-ra átlépés sikeres
Negatív tesztesetek
• lelőhelyek listája nem jelenik meg
• lelőhelyhelyez beállított OPAC URL hibás kezelése miatt az átlépés sikertelen

Belső rekordhivatkozás feloldás
Előfeltétel
Szükséges a referenciák tárolása adatbázis szinten. Ezek feloldása a rekord megjelenítésekor, és a megfelelő sorok
esetén link képzése a másik rekordra mutatva.
Elvárt működés
Felületen rekordhivatkozás esetén linkkel tovább viszi a felhasználót a másik rekordra.
Kivételkezelés
• nem létező rekordra hivatkozás
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• rekordhivatkozásra kattintva a mutatott rekord megjelenítése
Negatív tesztesetek
• hibás rekord kapcsolat feloldás
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• nem az elvárt rekordra ugrás

Rekord letöltés

Használati eset diagram

A felhasználónak lehetősége van a kiválasztott rekordot/rekordokat tetszőleges formátumban letölteni. Erre külön
letöltési felület jelenik meg, ahol több lehetőség közül kiválaszthatja a fájl formátumát, a tartalmi formátumot, a
karakterkódolást, és a letöltési eljárást.
FONTOS : a rekord letöltés MINDEN esetben a MOKKA Z39.50-es szerverén keresztül történik. Az elvárt tartalmi
formátumot mindig a Z szerver adja vissza MARC formátumban, amiből a végső fájl formátumot a Web szolgáltatás
konverziós modulja állítja elő.
Az egyszerre letölthető rekordok számát a Z39.50 szerverben beállított konfigurálható korlát határozza meg.

Fájl formátum választás
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• támogatott fájl formátumok beállítása
• maximálisan letölthető rekordok számának beállítása
Funkcionális feltétel
• konverziós modul működése
• z39.50 elérhetősége
Elvárt működés
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Lenyíló listából a kiválasztható a fájlformátumra vonatkozó beállítások. Támogatott a bibliográfia és besorolási
rekordok letöltése is.
Fájl formátumok bibliográfia rekordokhoz:
•
•
•
•
•
•
•
•

bináris MARC
szöveges MARC
cimkés txt
ISBD
RIS
Dublin Core
MARCXML
HTML

Fájl formátumok besorolási rekordokhoz:
•
•
•
•
•

bináris MARC
szöveges MARC
cimkés txt
MARCXML
HTML

Kivételkezelés
•
•
•
•

bibliográfia rekord letöltése
besorolási rekord letöltése
a kiválasztott formátum képzéshez nem elegendő a szolgáltatott adat
a beállított korlát értéknél több kijelölt rekord

Teszteset
Pozitív tesztesetek
• kiválasztás után a felhasználó a megfelelő formátumban kapja meg a fájlt
Negatív tesztesetek
• kiválasztás után a felhasználó nem a megfelelő fájl formátumban kapja meg a fájlt

Tartalmi formátum választás
Előfeltétel
• támogatott tartalmi formátumok beállítása
Elvárt működés
Lenyíló listából kiválasztható a tartalmi formátum. alapértelmezett beállítás: HUNMARC.
Lehetséges típusok :
• MARC21
• HUNMARC
Kivételkezelés
• a kiválasztott fájl formátum nem teszi lehetővé tartalmi formátum megjelölését
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• kiválasztás után a felhasználó a megfelelő tartalmi formátumban kapja meg a fájlt
Negatív tesztesetek
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• kiválasztás után a felhasználó nem a megfelelő tartalmi formátumban kapja meg a fájlt

Karakterkódolás választás
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• a támogatott karakterkódolások beállítása
Lehetséges típusok :
•
•
•
•

ANSEL
UTF-8
ISO-8859-2
WINDOWS-1250

Elvárt működés
Lenyíló listából kiválasztható a karakterkódolás. Alapértelmezett beállítás: ANSEL
Kivételkezelés
• a fájl formátumhoz nem választható karakter kódolás
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• kiválasztás után a felhasználó a megfelelő karakterkódolásban kapja meg a fájlt
Negatív tesztesetek
• kiválasztás után a felhasználó nem a megfelelő karakterkódolásban kapja meg a fájlt

Letöltési mód választás
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• lehetséges letöltési mód beállítása
• SMTP szerver beállítás email küldéshez
Funkcionális feltételek
• a beállított SMTP szerver elérhetősége
Elvárt működés
Kiválasztható a letöltési mód:
• fáj letöltés esetén a böngésző felkínálja az állományt letöltésre
• email küldés esetén az email cím megadás szükséges, amire a rendszer automatikusan elküldi a kiválasztott
rekordokat
Kivételkezelés
• email küldés esetén helytelen email cím megadása
• nem létező email cím megadása
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• kiválasztás után a felhasználó a kiválasztott módon megkapja a fájlt
Negatív tesztesetek
• letöltés kiválasztás esetén az állomány mentésének lehetősége nem jelenik meg
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• hibás email cím elfogadása
• email küldés esetén kézbesítés sikertelen

Web2 szolgáltatások
Használati esetek
Integrált szolgáltatások

Használati eset diagram

Regisztráció
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• regisztráció engedélyezése
• regisztrációs mezők konfigurálása
• SMTP szerver elérhetőségének beállítása
Funkcionális feltétel
• regisztrációs adatbázis működése
• SMTP szerver működése
Elvárt működés
A belépési ablakon a "Regisztráció" hivatkozásra kattintva a felhasználó egy regisztrációs űrlapot tölthet ki. Helyes
kitöltés után egy visszaigazoló e-mailt kap, majd az ott található link használatával visszaigazolhatja az e-mail cím
helyességét. Visszaigazolás után a felhasználó regisztrált lesz a MOKKA rendszerében, és használhatja a
regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat.
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Bekért adatok a felhasználótól :
•
•
•
•
•
•

Név
Felhasználónév
E-mail cím
Jelszó
Jelszó megadása mégegyszer
MOKKA adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

A regisztrációs űrlapon kérheti a felhasználó az elfelejtett jelszavát e-mail-ben.
Kivételkezelés
•
•
•
•
•
•
•

létező felhasználónév
létező e-mail cím
hibás e-mail cím formátum
jelszó túl rövid
ismételt jelszó megadása nem azonos
adatvédelmi nyilatkozatot nem fogadta el a felhasználó
elfelejtett jelszó kérése esetén megadott e-mail nincs az adatbázisban

Teszteset
Pozitív teszteset
•
•
•
•

regisztrációs űrlap kitöltése sikeres
visszaigazoló e-mail küldése sikeres
visszaigazolás után a regisztráció sikeres
elfelejtett jelszó kérése esetén sikeres e-mail küldés

Negatív teszteset
•
•
•
•

e-mail küldési hiba ( nem létező e-mail cím )
SMTP hiba
visszaigazolás nem sikeres
elfelejtett jelszó kérése esetén e-mail küldési hiba

Bejelentkezés
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• belépés engedélyezése
Funkcionális feltétel
• regisztráció megléte a felhasználói adatbázisban VAGY regisztráció megléte a könyvtár nyilvántartó adatbázisban
• regisztrációs adatbázis működése
Elvárt működés
A regisztrált felhasználó bejelentkezhet a WEB-es felületen felhasználónév és jelszó megadásával. Sikeres
bejelentkezés után használhatja a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat. A könyvtári adatbázisban nyilvántartott
felhasználó is bejelentkezhet a felületen, külön regisztráció nem szükséges, a könyvtári nyilvántartóba felvett
felhasználók automatikusan jogot kapnak belépésre ezen a felületen is.
Kivételkezelés
• felhasználó nincs regisztrálva
Teszteset
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Pozitív teszteset
• belépés sikeres
Negatív teszteset
• hibás felhasználónév megadása
• hibás jelszó megadása

Felhasználói profil
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• belépés engedélyezése
• belépett felhasználó
Funkcionális feltétel
• regisztráció megléte a felhasználói adatbázisban VAGY regisztráció megléte a könyvtár nyilvántartó adatbázisban
• regisztrációs adatbázis működése
Elvárt működés
A regisztrált felhasználó módosíthatja a regisztrációkor megadott adatait, valamint kitöltheti saját profiljának
adatlapját.
Profilon kitölthető adatok (nem kötelező):
• Személyes információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezetéknév
Utónév
Becenév
Leánykori név
Tartózkodási hely
Ország
Nyelv
Város
Életkor
Családi állapot
Nem
Munkahely
Általános iskola
Foglalkozás
Középiskola
Felsőfokú iskola

• Elérhetőségek
•
•
•
•
•

Cím:
ICQ:
Telefonszám:
MSN:
Skype:

Kivételkezelés
• felhasználó nincs regisztrálva
• módosításkor már létező felhasználónév
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•
•
•
•

módosításkor már létező e-mail cím
módosításkor hibás e-mail cím formátum
módosított jelszó túl rövid
módosításkor ismételt jelszó megadása nem azonos

Teszteset
Pozitív teszteset
• adatlap kitöltése sikeres
• e-mail cím változtatása esetén visszaigazoló e-mail küldése sikeres
• e-mail cím változtatása esetén visszaigazolás sikeres
Negatív teszteset
• e-mail küldési hiba ( nem létező e-mail cím )
• SMTP hiba
• visszaigazolás nem sikeres

Kosár kezelés
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• Kosár funkció engedélyezése
Funkcionális feltétel
• bejelentkezett felhasználó
Elvárt működés
Bejelentkezés után a felhasználó a kijelölt rekordokat kosárba helyezheti illetve kiveheti. A kosár tartalma
kijelentkezés után is megmarad, és a felhasználó legközelebbi bejelentkezésekor ismét láthatja/használhatja.
Kosárhoz rendelt funkciók:
• kigyűjtött rekordok letöltése
• kosár tartalmának megosztása
• ODR kérés
Kivételkezelés
A felhasználó nincs bejelentkezve
Teszteset
Pozitív teszteset
• kosárba rakás sikeres
Negatív teszteset
• bejelentkezés után a kosár szolgáltatás nem érhető el
• kosárba rakás sikertelen

58

Web2 szolgáltatások

Keresés feltételek mentése
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• keresés feltételek tárolásának engedélyezése
• SMTP szerver elérhetőségének beállítása
Funkcionális feltétel
• bejelentkezett felhasználó
• SMTP szerver működése
Elvárt működés
Bejelentkezés után a felhasználó az aktuális kereséseit elmentheti illetve a mentetteket törölheti. Kijelentkezés után a
mentett keresések megmaradnak, ismételt bejelentkezés után a felhasználó újra láthatja/kezelheti őket.
Keresés feltételek mentéséhez rendelt funkciók:
• feltételek visszatöltése a kereső űrlapba
• keresési feltételekhez RSS szolgáltatás
• keresési feltételekhez hírlevél szolgáltatás
Kivételkezelés
A felhasználó nincs bejelentkezve
Teszteset
Pozitív teszteset
• a keresési feltétel sikeres mentése
• kereséshez rendelt funkciók elvárt működése
Negatív teszteset
• a keresési feltétel mentése sikertelen
• az újdonságok az RSS szolgáltatás által nem érhetőek el
• az újdonságok a hírlevél szolgáltatás által nem érhetőek el

Megosztás
Előfeltétel
• AddThis [1] működése
• deeplink (mélylink) támogatás
Elvárt működés
A AddThis [1] segítségével megosztható a tartalom számos helyen.
Kivételkezelés
• AddThis [1] nem elérhető
Teszteset
Pozitív teszteset
• AddThis [1] használatával sikeres megosztás
Negatív teszteset
• AddThis [1] használatával sikertelen megosztás
• AddThis [1] nem elérhető
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Megjegyzés hozzáfűzése
Előfeltétel
• megjegyzés szolgáltatás engedélyezése
• bejelentkezett felhasználó
Elvárt működés
A felhasználó bejelentkezés után tetszőleges bibliográfiai rekordhoz megjegyzést fűzhet, amit eltárol a rendszer, és
rekord-megjelenítéskor bárki megtekintheti.
Szükséges a megjegyzések moderálása. Ez történhet egy MOKKA adminisztrátor által, vagy a felhasználók
közössége által. Utóbbi esetben a bejelentkezett felhasználók pozitívan (hasznos), vagy negatívan (haszontalan vagy
elfogadhatatlan) értékelhetik a többi felhasználó megjegyzéseit. A legmagasabban értékelést kapott megjegyzések
kiemelt helyen kerülhetnek megjelenítésre, azok pedig, amelyek pontszáma egy adott érték alatt van, csak külön
kérésre láthatóak. Egy felhasználó egy megjegyzést csak egyszer értékelhet.
Kivételkezelés
• nincs bejelentkezve a felhasználó megjegyzés írásához
• nincs bejelentkezve a felhasználó megjegyzés értékeléséhez
Teszteset
Pozitív teszteset
• a megjegyzés készítése, mentése
• megjegyzés pozitív ill. negatív értékelése
• alacsony ill. magas megítélésű megjegyzések megfelelő megjelenítése
Negatív teszteset
•
•
•
•
•

megjegyzés készítése után a mentés nem sikerül
megjegyzés nem értékelhető
megjegyzés értékelhető bejelentkezés nélkül
alacsony megítélésű megjegyzések láthatóak
nem jelennek mag a leghasznosabb magjegyzések

Könyvismertető készítés
Előfeltétel
• könyvismertető szolgáltatás engedélyezése
• bejelentkezett felhasználó
Elvárt működés
A felhasználó bejelentkezés után tetszőleges bibliográfiai rekordhoz könyvismertetőt fűzhet, amit eltárol a rendszer,
és rekord megjelenítéskor bárki megtekintheti. A felhasználó csak a saját könyvismertetőit módosíthatja, törölheti. A
MOKKA adminisztrátora bármelyik könyvismertetőt módosíthatja, törölheti.
Kivételkezelés
• nincs bejelentkezve a felhasználó
Teszteset
Pozitív teszteset
• a könyvismertető szolgáltatás használatával egy ismertető készítése, mentése
Negatív teszteset
• ismertető készítése után a mentés nem sikerül
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• nem jelenik meg a könyvismertető készítése ablak

Címkézés
Előfeltétel
• címkézésszolgáltatás engedélyezése
• bejelentkezett felhasználó
Elvárt működés
A felhasználó bejelentkezés után tetszőleges bibliográfiai rekordhoz címkét fűzhet. A címkék kereshetőek és
megtekinthetőek rekordmegjelenítéskor. Ugyanazt a címkét több felhasználó is hozzáadhatja egyazon rekordhoz, a
címkék ilyen módon való súlyozását figyelembe veszi a címke keresés. A címkék szabadon beírhatóak, automatikus
szövegkiegészítés segíti a választást a már létező címkék közül, így csökkentve a nagyon hasonló címkék
felhalmozódását. A beírt címkék moderálását az adminisztrátorok végezhetik.
Kivételkezelés
• nincs bejelentkezve a felhasználó
• ugyanaz a felhasználó ugyanazt a címkét újból hozzáadja egy rekordhoz
Teszteset
Pozitív teszteset
• új címke hozzáadása
• már hozzáadott címke újbóli hozzárendelése (súlyozás)
• címke keresés
Negatív teszteset
•
•
•
•

címke a mentés nem sikerül
címke nem súlyozható újbóli hozzáadással
egy címkét egy felhasználó többször is hozzáad
nem megfelelően működő címke keresés

Biztosított szolgáltatások
RSS
Az RSS webes együttműködésre szolgáló XML állományformátumok családja, amely lehetővé teszi a MOKKA
szolgáltatást használók részére hogy az újdonságokról a honlap látogatás nélkül kapjanak információt. Több - a
megrendelő által igényelt - RSS szolgáltatás beállításra is lehetőséget biztosít a rendszer.
Előfeltétel
• MOKKA RSS-ek helyes konfigurációi
Elvárt működés
A MOKKA RSS kapuk az előre definiált rekordok csoportjának újdonságairól nyújtanak információk szabványos
RSS [2] formátumban,
Kivételkezelés
• Nincs újdonság
Teszteset
Pozitív teszteset
• tetszőleges MOKKA RSS-t csatornát RSS olvasóba felvéve a elvárt szolgáltatást biztosítja
Negatív teszteset
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• MOKKA RSS nem elérhető
• MOKKA RSS tartalma nem helyes
• MOKKA RSS kimenete nem a megfelelő XML séma

TWITTER
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
•
•
•
•

MOKKA RSS Twitter specifikus szolgáltatás beállítása
Twitter [3] regisztráció
TwitterFeed [4] regisztráció
TwitterFeed [4] MOKKA RSS beállítás

Funkcionális feltételek
• MOKKA RSS szolgáltatás működése
• Twitter [3] működése
• TwitterFeed [4] működése
Elvárt működés
A TwitterFeed [4] szolgáltatásba integrált MOKKA RSS adatok előre meghatározott időközönként automatikusan
szinkronizálódnak.
Kivételkezelés
• az RSS szolgáltatás nem tartalmaz hivatkozást
Teszteset
Pozitív teszteset
• Twitter [3] használata a MOKKA oldalairól
Negatív teszteset
• Twitter [3] nem elérhető

Facebook
Előfeltétel
• Facebook [5] működése
Elvárt működés
A MOKKA elérhető lesz saját profillal a Facebook-on.
Teszteset
Pozitív teszteset
• Facebook MOKKA profil megtekintése
Negatív teszteset
• Facebook nem elérhető
• MOKKA profil nem található
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Böngészőbe integrált keresés/OpenSearch
A MOKKA böngészőbe integrálható keresése a OpenSearch formátumra épül, amely lehetővé teszi a böngészőből a
közvetlen - a honlap kereső felülete nélkül - egyszerű keresést egy lépésben.
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• OpenSearch [6] kompatibilis leíró létrehozása
Funkcionális feltételek
• WEB Böngésző OpenSearch támogatás
• MOKKA WEB kereső szolgáltatás működése
Elvárt működés
Az böngészőbe regisztrált MOKKA OpenSearch szolgáltatás kiválasztása és a feltételek megadása után a a MOKKA
Web kereső szolgáltató felülete kezeli a kérést, a feltételek alapján a keresés végrehajtása majd a találatok
megjelenítése történik.
Kivételkezelés
• Nincs keresési feltétel megadva
Teszteset
Pozitív teszteset
• Sikeres keresés és találat megjelenítés
Negatív teszteset
• hibás OpenSearch konfiguráció
• a feltételeknek nem megfelelő találat
• MOKKA Web kereső szolgáltatás nem érhető el

Google gadget
Előfeltétel
• Google Gadgets [7] kompatibilis gadget készítése a standardoknak megfelelően
• Google Gadgets [7] elérhetősége
Elvárt működés
A MOKKA gyorskereső gadget integrálható bármelyik weboldalon, és kereshető lesz a Google Gadgets
Cím-szerző-teljes szöveg alapján biztosít keresést a MOKKA rendszerében.
Kivételkezelés
• üres keresési feltétel
• hibásan keresési feltétel rendszer
Teszteset
Pozitív teszteset
• MOKKA gadget kihelyezése egy weboldalra
• sikeres keresés indítása és találati halmaz megjelenítés
Negatív teszteset
• MOKKA google gadget nem elérhető
• MOKKA google gadget nem működik
• MOKKA google gadget keresés eredménye nem az elvárt találati halmaz
• MOKKA kereső szolgáltatás nem érhető el

[8]

oldalon.
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Hivatkozások
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

http:/ / www. addthis. com
http:/ / hu. wikipedia. org/ wiki/ RSS
http:/ / twitter. com/
http:/ / twitterfeed. com/
http:/ / www. facebook. com/
http:/ / www. opensearch. org/ Home
http:/ / www. google. com/ webmasters/ gadgets/
http:/ / www. google. com/ ig/ directory?synd=open

URL alapú szolgáltatások
OpenURL
Feloldás
Előfeltétel
• OpenURL feloldó szervlet működése
• előre definiált vagy generált OpenURL -ek közzététele
Elvárt működés
Meghatározott módon behívott MOKKA URL-ek helyes feloldása, akár rekordra mutatással, akár egyszerű keresés
végrehajtásával.
Kivételkezelés
• helytelenül paraméterezett URL kezelése
• üres találati halmazt adó URL kezelése
Teszteset
Pozitív teszteset
• OpenURL használata után helyes feloldás
Negatív teszteset
• OpenURL használata után helytelen rekordra mutatás
• OpenURL használata után helytelen keresés indítás

Külső szolgáltatásokra hivatkozás
Előfeltétel
• meghatározott OpenURL -ek esetén további OpenURL feloldók beállítása, ezek működése előfeltétel
Elvárt működés
Bizonyos OpenURL -ek használata során további feloldók használata, találataik megmutatása, hivatkozás esetén
feloldása.
Kivételkezelés
• külső OpenURL szolgáltatás nem működik
• saját OpenURL szolgáltatás nem működik
Teszteset
Pozitív teszteset
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• OpenURL saját feloldása
• OpenURL külső szolgáltatások feloldása
Negatív teszteset
• OpenURL feldolási hiba

Lelőhelyhez egyedi URL
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• keresésben lelőhelyre szűkítési lehetőség
Elvárt működés
Minden a MOKKA rendszerben tárolt lelőhelyhez egyedi URL tartozik amelyen egy speciális kereső felülete érhető
el, úgy hogy a keresés, találat kezelés az adott lelőhelyre/könyvtárra szűkítve történik.
Kivételkezelés
• ismeretlen lelőhely
Teszteset
Pozitív teszteset
• a megfelelő URL beírásával a specializált kereső felülete jelenik meg
• a találatok az adott lelőhely rekordjai
Negatív teszteset
• a megfelelő URL beírásával nem a specializált kereső felülete jelenik meg
• a találatok nem az adott lelőhely rekordjai
• a találatok kezelése közben a lelőhelyre szűkítés megszűnik

Mély link
Előfeltétel
• A MOKKA rekordjai rendelkezzenek permanens egyedi azonosítóval
Elvárt működés
Minden rekord saját oldala egyedi URL-el van ellátva, továbbá a mély link rövidítésére a rekordok egyszerű
formában is elérhetőek egy egyszerű rövid URL használatával és az egyedi azonosítóval.
Kivételkezelés
• nem létező rekordra hivatkozás
Teszteset
Pozitív teszteset
• mély link beírásával a megfelelő oldal/rekord jelenik meg
• rövid mély link használatával és egy rekordazonosítóval a megfelelő rekordra visz a felület
Negatív teszteset
• mély link behívásakor hiba az oldalon
• mély link behívásakor rossz oldalra jutunk
• rövid mély link használatával helytelen rekordra ugrás
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Közvetlen rekord letöltés
Előfeltétel
Konfigurációs feltétel
• megegyezik a Rekord letöltés
• Fájl formátum választás
• Tartalmi formátum választás
• Karakterkódolás választás
konfigurációs feltételeivel
Funkcionális feltétel
• a MOKKA rekordjai rendelkezzenek permanens egyedi azonosítóval
• a további feltételek megegyeznek Rekord letöltés
• Fájl formátum választás
• Tartalmi formátum választás
• Karakterkódolás választás
funkcionális feltételeivel
Elvárt működés
Az előre definiált URL forma közvetlen hívásával lehetőség van a rekordok közvetlen letöltésére
Kivételkezelés
•
•
•
•
•

hibásan paraméterezett URL
az adott rekordhoz nem támogatott fájl formátum
az adott rekordhoz nem támogatott tartalmi formátum
az adott rekordhoz nem támogatott kódolás
nagy mennyiségű rekordletöltés kezelése (brute-force rekordletöltés kivédése)

Teszteset
Pozitív teszteset
• a közvetlen URL megadásával a megfelelő fájl formátum képzése
• a közvetlen URL megadásával a megfelelő tartalmi formátum képzése
• a közvetlen URL megadásával a kódolás megfelelő
Negatív teszteset
•
•
•
•

a közvetlen URL megadásával a fájl formátum nem megfelelő
a közvetlen URL megadásával a tartalmi formátum nem megfelelő
a közvetlen URL megadásával a kódolás nem megfelelő
a közvetlen URL megadásával nem a hivatkozott rekord letöltése történik meg
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Intézményi / nyilvántartó felület
Nyilvántartott adatok
• Könyvtárak adatai
• Alapadatok: név, könyvtárkódok, típus, címek
• Tájékoztató adatok: nyitvatartás, ismertető, szabályzat
• Működési adatok
• Belső működés: lelőhelyek, kölcsönzési típusok, IKR típus
• MOKKA adatbázissal való együttműködés adatai
• Feltöltés/Szüretelés: módja, forrása, ütemezése
• Adatformátumok a kommunikációban: fájlformátum (XML, bináris), tartalmi formátum (HUNMARC,
USMARC)
• Szolgáltatások: Z39.50, ODR, KKK
• Könyvtár jogosultságai: kiemelt könyvtár vagy sem
• Könyvtári személyek adatai
•
•
•
•

Szerepkör: könyvtári főadminisztrátor, könyvtári adminisztrátor, könyvtári kapcsolattartó, dolgozó
Személyes adatok
Elérhetőségek
Jogosultságok: belépés a nyilvántartó felületre, könyvtáradatok módosítása, személyek módosítása,
rekordok módosítása, hozzáférés jogosultsághoz kötött adatokhoz (pl. statisztikák)
• Státusz: megerősítetlen regisztráció, hiányzó könyvtáradatok
• MOKKA adminisztrátorok adatai
•
•
•
•

Szerepkör: MOKKA főadminisztrátor, MOKKA adminisztrátor
Személyes adatok
Elérhetőségek
Jogosultságok (minden adminisztrátornak megegyezik, a főadminisztrátor ezen felül vehet fel új
adminisztrátort)

67

Intézményi / nyilvántartó felület

68

Könyvtár nyilvántartásba vétele

Használati eset diagram

Új könyvtár felvétele a nyilvántartásba kétféleképpen történhet. Az első esetben a könyvtár egy alkalmazottja
kezdeményezi a regisztrációt, egy MOKKA adminisztrátor pedig megerősíti azt. A második esetben a regisztrációs
folyamat a könyvtár közvetlen közreműködése nélkül zajlik. A fenti ábra a MOKKA adminisztrátor tevékenységeit
jeleníti meg mindkét esetre.
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Könyvtár által kezdeményezett regisztráció

Használati eset diagram - Regisztráció igénylése

Ha egy könyvtári alkalmazott (a könyvtár későbbi főadminisztrátora a MOKKA rendszerben) a nyilvántartó
felületen kéri a regisztrációt:
• Regisztráció kéréséhez szükséges adatok megadása:
• könyvtáradatok
• könyvtár neve
• könyvtár székhelye (város, megye)
• OSZK-kód (könyvtárkód)
• adminisztrátori adatok
• adminisztrátor neve
• adminisztrátor e-mail címe
• adminisztrátor telefonszáma
• felhasználónév
• jelszó (és jelszó megerősítése)
• Regisztrációs kérés elfogadása: A könyvtár regisztrációját egy MOKKA adminisztrátor kell megerősítse, miután
ellenőrzi, hogy
• létező könyvtárról van szó
• a regisztrációt kérő személy a könyvtár dolgozója
• A könyvtári adminisztrátor felhasználói fiókja akkor válik aktívvá, ha
• a könyvtár regisztrációját megerősítették
• a megadott e-mail címre elküldött linket követve aktiválja azt
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• A könyvtár további adatait megadhatja a MOKKA adminisztrátor illetve a könyvtári adminisztrátor

MOKKA által kezdeményezett regisztráció
Egy MOKKA adminisztrátornak lehetősége van nyilvántartásba venni egy könyvtárat regisztráció kérése nélkül:
• A könyvtáradatok megadása ebben az esetben nem a regisztrációs űrlapon, hanem a teljes könyvtári űrlapon
történik.
• A könyvtári adminisztrátor regisztrációját ugyancsak a MOKKA adminisztrátor kezdeményezi a következő
adatok megadásával:
• adminisztrátor neve
• adminisztrátor e-mail címe
• felhasználónév
• jelszó (vagy automatikus generált jelszót küld)
• A könyvtári adminisztrátor e-mail értesítést kap erről a regisztrációról, ebben kapja meg falhasználónevét és
jelszavát
• Első belépéskor a jelszavát meg kell változtatnia.

Könyvtáradatok módosítása

Használati eset diagram

A könyvtár paramétereit a "Könyvtári adatok" űrlapon lehet módosítani.
Az űrlap a nyilvántartó felületen való belépés után érhető el:
• MOKKA adminisztrátor számára - a módosítani kívánt könyvtár kiválasztása után
• könyvtári főadminisztrátor számára - csak saját könyvtárra vonatkozóan
• megfelelő jogosultsággal rendelkező könyvtári adminisztrátor számára - csak saját könyvtárra vonatkozóan
Az űrlap fülekre bontott:
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•
•
•
•
•
•
•
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Alapadatok
Tájékoztató adatok
Szolgáltatások
Belső működés
MOKKA együttműködés
Státusz
Személyek

A könyvtárak fentebb felsorolt adatai közül néhányat nem módosíthat (csak megtekinthet) a könyvtár
főadminisztrátora. Ezen védett adatokat csak egy MOKKA adminisztrátor írhatja át. A védett adatok a következők:
• A MOKKA adatbázissal való együttműködés adatai
• Kiemelt könyvtár megjelölés, a könyvtár státusza
• A könyvtár főadminisztrátora a rendszerben, illetve a főadminisztrátor jogosultságai

Jogosultságok

Használati eset diagram
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Szerepkörök
A nyilvántartó rendszer szerepkörei
1. MOKKA főadminisztrátor
• egy létezhet
• minden akcióra jogosult
• szerepét átadhatja egy MOKKA adminisztrátornak
2. MOKKA adminisztrátor
• nem jelölhet ki MOKKA adminisztrátort
• ezen kívül minden akcióra jogosult
3. Könyvtári főadminisztrátor
• könyvtáranként egy létezhet
• jogosultságai részletesen beállíthatóak a MOKKA adminisztrátorok által
• más könyvtárak adatait nem módosíthatja
• bizonyos jogosultságokat nem kaphat meg
• ha jogosult könyvtári adminisztrátor kijelölésére, akkor annak a saját jogosultságait oszthatja tovább
4. Könyvtári adminisztrátor
• nem jogosult más személy létrehozására, jogosultságok módosítására
• ettől eltekintve a könyvtári adminisztrátoréval azonos jogosultságokkal rendelkezhet

Jogok
1. Nyilvántartó specifikus jogosultságok
• MOKKA adminisztrátor létrehozása
• MOKKA adminisztrátor jogosultság beállítása
2. Könyvtár specifikus jogosultságok
•
•
•
•
•
•
•

Könyvtár regisztrációjának megerősítése
Könyvtár MOKKA specifikus tulajdonságainak beállítása
Könyvtári főadminisztrátor módosítása
Könyvtári főadminisztrátor jogosultságainak beállítása
Könyvtári adminisztrátor létrehozása
Könyvtár adatainak szerkesztése
Könyvtár adminisztrátori szerepkörök beállítása

Hierarchia
1. MOKKA főadminisztrátor
• Jogosult
•
•
•
•
•
•
•

MOKKA adminisztrátor létrehozása
MOKKA adminisztrátor jogosultság beállítása
Könyvtár regisztrációjának megerősítése
Könyvtár MOKKA specifikus tulajdonságok beállítása
Könyvtári főadminisztrátor módosítása
Könyvtári főadminisztrátor jogosultságainak beállítása
Könyvtár adatainak szerkesztése

• Nem jogosult
• Könyvtári adminisztrátor létrehozása
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• Könyvtár adminisztrátor szerepkörök beállítása
2. MOKKA adminisztrátor
• Jogosult
• Könyvtár regisztrációjának megerősítése
• Könyvtár MOKKA specifikus tulajdonság beállítása
• Könyvtári főadminisztrátor módosítása
• Könyvtári főadminisztrátor jogosultságainak beállítása
• Könyvtár adatainak szerkesztése
• Nem jogosult
• MOKKA adminisztrátor létrehozása
• MOKKA adminisztrátor jogosultság beállítása
• Könyvtári adminisztrátor létrehozása
• Könyvtár adminisztrátor szerepkörök beállítása
3. Könyvtári főadminisztrátor
• Jogosult
• Könyvtári adminisztrátor létrehozása
• Könyvtári adminisztrátor szerepkör beállítása
• Könyvtár adatainak szerkesztése
• Nem jogosult
• Könyvtár MOKKA specifikus tulajdonság beállítása
4. Könyvtári adminisztrátor
• Jogosult
• Könyvtár adatainak szerkesztése
• Nem jogosult
• Könyvtár MOKKA specifikus tulajdonság beállítása
• Könyvtári adminisztrátor létrehozása
• Könyvtári adminisztrátor szerepkör beállítása
Minden szerepkörhöz a lehetséges jogosultság a hierarchikus rendszerben a felettes szerepkörű személy által adható
illetve elvehető

Speciális funkciók
Az Intézményi / nyilvántartó felület üzenetek küldését is lehetővé teszi MOKKA adminisztrátorok irányába a
bejelentkezett Könyvtári adminisztrátoroknak.
További lehetőség a felületen a hibák bejelentése ami a MOKKA központi hibakezelő rendszerébe tárolódik és
annak aktuális állapotot (új, folyamatban, lezárva, ...) közvetlen meg lehet tekinteni.
Az Intézményi / nyilvántartó rendszer bővíthető olyan egyedi funkciókkal is ami lehetővé teszi további országos
szolgáltatásokkal a kapcsolattartást, ahol az automatizált megoldás nem kivitelezhető.
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Statisztika felület
A statisztika felület a MOKKA rendszer működése közben készülő naplók feldolgozásával nyert adatok
megtekintését teszi lehetővé, természetesen jogosultsági szintekhez kötötten. A legtöbb és specializált statisztika
csak authentikáció után érhető el, és a bejelentkezett felhasználó a MOKKA szerepkörétől függően fér hozzá a
rendszerről és annak egyes elemeiről különböző mélységű információkat szolgáltató kimutatásokhoz.
Három csoportot határozhatunk meg:

Authentikáció nélkül elérhető statisztikák
A MOKKA webes felületét böngésző összes felhasználó számára elérhetők, ennek következtében csak meglehetősen
általános információkat szolgáltatnak. Jellemzően az egyéb és feltöltési statisztikák egy részébe engedünk betekintést
nyerni.
•
•
•
•

MOKKA-ra vonatkozó oldallátogatási adatok
a MOKKA-ban leggyakoribb keresések, böngészések
a MOKKA-ban legtöbbször részletesen megjelenített könyvek
rekordokra mutató Google találatok száma (referer page alapján)

• a MOKKA-ba feltöltött rekordok összességének száma, különböző bontásokban is (idő, lelőhelyek száma)

Egyedi könyvtári statisztikák
A tagkönyvtáraknak a MOKKA nyilvántartó rendszerébe regisztrált felhasználóikon keresztül lehetőségük van saját
magukra vonatkozó kimutatások megtekintésére. Ebbe a csoportba tartozik az összes letöltési statisztika, valamint a
feltöltési statisztikák közül azok, amelyek authentikáció nélkül nem érhetők el.
• az adott könyvtár rekordjainak letöltési adatai különböző bontásokban
• az adott könyvtár feltöltései és a tőlük begyűjtött rekordok feldolgozásának folyamán rögzített adatok különböző
bontásokban (pl. időtartam, hibák, duplumok)
• az adott könyvtár feltöltött rekordjainak összegzése különböző szempontok szerint (pl. típus, tárgy, tartalom)

Rendszerhasználati statisztikák
A MOKKA adminisztrátorai részére rendelkezésre állnak majd a rendszer különböző komponenseinek
igénybevételéről készített statisztikák.
• webes felületen és könyvtári API-n keresztül történő keresések, letöltések statisztikája különböző bontásokban
(pl. időigény, mire keresnek)
• feltöltések, ütemezett begyűjtések statisztikái bármely tagkönyvtárra nézve
• webes látogatókról külöböző kimutatások (pl. böngésző, operációs rendszer típusa, földrajzi hely)
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Rekord független szolgáltatások
A MOKKA új web felülete lehetővé teszi az oldalon olyan beépített alkalmazások használatát, oldalak létrehozását,
amelyek a rekord szolgáltatásoktól függetlenek:
•
•
•
•
•
•

a közreműködő könyvtárak adatainak szolgáltatása a nyilvántartó adatbázis felhasználásával
WIKI - jogosultsághoz kötött szerkesztési joggal
hírek/hírarchívum jogosultsághoz kötött szerkesztési joggal
moderált vendégkönyv
új menüpontok felvétele
egyedi HTML oldalak létrehozása WYSIWYG szerkesztő segítségével

A felsorolt lehetőségek beépített alkalmazásai a rekord szolgáltatáshoz is alkalmazott keretrendszernek, amely teljes
körűen egységes formát biztosít az új MOKKA web felületének.

Könyvtári
Használati esetek
OAI

Használati eset diagram

Könyvtári

Legyűjtés
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell a legyűjtésre jogosult felhasználók között.
Elvárt működés
A felhasználó OAI-PMH protokollnak megfelelő kérést küld. A kérés tartalmazza legyűjtendő halmazhoz szükséges
paramétereket. Ezek:
•
•
•
•

idő intervallum (opcionális)
könyvtár (nem kötelező; ha nincs megadva, valamennyi rekord szerepel, függetlenül attól, hogy ki töltötte fel)
rekordtípus (nem kötelező; authority vagy bibliográfiai)
formátum (kötelező; MARCXML vagy Dublin Core)

A könyvtár és rekordtípus alapú legyűjtés az OAI-PMH DP által biztosított halmazok segítségével lehetséges.
Kivételkezelés
• Hibás paraméter: nem létező könyvtárazonosító
• Hibás paraméter: nem létező rekordtípus
• Hibás paraméter: nem létező formátum
• Üres eredményhalmaz
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Létező könyvtárkód, authority, MARCXML
Létező könyvtárkód, bibliográfiai, MARCXML
Létező könyvtárkód, authority, Dublin Core
Létező könyvtárkód, bibliográfiai, Dublin Core
Nincs könyvtárkód, authority, MARCXML
Nincs könyvtárkód, bibliográfiai, MARCXML
Nincs könyvtárkód, authority, Dublin Core
Nincs könyvtárkód, bibliográfiai, Dublin Core

Negatív tesztesetek:
•
•
•
•

Hibás paraméter: nem létező könyvtárazonosító
Hibás paraméter: nem létező rekordtípus
Hibás paraméter: nem létező formátum
Üres eredményhalmaz
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Z szerver

Használati eset diagram

Keresés
Előfeltétel
A kliensben konfigurálni kell a MOKKA Z-szerverének címét.
Elvárt működés
A Z szerver Z39.50 szabványnak megfelelő kéréseket fogad, a találatokat MARC/ISO 2709 formátumban
HUNMARC vagy MARC21 rekordok formájában szolgáltatja. A Z szerver által kezelt Bib1 attribútumkészlet
legfontosabb elemei:
Keresés ékezetes karakterekkel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szerző: 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006
Cim: 4, 5, 6, 33, 35, 36, 41, 1035
Tárgyszó: 21, 25, 27, 29, 45, 2002
Kiadási idő: 30, 31
ISBN: 7
ISSN: 8
Minden fontos mező egyben: 1016, 1036, 1017
A rekord forrása: 1019
Lelőhely: 56
Rekord id: 12

Ékezet nélküli keresés:
• Szerző: 1006
• Cim: 1035
Relációs attributum: csak a kiadási idő mezőre értelmezett. Egyéb mezők esetében mindig 3-t feltételez a szerver.
Pozició attributum: nem értelmezett, mindig 3-t feltételez a szerver.
Strukturális attributum: nem értelmezett.
Csonkolási attributum: az 1(jobb),2(bal),3(jobb és bal csonkolás) értelmezett.
Kivételkezelés
• Z39.50 szabványnak nem megfelelő kérés
• A specifikációban nem értelmezettként megjelölt attribútumok használata.
Tesztesetek

Könyvtári
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Pozitív tesztesetek:
• szabványos Z39.50 kérés, a specifikációban értelmezettként megjelölt attribútumokkal.
Negatív tesztesetek:
• nem szabványos Z39.50 kérés,
• a specifikációban nem értelmezettként megjelölt attribútumok használata.

SRU / SRW

Használati eset diagram

Keresés
Előfeltétel
Nincs.
Elvárt működés
A szerver az SRU/SRW protokollnak megfelelő keresőskérdésekre szabványos formátumú választ ad. A szerver által
értelmezett attribútumok köre megyezeik a Z 39.50-es szervernél írottakkal.
Kivételkezelés
• A SRU/SRW szabványnak nem megfelelő kérés
• A specifikációban nem értelmezettként megjelölt attribútumok használata.
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
• szabványos SRU/SRW, a specifikációban értelmezettként megjelölt attribútumokkal.
Negatív tesztesetek:
• nem szabványos SRU/SRW kérés,
• a specifikációban nem értelmezettként megjelölt attribútumok használata.

Országos szolgáltatás felé

Országos szolgáltatás felé
NPA illesztés
Előfeltétel
• Az Amicus alakítsa ki a rekordok fogadásának feltételét.
• Az NPA rekordok betöltése a MOKKA-ba.
Elvárt működés
• A beérkezett rekordok közül a folyóirat példányrekordokat az OSZK Amicusa felé továbbítja.
• Webes felületen fogadja a folyóiratpéldány bejelentéseket.

MOKKA-R illesztés
Előfeltétel
• A MOKKA-R alakítsa ki a rekordok fogadásának feltételeit
Elvárt működés
• A beérkezett rekordok közül a MOKKA-R által specifikált szűrésnek megfelelőeket eredeti formájukban kell
átadni.

ODR illesztés
Az ODR illesztés kidolgozásának szükséges és nélkülözhetetlen előfeltétele a sikeres ODR pályázat után a
szolgáltatás fejlesztőjével a technikai/technológia egyeztetés. A MOKKA jelenlegi rendszerterve az ODR
szolgáltatással kapcsolatban a példányok begyűjtését és tárolását írja le, a két rendszer közötti kapcsolat részletes
kidolgozása a későbbiekben készül el.
Az ODR működéséhez elengedhetetlen példánytár építéséhez szükséges adatokat a tagkönyvtárak a MOKKA
rendszeren keresztül szolgáltatják. A rendszer bemeneti komponenseken (feltöltő, MOKKA harvester) keresztül
beérkező példányokat elkülöníthető módon tárolja, és azokat az ODR felé szabványos, a szakmai kiírásnak
megfelelő interfészen keresztül szolgáltatja.
Előfeltétel
• A feltöltő könyvtár ODR-tagkönyvtár is.
• A feltöltés valamely csatornán (közvetlen feltöltés HUNMARC/USMARC formátumban, OAI szüretelés)
megoldott.
• A feltöltött rekordokhoz tartoznak példányadatok.
Elvárt működés
A sikeres feltöltést és utófeldolgozást (pl. duplumszűrés) követően a rendszer az egyes típusú (besorolási,
bibliográfiai, cikk és példány) rekordokat elkülöníti egymástól, majd ezeket a megfelelő helyen tárolja, miközben a
rekordok közötti kapcsolatok megmaradnak. A példányrekordok az ún. példánytárba kerülnek, ahonnan a később
specifikálandó szabványos interfészen keresztül elérhetőek a többi ODR komponens számára. Az ODR felől érkező
kéréseket ezt az interfészt megvalósító komponens szolgálja ki. Az adatbetöltő komponens közös volta biztosítja a
mindkét rendszert érintő, alkalmazásszintű replikációt, amely valamely szervergép meghibásodása esetén biztosítja a
besorolási, bibliográfiai, cikk- és példányadatok kiesésmentes tárolását és kiszolgálását, így megelőzve a
szolgáltatásbeli kiesést.
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Statisztika
A rendszer minden keresési, letöltési/legyűjtési, feltöltési/begyűjtési, illetve feldolgozási folyamatáról teljes körű
naplózást biztosít, ami részletes statisztikák készítését teszi lehetővé.
Ezek a statisztikák a könyvtárak számára a saját rekordjaikra vonatkozóan egyedileg is megtekinthetőek. További
kimutatások állnak rendelkezésre a rendszer használatról, annak típusáról - könyvtári API vagy a webes felületen
történt az esemény-, illetve a letöltött rekordra vonatkozóan, típus, tárgykör, kiadás és egyéb, a felületen
kiválasztható szempontok alapján.

Publikus felhasználási
Feltöltési

Adatfolyam diagram

A feltöltési statisztikák alkalmasak könyvtárra, rekord típusra, vagy akár a rekordok tartalma alapján különböző
szempontok szerinti - időszakra vagy intervallumra szűkítve - kimutatások készítésre, megjelenítésére:
•
•
•
•
•
•
•

feltöltés mennyiségének időszaki megoszlása
metódusok szerinti megoszlás (közvetlen feltöltés, kötegelt, begyűjtés, stb.)
feltöltött rekordok száma, formája a különböző bontásban: könyvtárra, időre, rekord formátumra, stb.
feltöltött rekordok eredménye szerinti megoszlás (jó/szintaktikai hibás/tartalmilag hibás)
könyvtáranként a feltöltött rekordok száma
duplum kezelés eredménye (eredeti leírás/duplum feltöltések száma)
a rekordok típusa szerinti megoszlás (bibliográfiai/besorolási/példány)
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• tárgyi/tartalmi megoszlás

Letöltési

Adatfolyam diagram

A letöltési statisztikák a MOKKA rendszer használatáról, annak fajtájáról adnak visszajelzést:
•
•
•
•
•
•
•

letöltött rekordok száma
letöltés/használat helye (z39.50, OAI, webes felület, stb.)
időszakra vonatkozóan a leggyakrabban letöltött rekordok top listája
letöltött rekordok tárgyi/tartalmi megoszlása
kiadás éve/letöltés dátumának viszonya
a rekordok típusa szerinti megoszlás (bibliográfiai/besorolási/példány)
tárgyi/tartalmi megoszlás

Amennyiben a rekordok letöltése során megőrződik a letöltés/forrás helye, úgy kimutatást lehet készíteni arról, hogy
a MOKKA tagkönyvtárak a letöltött rekordokat valóban felhasználták, a leírás alapját ezek az adatok képezték. Ez
akkor lehetséges, ha IKR-ek ezeket a forrásokat megőrzik és a feltöltéskor vissza is juttatják ezeket az információkat.
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Egyéb
• leggyakoribb keresési, böngészési kifejezések
• web felületen a legtöbbet részletesen megjelenített könyvek top listája
• Google találatok száma (referer page alapján)

Rendszerhasználati

Adatfolyam diagram

A rendszer használatának monitorozása fontos szempont, erre az alábbi lehetőséget - időszakra, intervallumra bontva
- biztosítjuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

könyvtári API-n keresztül történő keresések száma
web felületen történő keresések száma
könyvtári API-n keresztül a keresések kiszolgálásának ideje
web felületen keresztül a keresések kiszolgálásának ideje
könyvtári API-n keresztül a keresések típusa gyakoriság szerint (cím, szerző, stb.)
webes felületen keresztül a keresések típusa gyakoriság szerint (cím, szerző, stb.)
keresések eredményessége
leggyakrabban használt kereső kifejezések top listája
keresések/böngészések megoszlása, használata
OAI-DP szolgáltatás használata
rekordok feldolgozásának ideje, hibás rekordok száma, duplum összevonások, besorolási rekordok képzése stb.
OAI-DP szolgáltatáson keresztül letöltött rekordok száma

További speciális - például földrajzi hely szerinti használat, kereső kifejezésre találat stb. - statisztikák biztosítása
érdekében a MOKKA rendszert regisztráljuk a Google Analytics rendszerhez, valamint a web felület használatának

Statisztika

83

elemzéséhez az AWStat rendszert is integráljuk.

Online katalogizálás
Használati esetek
Példányrekordok hozzáírása

Használati eset diagram

Példányhozzáírás
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell a MOKKA felhasználónyilvántartásában.
Funkcionális feltételek
• a felhasználó sikeresen bejelentkezett.
• a felhasználó példányhozzáírási jogosultsággal bír.
Elvárt működés
A felhasználó a MOKKA keresőfelületén kiválaszt egy rekordot és a példányhozzáírás menüpontra kattint. A
rendszer űrlapot kínál a példány adatainak megadására. A felhasználó kitölti az űrlapon a példányadatokat. A
rendszer a kapott információkból összeállít egy MARC (holding-)rekordot, amely a kiválasztott MOKKA-rekord
azonosítóját és a megadott példányadatokat tartalmazza és a MOKKA feltöltő csatornáját használva ezt a
feldolgozási sorba teszi.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem jogosult példányhozzáírásra.

Online katalogizálás
• A felhasználó nem tölti ki a kötelező példányadatok valamelyikét.
• A felhasználó olyan példányadatot ad meg (lelőhely), amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A példányadatok bekerülnek az országos nyilvántartásba
Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•

A felhasználó nincs bejelentkezve,
A bejelentkezett felhasználónak nincs példányhozzáírási jogosultsága,
A felhasználóhoz nincs konfigurálva kötelezően megadandó példányadat (könyvtár, lelőhely),
A felhasználó olyan példányadatot választ, amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között,
A felhasználó üresen hagy kötelezően kitöltendő mezőt.

Rekordválasztás
Előfeltételek
Funkcionális feltételek
• Működő webes katalógus
Elvárt működés
A felhasználó a MOKKA keresőfelületén kiválaszt egy rekordot és a példányhozzáírás menüpontra kattint.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem jogosult példányhozzáírásra.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó jogosult példánmyhozzáírásra, a webes katalógusban aktív a példányhozzáírás funkció.
Negatív tesztesetek
• A felhasználó nem jogosult példányhozzáírásra, a webes katalógusban nem aktív a példányhozzáírás funkció.

Példányadatok megadása
Előfeltételek
Funkcionális feltételek
• A "rekordválasztás" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A rendszer űrlapot kínál a példány adatainak megadására. A felhasználó kitölti az űrlapon a példányadatokat.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem tölti ki a kötelező példányadatok valamelyikét.
• A felhasználó olyan példányadatot ad meg (lelőhely), amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó hibátlanul kitölti az űrtlapot, a rendszer elfogadja
Negatív tesztesetek
• A felhasználóhoz nincs konfigurálva kötelezően megadandó példányadat (könyvtár, lelőhely),
• A felhasználó olyan példányadatot választ, amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között,
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• A felhasználó üresen hagy kötelezően kitöltendő mezőt.

Állományadatok hozzáírása

Használati eset diagram

Állományadathozzáírás
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell a MOKKA felhasználónyilvántartásában.
Funkcionális feltételek
• a felhasználó sikeresen bejelentkezett.
• a felhasználó rekordhozzáírási jogosultsággal bír.
Elvárt működés
A felhasználó a MOKKA keresőfelületén kiválaszt egy rekordot és az állományadat-hozzáírás menüpontra kattint. A
rendszer űrlapot kínál a folyóirat állományadatainak megadására. A felhasználó kitölti az űrlapon az
állományadatokat. A rendszer a kapott információkból összeállít egy MARC (holding-)rekordot, amely a kiválasztott
MOKKA-rekord azonosítóját és a megadott állományadatokat tartalmazza és a MOKKA feltöltő csatornáját
használva ezt a feldolgozási sorba teszi.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem jogosult rekordhozzáírásra.
• A felhasználó nem tölti ki a kötelező példányadatok valamelyikét.
• A felhasználó olyan állományadatot ad meg (lelőhely), amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek
között.
• A felhasználó hibás állományadatot ad meg.
Teszteset

Online katalogizálás
Pozitív tesztesetek
• Az állományadatok bekerülnek az országos nyilvántartásba
Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•

A felhasználó nincs bejelentkezve,
A bejelentkezett felhasználónak nincs hozzáírási jogosultsága,
A felhasználóhoz nincs konfigurálva kötelezően megadandó adat (könyvtár, lelőhely),
A felhasználó olyan adatot választ, amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között,
A felhasználó üresen hagy kötelezően kitöltendő mezőt.

Rekordválasztás
Előfeltételek
Funkcionális feltételek
• Működő webes katalógus
Elvárt működés
A felhasználó a MOKKA keresőfelületén kiválaszt egy rekordot és az állományadat-hozzáírás menüpontra kattint.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem jogosult állományadat-hozzáírásra.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó jogosult rekordhozzáírásra, a webes katalógusban aktív az állományadat-hozzáírás funkció.
Negatív tesztesetek
• A felhasználó nem jogosult rekordhozzáírásra, a webes katalógusban nem aktív az állományadat-hozzáírás
funkció.

Állományadatok megadása
Előfeltételek
Funkcionális feltételek
• A "rekordválasztás" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A rendszer űrlapot kínál az állományadatok megadására. A felhasználó kitölti az űrlapon a állományadatokat.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem tölti ki a kötelező adatok valamelyikét.
• A felhasználó olyan adatot ad meg (lelőhely), amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó hibátlanul kitölti az űrtlapot, a rendszer elfogadja
Negatív tesztesetek
• A felhasználóhoz nincs konfigurálva kötelezően megadandó adat (könyvtár, lelőhely),
• A felhasználó olyan adatot választ, amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között,
• A felhasználó üresen hagy kötelezően kitöltendő mezőt.
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Használati eset diagram

Online katalogizálás
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell az online katalogizálásra jogosult felhasználók nyilvántartásában.
Funkcionális feltételek
• a felhasználó sikeresen bejelentkezett.
• a felhasználó online katalogizálási jogosultsággal bír.
Elvárt működés
A felhasználó betölt egy tetszőleges MOKKA-rekordot a katalogizáló felületre. Bibliográfiai leíráson módosításokat
végez, majd ezeket a módosításokat visszamenti a katalógusba.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem jogosult online katalogizálásra.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• bibliográfiai rekord módosítása
• authority rekord módosítása (global update)
Negatív tesztesetek
• A felhasználó nincs bejelentkezve,
• A bejelentkezett felhasználónak nincs rekordhozzáírási jogosultsága.
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Rekord betöltése
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a katalogizáló programban szerepelnie kell a MOKKA adatbázisának Z39.50 vagy Z39.58 (CCL) adatforrásként.
Elvárt működés
A felhasználó Z39.50 vagy Z39.58 (CCL) adatforrásként használja a MOKKA adatbázisát, abban keresést végez és a
kiválasztott rekordot bináris MARC21 formátumban betölti a katalogizáló programba.
Kivételkezelés
• MOKKA nem érhető el Z39.50 adatforrásként
• MOKKA nem érhető el Z39.58 (CCL) adatforrásként
Teszteset
Pozitív tesztesetek
•
•
•
•

bináris HunMARC betöltése Z39.50 szerverből
bináris USMARC betöltése Z39.50 szerverből
bináris HunMARC betöltése Z39.58 szerverből
bináris USMARC betöltése Z39.58 szerverből

Online rekordmódosítás

Használati eset diagram
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Online rekordmódosítás
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell az online rekordmódosításra jogosult felhasználók nyilvántartásában.
Funkcionális feltételek
• a felhasználó sikeresen bejelentkezett.
• a felhasználó online rekordmódosítási jogosultsággal bír.
Elvárt működés
A felhasználó betölti egy "saját" rekordját (olyan rekordot, amely az ő könyvtárából került feltöltésre) a katalogizáló
felületre. Bibliográfiai leíráson módosításokat végez, majd ezeket a módosításokat visszamenti a katalógusba.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem jogosult online rekordmódosításra.
• A felhasználó nem "saját" rekordot választ.
• A felhasználó nem bibliográfiai rekordot választ.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• bibliográfiai rekord módosítása
Negatív tesztesetek
•
•
•
•

A felhasználó nincs bejelentkezve,
A bejelentkezett felhasználónak nincs rekordmódosítási jogosultsága,
A felhasználó nem "saját" rekordot választ.
A felhasználó authority rekordot választ.

Rekord betöltése
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a katalogizáló programban szerepelnie kell a MOKKA adatbázisának Z39.50 vagy Z39.58 (CCL) adatforrásként.
Elvárt működés
A felhasználó Z39.50 vagy Z39.58 (CCL) adatforrásként használja a MOKKA adatbázisát, abban keresést végez és a
kiválasztott rekordot bináris MARC21 formátumban betölti a katalogizáló programba.
Kivételkezelés
• MOKKA nem érhető el Z39.50 adatforrásként
• MOKKA nem érhető el Z39.58 (CCL) adatforrásként
Teszteset
Pozitív tesztesetek
•
•
•
•

bináris HunMARC betöltése Z39.50 szerverből
bináris USMARC betöltése Z39.50 szerverből
bináris HunMARC betöltése Z39.58 szerverből
bináris USMARC betöltése Z39.58 szerverből
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MARC mező módosítása
Előfeltételek
Funkcionális feltételek
• a "Rekord betöltése" használati eset sikeres lefutása
Konfigurációs feltételek
• a bejelentkezett felhasználó könyvtárhoz van rendelve.
Elvárt működés
A felhasználó módosítást végez a MOKKA-ból betöltött "saját" MARC-rekord egy mezőjén.
Kivételkezelés
• A felhasználó nem módosítható mezőt kísérel meg módosítani (pl. más könyvtárból származó tárgyszót)
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó módosítható mezőn végez módosítást.
Negatív tesztesetek
• A felhasználó nem módosítható mezőn kísérel meg módosítást.
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Használati esetek
Csoportos példánymódosítás

Használati eset diagram

Csoportos rekordmódosítás
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell a rendszerkönyvtárosok között.
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros kijelöli a rekordhalmazt, amelyen a módosítást el kívánja végezni. A rendszer a megjelölt
rekordokat MARCXML formátumban kiexportálja az adatbázisból. A rendszerkönyvtáros megjelöli a módosítani
kívánt mezőt/almezőt és megadja a mezőbe/almezőbe írandó értéket. A program elvégzi a megadott módosítást. A
felhasználó ellenőrzi az így elkészült rekordokat és - ha rendben találja - a rekordokat visszamenti a katalógusba.
Kivételkezelés
ld. alább
Teszteset
ld. alább
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Rekordhalmaz meghatározása
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell a rendszerkönyvtárosok között.
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros megjelöl egy (al)mezőt és meghatároz egy értéket. A program összegyűjti azokat a rekordokat
a katalógusból, amelyekben a felhasználó által megadott (al)mezőben a megadott érték szerepel.
Kivételkezelés
• A felhasználó olyan mezőkód-almezőkód párt ad, amely nem fordulhat elő.
• A felhasználó olyan almező-érték párt határoz meg, amely egy rekordban sem szerepel,
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó létező mezőkód-almezőkód párt jelöl meg és olyan értéket, amely ebben az almezőben előfordul a
katalógusban.
Negatív tesztesetek
•
•
•
•

A felhasználó nem létező almezőt választ,
A felhasználó üres halmazt jelöl ki.
A felhasználó olyan példányadatot választ, amely nem szerepel a hozzá konfigurált lehetőségek között,
A felhasználó üresen hagy kötelezően kitöltendő mezőt.

Új almező felvétele
Előfeltételek
A "Rekordhalmaz meghatározása" használati eset sikeres lefutása
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros megjelöl egy (al)mezőt, amelyet a kiexportált rekordokba létre kíván hozni és megadja az új
almezőbe szúrandó értéket. A program minden egyes rekordba létrehoz egy új almezőt a megadott értékkel.
Kivételkezelés
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amely nem fordulhat elő.
• A felhasználó nem ismételhető almezőt kíván létrehozni és a rekordhalmaz valamely rekordjában már előfordul
ez az almező.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó nem ismételhető almezőt ad meg, a rekordok egyikében sem fordul elő a megadott almező,
• A felhasználó ismételhető almezőt ad meg.
Negatív tesztesetek
• A felhasználó nem létező almezőt ad meg.
• A felhasználó nem ismételhető almezőt ad meg, a rekordok valamelyikében előfordul a megadott almező,
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Almező cseréje
Előfeltételek
A "Rekordhalmaz meghatározása" használati eset sikeres lefutása
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros megjelöl egy almezőt, amelynek értékét a kiexportált rekordokban le kívánja cserélni és
megadja az almezőbe írandó új értéket. A program minden egyes rekordban elvégzi a megadott cserét.
Kivételkezelés
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amely nem fordulhat elő.
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amely nem fordul elő a halmaz valamelyik rekordjában.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó létező almezőt ad meg, az almező a halmaz minden rekordjában előfordul.
Negatív tesztesetek
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amely nem fordulhat elő.
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amely nem fordul elő a halmaz valamelyik rekordjában.

Almező törlése
Előfeltételek
A "Rekordhalmaz meghatározása" használati eset sikeres lefutása
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros megjelöl egy almezőt, amelyet a kiexportált rekordokból törölni kíván. A program minden
egyes rekordban elvégzi a megadott cserét.
Kivételkezelés
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amelynek törlését a MARC szabvány nem teszi lehetővé.
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amelynek törlését a MOKKA szabvány nem teszi lehetővé.
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amely a halmaz valamely rekordjából hiányzik.
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A felhasználó létező almezőt ad meg, az almező a halmaz minden rekordjában előfordul.
• A felhasználó létező almezőt ad meg, az almező a halmaz egyes rekordjaiból hiányzik.
Negatív tesztesetek
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amelynek törlését a MARC szabvány nem teszi lehetővé.
• A felhasználó olyan almezőkódot ad, amelynek törlését a MOKKA szabvány nem teszi lehetővé.
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URL-ellenőrzés

Használati eset diagram

URL-ek ellenőrzése
Előfeltételek
Konfigurációs feltételek
• a felhasználónak szerepelnie kell a rendszerkönyvtárosok között.
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros URL-ellenőrzési funkciót kezdeményez. Az ellenőrzés néhány beállítható URL ellenőrzésével
indul, ha bármelyik nem érhető el, az ellenőrzés megáll. Az ellenőrzések időpontját rekordonként az adatbázisba
rögzíti. A rendszer ellenőrzi, hogy a MOKKA-rekordok meghatározott mezőjében tárolt URL-ek "élnek-e". A "nem
élő" URL-eket tartalmazó rekordokról lista készül. A listát a felhasználó ellenőrizheti és dönthet az egyes
rekordokkal kapcsolatban szükséges teendők felől. (pl. rekord kiemelése, felküldő könyvtár értesítése, URL
módosítása online katalogizálás vagy csoportos rekordmódosítás funkció révén stb.)
Kivételkezelés
• Már fut URL-ellenőrzés
Teszteset
Pozitív teszteset:
• A felhasználó URL-ellenőrzést kezdeményez, pontos listát kap a "nem élő" URL-ekről
Negatív
• A felhasználó URL-ellenőrzést kezdeményez, URL-ellenőrzés már fut.
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Ellenőrzés felfüggesztése
Előfeltételek
Funlcionális feltételek
• az "URL ellenőrzés indítása" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros URL-ellenőrzési funkciót ideiglenes felfüggesztését kezdeményezi.
Kivételkezelés
• Nem indított URL-ellenőrzést
• Az URL-ellenőrzés már lefutott
Teszteset
Pozitív teszteset:
• A felhasználó felfüggeszti az ellenőrzés
Negatív
• Nem indított URL-ellenőrzést
• Az URL-ellenőrzés már lefutott

Ellenőrzés folytatása
Előfeltételek
Funlcionális feltételek
• az "ellenőrzés felfüggesztése" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros URL-ellenőrzési funkciót ideiglenes felfüggesztését megszünteti, az ellenőrzés annál az
URL-nél folytatódik, ahol felfüggesztéskor megszakadt az ellenőrzési folyamat.
Kivételkezelés
• Nem indított URL-ellenőrzést
• Az URL-ellenőrzés már lefutott
• Nincs felfüggesztett ellenőrzési folyamat
Teszteset
Pozitív teszteset:
• A felhasználó folytatja a felfüggesztett az ellenőrzés
Negatív
• Nem indított URL-ellenőrzést
• Az URL-ellenőrzés már lefutott
• Nincs felfüggesztett ellenőrzési folyamat
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Nem működő URL-t tartalmazó rekordok listázása
Előfeltételek
Funkcionális feltételek
• az "URL-ek ellenőrzése" használati eset sikeres lefutása.
Elvárt működés
A rendszerkönyvtáros URL-ellenőrzési funkciót kezdeményez, az ellenőrzés eredményeként listát kap, amely
tartalmazza
• azon rekordok azonosítóját, amelyekben a funkció "nem élő" URL-t talált
• az adott URL a sikertelen ellenőrzéseinek számát (és idejét)
A felhasználó rendelkezik a listában szereplő rekordokról: kiemeli azokat, értesíti a felküldő könyvtárat, online
katalogizálás funkciót használva javítja az URL-t stb.
Kivételkezelés
• Üres eredményhalmaz
Teszteset
Pozitív teszteset:
• A felhasználó listát kap a "nem élő" URL-ekről
• A felhasználó üres listát kap, nincs "nem élő" URL az adatbázisban

Hibás URL megjelenítésének letiltása
Előfeltételek
Funlcionális feltételek
• a "Nem működő URL-t tartalmazó rekordok listázása" használati eset sikeres lefutása.
Konfigurációs feltétel
• a hibás url-ek automatikus kezelésének bekapcsolása
Elvárt működés
A "Nem működő URL-t tartalmazó rekordok listázása" használati eset eredményeként előálló listában szereplő
URL-eket a rendszer megjelöli. A megjelölt URL-ek a katalógusban nem láthatóak.
Kivételkezelés
Nincs.
Teszteset
Pozitív teszteset:
• A hibás URL-ek nem láthatóak a katalógusban
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Nyilvántartó rendszer
Használati esetek
Szolgáltatások

Használati eset diagram

Adatszolgáltatás
Előfeltételek
Nincs.
Elvárt működés
A Nyilvántartó rendszer pontosan specifikált, nyilvános szabványon alapuló lekérdezési felületet nyújt egy adott
könyvtár publikus adatainak lekérdezésére. A kérés paramétere a könyvtár azonosítója, a válaszban a Nyilvántartó
rendszerben publikusként jelölt adatmezők értékei szerepelnek.
Kivételkezelés
• Hibás paraméter: hiányzó könyvtárazonosító
• Hibás paraméter: nem létező könyvtárazonosító
Tesztesetek
Pozitív tesztesetek:
• Létező könyvtárkód

Nyilvántartó rendszer
Negatív tesztesetek:
• Hibás paraméter: hiányzó könyvtárazonosító
• Hibás paraméter: nem létező könyvtárazonosító

Identitásszolgáltatás
Előfeltételek
Konfigurációs előfeltételek:
• Csak együttműködési megállapodás keretében; partnerintézményekkel
Elvárt működés
A Nyilvántartó rendszerben nyilántartott adatok (felhasználók, szerepkörök, IP-címek stb.) szabványos felületen
keresztül használhatóak autentikációs és autorizációs feladatokra.
Kivételkezelés
ld. lent.
Tesztesetek
ld. lent.

Autentikáció
Előfeltételek
Konfigurációs előfeltételek:
• Csak együttműködési megállapodás keretében; partnerintézményekkel
Elvárt működés
A Nyilvántartó rendszer a nyilvántartott felhasználói adatok alapján autentikációs szolgáltatást nyújt szabványos
felületen keresztül. A kérésben felhasználói azonosító-jelszó párt fogad a rendszer, a válasz az autentikáció
sikerességéről, ill. sikertelenségéről tájékoztat.
Kivételkezelés
• Hiányzó paraméter
• Hibás paraméter
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• Sikeres autentikáció
Negatív teszteset:
• Hiányzó paraméter
• Hibás felhasználói azonosító
• Hibás jelszó
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Autorizáció
Előfeltételek
Funkcionális előfeltételek:
• Az "autetikáció" használati eset sikeres lefutása
Elvárt működés
A Nyilvántartó rendszer a nyilántartott adatok alapján autorizációt támogató szolgáltatás nyújt szabványos felületen
keresztül. A kérésben felhasználói azonosítót vagy kliensazonosítót (IP-címet) fogad a rendszer, a válasz
• könyvtárazonosítót és
• szerepköröket (felhasználóhoz ill. klienshez konfigurált szerepkörök listáját)
tartalmazza.
Kivételkezelés
• Érvénytelen autentikáció
• Hiányzó paraméter
• Hibás paraméter
Tesztesetek
Pozitív teszteset:
• Felhasználó könyvtárazonosítójának és szerepköreinek lekérdezése
• Kliens könyvtárazonosítójának és szerepköreinek lekérdezése
Negatív teszteset:
• Hiányzó paraméter
• Nem létező felhasználói azonosító
• Nyilvántartásban nem szereplő kliensazonosító (IP-cím)
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Besorolási rekordok szolgáltatása
Az új MOKKA rendszer biztosítja a különböző besorolási rekord rendszerek - köztük a Köztaurusz - használatát API
és Web szolgáltatás szintjén. A támogatott besorolási rendszerek nem a bibliográfiai rekordok adatbázisát egészítik
ki, hoznak létre abban rekordkapcsolatokat, hanem ezek mindegyike önálló/segéd-adatbázisként léteznek, biztosítva
a rekordok letöltését valamint kiegészítik a bibliográfiai rekordok keresési lehetőségét.
A betöltés folyamata - ellentétben a bibliográfiai rekordoknál leírtakkal, ahol az adatbázis folyamatos inkrementális
építése történik - mindig az adott rendszer újraépítését jelenti, a korábbi állapot eldobásával.
A besorolási rekord rendszer adatbázisai felett biztosított szolgáltatások:
1. API:
• Z39.50
2. Web felület
•
•
•
•

keresés
böngészés
rekord letöltés
rekord gyűjtés/kosár funkció

Minden önálló besorolási rekord rendszer mind API mind Web felületen külön-külön érhető el, használható.
Az Z39.50 API szolgáltatás a megfelelő besorolási adatbázis kiválasztása után lehetőséget ad a keresésre, a találatok
kezelésére valamint a rekord letöltésre, ezzel integrálhatóságot biztosítva a különböző IKR rendszerekhez.
A besorolási rekord rendszerek mindegyike önálló, de a MOKKA Web szolgáltatásba integrált felülettel
rendelkeznek, ami biztosítja a keresést, böngészést, letöltést, valamint egy speciális kosár funkciót amely lehetővé
teszi a kigyűjtött rekordokkal a MOKKA bibliográfia adatbázisának lekérdezését.
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Üzemeltetés
A szoftver és hardver elemek, valamint a hálózat működésének figyelésére, az esetlegesen észlelt hibák továbbítására
az azt kezelő rendszerek, illetve figyelő személyzet felé a nyílt forráskódú, legtöbb szerver platformon elérhető,
webes felülettel rendelkező Munin és Nagios szofvereket alkalmazzuk. Ezek a hardver elemek széles körét
monitorozzák mind működési, mind terhelési szempontból, és ezt naplózzák is.

Felügyelet
A hibafigyelést a Nagios szoftver komponens biztosítja, ami lehetővé teszi az email vagy SMS alapú értesítést is,
ezáltal a probléma elhárítása a megfelelő ügyeleti rendszerrel azonnal megkezdhető. Lehetőség van egy
komponensek közötti függőségi fa felépítésére, amelynek figyelembevételével a rendszer képes a probléma
forrásának meghatározására, és nem küld egymás helyes működésétől függő komponensek hibáiról redundáns
értesítéseket.

Használati eset diagram

Minden MOKKA alkalmazás komponens biztosít a Nagios rendszer felé olyan interfészt, ami nem csak kétszintű működik/nem működik - állapotot támogat, hanem képes előre jelezni egy úgynevezett figyelmeztető - WARNING állapotot is, így megelőzhető a szolgáltatások leállása, proaktív módon növelve a rendelkezésre állás idejét.
A szoftver komponensek esetleges hibáinak elhárítását a MOKKA-hoz biztosított hibabejelentést kezelő rendszerben
történő rögzítés után 8 órán belül megkezdjük. A hibabejelentő és Nagios monitorozó rendszer összekötésére is
lehetőség van, ezzel lehetővé téve az automatikusan észlelt hibák rögzítését és dokumentált kezelését. A teljes
rendszer átadása után, a támogatás ideje alatt 24 óra/munkanap rendelkezésre állást biztosítunk.

Üzemeltetés
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Monitoring
A Munin monitorozó szoftver kiegészítve egyedi, a MOKKA rendszerben felhasznált komponensekhez illesztett
modulok segítségével teljes körű figyelést tesz lehetővé, a hardver rétegtől egészen a legfelső szinten elhelyezkedő
szoftveralkalmazásokig. A megfelelő műszaki paraméterek és használati körülmények (felhasználói aktivitás,
feltöltések, keresések) figyelésével kontrollálni tudjuk a rendszer terhelését. A kritikus terhelési viszonyok esetén az
alacsonyabb prioritású, halasztható feladatok automatikus átütemezésével vagy időszaki leállításával biztosítani
tudjuk a szolgáltatás folyamatosságát.

Üzemeltetés
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Használati eset diagram

Tükrözés, szinkronizálás
A MOKKA rendszer biztonságát, rendelkezésreállását és a korrekt fejlesztő/tesztelő biztosítását három intézmény
együttműködése és a rendszer folyamatos tükrözése biztosítja. Az OSZK szerverén fut az elsődleges rendszer - a
DEENK-ben működik egy tükör rendszer, ami azonnal képes átvenni a szolgáltatást és az SZTE-n fut a tesz- és
fejlesztői környezet. Az OSZK és DEENK között kvázi online szinkronizáció kell biztosítani, az OSZK és SZTE
között elegendő az időszaki (napi vagy heti) áttöltés. Az intenzitás módosításának leírása az üzemeltetési
dokumentációban kerül ismertetésre.
Abból a körülményből kiindulva, hogy összetett, sokféle komponensből és több adatbázisból álló rendszerről van
szó, az adatbázis-kezelő szintű online szinkronizáció nem vállalható. Az OSZK-DEENK tükrözés szempontjai:
•
•
•
•

a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása elsődleges
az adatvesztés kizárása rendkívül fontos
a tükrözési metódusnak kezelni kell tudni a hálózati kapcsolat hibáiból eredő problémákat (pufferelés)
törekedni kell a hálózati forgalom és a szerverek teljesítményének kímélésére

A fenti szempontoknak legjobban az a megoldás felel meg, ha nem statikus adatbázisállapotokat tükrözünk, hanem
beazonosítjuk a rendszer azon csomópontjait, ami az adatforgalom szempontjábó lényegesek, és az itt áthaladó
adatokat replikáljuk. A tükrözött rendszert "megkíméljük" az adatfolyam működtetésével, az adatok manipulálásával
járó terheléssel, de megtartjuk az adatbázisba mentés funkciót, ugyanolyan rekordokkal és sorrendben, ahogy ez az
éles rendszerben történik. Az éles rendszerben jól elválik a könyvtári szolgáltató adatbázis és a webes szolgáltató
adatbázis. Mivel a webes szolgáltatás folyamatossága magas prioritású, a szolgáltatás (lekérdezés) biztosításához
szükséges adatbázis bemenő adatainak tükrözése és feldolgozása élvez elsőbbséget. A rendszer többi adatának
tükrözése, felgozása terheléstől függően ütemezhető. Bemeneti pontok amelyen áthaladó adatokat a rendszer

Üzemeltetés
továbbít a tükörrendszerek felé:
• Beérkező rekordok
• Oracle katalógusba betöltött rekordok
• Lucen-be áttöltött rekordok
Ezen felül szinkronban kell tartani bizonyos adatokat, hogy a szolgáltatás kiesésekor a tükör rendszer átvehesse a
működést: A kapcsolódó és szinkronban tartandó adatok:
• beérkezett rekordok feldolgozottságáról jelentő napló tábla,
• könyvtári nyilvántartások adatai
Az előbbi kell ahhoz, hogy mely beérkezett rekordok feldolgozása ment végig, és melyek azok amik feldolgozásra
várnak.
Az OSZK és SZTE között célszerű adatbázis export/backup funkcióval, holtidőben elvégezni a szinkronizálást.

Biztonsági mentés
Az Oracle adatbáziskezelő rendszer többszintű mentési rendszerrel rendelkezik, ami biztonságos mentési stratégiát
tesz lehetővé.
Az ajánlott kiépítésben lehetőség van
• inkrementális mentésre
• teljes adatbázismentésre (online és offline)
• többféle adathordozóra mentésre
Javasolt a napi online, inkrementális mentés, míg hetente egy alkalommal szükséges teljes mentést végezni. Hasznos
lehet havi vagy negyedéves gyakorisággal teljes offline mentést végezni.
A mentést igény szerint többféle adathordozóra (szalagos egység, backup szerver, háttértár) is kialakítjuk, akár
párhuzamosan is.
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Komponens integráció
Használati esetek
Begyűjtés

Használati eset diagram

A speciális integrációs MOKKA OAI-PMH DP feladata a Web szolgáltatás számára szükséges rekord adatok
átadása, melyet 3 set biztosít:
• Authority set feladata a besorolási rekordok és azok kapcsolat rendszerének szolgáltatása Web komponens
számára, lehetővé téve az erre épülő összetett, hierarchikus keresést.
• Bibliography set a bibliográfia rekordok szolgáltatása
• Location set a bibliográfia és lelőhely kapcsolati információk

Authority set
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• A MOKKA komponensek integrációját biztosító OAI-PMH DP működése
Funkcionális feltételek
•
•
•
•

MARCXML séma támogatás
authority halmaz(ok) szolgáltatás
ListRecords kérés támogatás
from és set paraméter kezelés

Elvárt működés
Az authority részhalmaz a MOKKA integrációs [[OAI-PMH DP] felületén keresztül szolgáltatja a besorolási
adatokat a WEB komponens számára, MARC XML Slim sémának megfelelően, lehetővé téve az adatok

Komponens integráció
változásának letöltését adott időponttól. Támogatni kell az illesztési felületen új vagy változott és a törölt rekordok
kezelését.
Kivételkezelés
• Az OAI-PMH DP nem érhető el
• A válasz üres rekord halmaz
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• Besorolási rekordok begyűjtési folyamat sikeres
• A rekordok a MARCXML sémának megfelelnek
Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•

OAI-PMH DP nem érhető el
authority halmaz nem begyűjthető
begyűjtés megszakadt
XML séma hiba
Kódolási probléma

Bibliography set
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• A MOKKA komponensek integrációját biztosító OAI-PMH DP működése
Funkcionális feltételek
•
•
•
•
•

MARCXML séma támogatás:
bibliography halmaz(ok) szolgáltatás
ListRecords kérés támogatás
from és set paraméter kezelés
HUNMARC adatábrázolás

Elvárt működés
A bibliography halmaz a MOKKA integrációs OAI-PMH DP felületén keresztül szolgáltatja a bibliográfiai adatokat
a WEB komponens számára, MARC XML Slim sémának megfelelően, HUNMARC adatformátumban, lehetővé
téve az adatok változásának letöltését adott időponttól. Támogatni kell az illesztési felületen új vagy változott és a
törölt rekordok kezelését.
Kivételkezelés
• Az OAI-PMH DP nem érhető el
• A válasz üres rekord halmaz
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• Bibliográfia rekordok begyűjtése sikeres
• A rekordok a MARCXML sémának megfelelnek
Negatív tesztesetek
• OAI-PMH DP nem érhető el
• bibliography halmaz nem begyűjthető
• begyűjtés megszakadt
• Az XML nem felel meg az elvárt sémának
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• Nem megfelelő XML kódolás

Location set
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• A MOKKA komponensek integrációját biztosító OAI-PMH DP működése
Funkcionális feltételek
•
•
•
•

location halmaz szolgáltatás
location XML séma séma támogatás
ListRecords kérés támogatás
from és set paraméter kezelés

Elvárt működés
A location halmaz a MOKKA integrációs OAI-PMH DP felületén keresztül szolgáltatja a lelőhely adatokat a WEB
komponens számára, loaction XML sémának megfelelően, lehetővé téve az adatok változásának letöltését adott
időponttól. Támogatni kell az illesztési felületen új és a törölt lelőhely kapcsolatok kezelését.
Kivételkezelés
• Az OAI-PMH DP nem érhető el
• A válasz üres rekord halmaz
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• Lelőhely rekordok begyűjtése sikeres
Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•
•

OAI-PMH DP nem érhető el
location halmaz nem begyűjthető
begyűjtés megszakadt
Az XML nem felel meg az elvárt sémának
Nem megfelelő XML kódolás
A lelőhely adatokat tartalmazó rekord ismeretlen bibliográfia rekordra hivatkozik
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Tárolás

Használati eset diagram

A begyűjtés után az integrációt biztosító MOKKA OAI-PMH DP által szolgáltatott rekordok státusza alapján 3
adatkezelési funkció szükséges:
• új rekord létrehozása
• módosítás követése
• törölt rekord kezelés
Törölt státuszú rekord esetén a kapcsolatainak ellenőrzése szükséges a fizikai törlés végrehajtása előtt.
Új vagy módosult rekord esetén tartalmi ellenőrzés, tárolás és utófeldolgozás történik:
• begyűjtött besorolási rekordok tartalmi ellenőrzése, tárolás, kapcsolat rendszerük felépítése
• begyűjtött bibliográfiai rekordok tartalmi ellenőrzése, tárolása, bibliográfiai és besorolási kapcsolat rendszerük
felépítése
• begyűjtött lelőhely adatok bibliográfia rekordokhoz rendelése, módosítása, törlése

Komponens integráció

Besorolási rekord
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• authority begyűjtő modul beállítás
• authority tároló modul beállítás
• az authority begyűjtő és az authority tároló modul kapcsolatának kialakítása
Funkcionális feltételek
• A Begyűjtés: Authority set használati eset sikeres lefutása
• A besorolási rekord típusának megfelelő tartalmi ábrázolás
• A besorolási rekordok fizikai tárolást biztosító komponens működése
Elvárt működés
Az authority halmazból begyűjtött rekordok szemantikai ellenőrzése után a megfelelő adatkezelési funkció
végrehajtása: a WEB szolgáltatás adatbázisából a törölt rekord eltávolítása, új rekord esetén létrehozás, módosítás
esetén a változások tárolása.
Kivételkezelés
•
•
•
•
•
•

Hibás rekord tartalmi szerkezet
Módosult rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekordra hivatkozás kezelése
Sikertelen rekord tárolás
Sikertelen rekord törlés

Teszteset
Pozitív tesztesetek
•
•
•
•
•
•

Besorolási rekord tartalmi formátum megfelelő
Módosult rekord azonosítás sikeres
Törölt rekord azonosítás sikeres
Besorolási rekord fizikai tárolása sikeres
Besorolási rekord fizikai törlése sikeres
Kereső indexek módosítása sikeres

Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A besorolási rekordhoz meghatározott kötelező adat hiánya
A besorolási rekordban előre nem meghatározott adat
Módosult rekord sikertelen azonosítása
Hivatkozó besorolási rekordkapcsolatok feloldása sikertelen
Törölt rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekordra élő hivatkozás
Rekord tárolási hiba
Besorolási rekordok keresését biztosító index módosítása sikertelen
Besorolási rekordok böngészését biztosító index módosítása sikertelen
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Bibliográfia rekord
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• bibliography begyűjtő modul beállítás
• bibliography tároló modul beállítás
• a bibliography begyűjtő és a bibliography tároló modul kapcsolatának biztosítása
Funkcionális feltételek
• A Begyűjtés: Bibliograpy set használati eset sikeres lefutása
• Begyűjtött rekord HUNMARC tartalmi megfelelősége
• A bibliográfiai rekordok fizikai tárolását biztosító komponens működése
Elvárt működés
Az bibliography halmazból begyűjtött rekordok szemantikai ellenőrzése után a megfelelő adatkezelési funkció
végrehajtása: a WEB szolgáltatás adatbázisából a törölt rekord eltávolítása, új rekord esetén létrehozás, módosítás
esetén a változások tárolása.
Kivételkezelés
•
•
•
•
•
•

HUNMARC szerkezetnek nem megfelelő rekord
Módosult rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekordra hivatkozás kezelése
Sikertelen rekord tárolás
Sikertelen rekord törlés

Teszteset
Pozitív tesztesetek
•
•
•
•
•
•
•

A bibliográfiai rekord a HUNMARC szabványnak megfelel
Módosult rekord azonosítás sikeres
Törölt rekord azonosítás sikeres
Besorolási rekord fizikai tárolása sikeres
Besorolási rekord fizikai törlése sikeres
Kereső indexek módosítása sikeres
Böngésző indexek módosítása sikeres

Negatív tesztesetek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A bibliográfiai rekordban a HUNMARC szabványban meghatározott kötelező adat hiánya
Előre nem meghatározott adat
Módosult rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekord sikertelen azonosítása
Törölt rekordra élő hivatkozás
Hivatkozó besorolási rekord kapcsolat feloldása sikertelen
Hivatkozó bibliográfia rekord kapcsolat feloldása sikertelen
Rekord tárolási hiba
Keresést biztosító index módosítása sikertelen
Böngészést biztosító index módosítása sikertelen
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Lelőhely kapcsolat
Előfeltétel
Konfigurációs feltételek
• location begyűjtő modul beállítás
• location tároló modul beállítás
• a location begyűjtő és a location tároló modul kapcsolatának biztosítása
Funkcionális feltételek
• A Begyűjtés: Location set használati eset sikeres lefutása
• A lelőhely adatok fizikai tárolást biztosító komponens működése
Elvárt működés
Az location halmazból begyűjtött rekordok szemantikai ellenőrzése után a megfelelő adatkezelési funkció
végrehajtása: a WEB szolgáltatás adatbázisából a törölt lelőhely eltávolítása, új rekord esetén lelőhely kapcsolat
felépítése
Kivételkezelés
• Bibliográfia rekord sikertelen azonosítása
• Lelőhely sikertelen azonosítása
Teszteset
Pozitív tesztesetek
• A bibliográfiai rekord és lelőhely azonosítása sikeres
• A bibliográfiai rekord és a lelőhely kapcsolat felépítése sikeres
Negatív tesztesetek
• A bibliográfiai rekord azonosítása sikertelen
• A lelőhely azonosítása sikertelen
• A bibliográfiai rekord és a lelőhely kapcsolat felépítése sikertelen
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Adatátvételi-folyamat

Folyamatábra

Az adatátvétel folyamatábrája
• Az adatforrás besorolási, bibliográfiai és lelőhely-adatokat biztosít. Ezek kezelése a Rekord tárolás és a
Postprocess folyamatokban különbözik.
• A hiba súlyosságától függően (az adatforrás nem elérhető -> hiányzó lelőhely információ) kerül naplózásra elletve
elküldésre az MOKKA adminisztrátornak, az integrációs modul hiba állapotba kerül
• Ha a hiba a besorolási vagy bibliográfiai rekordok feldolgozása során lép fel, az adott adathalmaz tranzakciója
visszavonásra kerül.

Komponens integráció
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Adatfolyam diagram

Adatfolyam diagram
• Áttekinthetővé teszi, hogy a folyamatok honnan kapják meg a szükséges bemeneti adatokat.
A halmazok begyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának sorrendje és folyamatok leírása:

Besorolási rekordok tárolása
Folyamat leírás:
1. besorolási MARCXML rekordok begyűjtése
2. belső tárolási formátumra alakítás
3. rekord beazonosítás a MOKKA egyedi azonosítója alapján:
• új rekord esetén tárolás
• módosult rekord változások tárolása
• törölt állapotú rekord esetén törlésre jelölés

Komponens integráció

Besorolási rekordok utófeldolgozása
1. besorolási rekord kapcsolatok ellenőrzése
2. besorolási rekord kapcsolatok felépítése

Bibliográfia rekordok tárolása
Folyamat leírás:
1. bibliográfia MARCXML rekordok begyűjtése
2. belső tárolási formátumra alakítás
3. rekord ellenőrzés a MOKKA egyedi azonosítója alapján:
• új rekord esetén tárolás
• módosult rekord változások tárolása
• törölt állapotú rekord esetén törlésre jelölés

Bibliográfia rekordok utófeldolgozása
Folyamat leírás:
1.
2.
3.
4.

besorolási rekord kapcsolatok ellenőrzése
besorolási rekord kapcsolatok felépítése
bibliográfiai rekord kapcsolatok ellenőrzése
bibliográfiai rekord kapcsolatok felépítése

Lelőhely kapcsolatok tárolása
Folyamat leírás:
1. lelőhely kapcsolatok location XML séma szerinti begyűjtése
2. belső tárolási formátumra alakítás
3. kapcsolatok ellenőrzése a MOKKA egyedi azonosítója alapján:
• új rekord esetén kapcsolat felépítése
• törölt állapotú kapcsolat megszüntetése

Lelőhely kapcsolatok utófeldolgozása
A lelőhely kapcsolatok tárolása után nincs szükség további feldolgozásra

Index építés
1. kereső index építése
2. böngésző index építése
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Architektúra ábrák
A MOKKA architekturális felépítése:

Architektúra ábra

A három Monguz komponens architekturális kapcsolatai:

Architektúra ábra

Nem funkcionális követelmények

Nem funkcionális követelmények
A rendszerrel szembeni általános elvárások
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üzemeltethető rendszer
Rugalmasan bővíthető, konfigurálható
Részletes naplózás, pontos visszajelzés, statisztikák készítése
Legyen "közösség tulajdona" érzet az interaktivitás és a személyreszabott felületeken keresztül
Többnyelvűség
Akadálymentesség
Egyszerűség
Olvasóbarát funkciók
Fiatalbarát funkciók
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Tesztelési koncepció
A tesztelés célja
A tesztelés célja, hogy bizonyítsa a Megrendelő és a Szállító felé, hogy a tesztelendő rendszer megfelel a közösen
egyeztetett követelményeknek, illetve felfedje az esetleges hiányosságokat. Az elvárások a projekt keretein belül
követelményrendszerben jelennek meg. A követelmények két alapcsoportba sorolhatók:
• Funkcionális követelmények: meghatározzák a tesztelendő rendszer ügyviteli és támogató folyamataival
szembeni elvárásokat.
• Minőségi követelmények (nem funkcionális követelmények): meghatározzák a tesztelendő rendszer működésével
kapcsolatos elvárásokat.

A rendszer követelmény struktúrája
Funkcionális követelmények (üzleti követelmények)
•
•
•
•

Modul-specifikus funkciók
Moduloktól független, általános funkciók
Modulszintű ügyviteli folyamatok
Rendszerszintű ügyviteli folyamatok

Funkcionális követelmények tesztelési céljai
Követelményellenőrzési célok
A követelmények helyesek, teljesek, ellentmondásmentesek és tesztelhetők legyenek. Ezzel csökkenthető annak
kockázata, hogy a megvalósítás kiindulási alapja hibás, hiányos legyen.
Integráció és rendszerkapcsolati célok
Annak igazolása, hogy az alkalmazás funkciói a követelményeknek megfelelően működnek (modul funkciók
tesztje). Annak ellenőrzése, hogy a funkciók közötti kapcsolatok a folyamatoknak megfelelően működnek.
(modulokon belüli és modulok közötti ügyviteli folyamatok tesztje)

Minőségi követelmények (nem funkcionális követelmények)
• Funkcionalitás
• Biztonsági funkciók és folyamatok jogosultságkezelése
• Megbízhatóság
• Váratlan esemény bekövetkezése esetén elvárt viselkedés
• Használhatóság
• Működési sebesség, teljesítmény követelmények
• Megjelenítés, ergonomikus felület
• Akadálymentesítettség
• Hatékonyság
• Körülményektől függő megfelelő teljesítmény
• Karbantarthatóság

A rendszer követelmény struktúrája
• Beavatkozás a rendszer működésébe futás közben
• Beavatkozás a rendszer működésébe futáson kívül
• Hordozhatóság
• Szoftver környezetek közötti áthelyezhetősége
Minőségi követelmények tesztelési céljai
Biztonsági célok
A rendszer biztonságos működésének ellenőrzése, azaz a rendszer védett a jogosulatlan hozzáférésekkel,
módosításokkal vagy rongálásokkal szemben, valamint a rendszer a jogosultságok mellett helyesen kezeli az
illetékességeket is.
Megbízhatósági célok
Annak igazolása, hogy a rendszer váratlan esemény bekövetkezése esetén a követelményeknek megfelelően
működik tovább, kezeli a hibákat és jelentős üzleti adatvesztés nélkül helyreállítható.
Használhatósági célok
A rendszer működési sebességének ellenőrzése, a követelményekben meghatározott teljesítménycélok elérése
(válaszidő, feldolgozási sebesség, tranzakciószám). A felhasználói felületek érthetőségének igazolása, azaz a
felhasználói felületek és a modulok, rendszerek által nyújtott információk megfelelnek a felhasználók elvárásainak
(helyes nyelvhasználat, egységes megjelenés).
Hatékonysági célok
Feltárni az összefüggéseket az egyidejű felhasználók száma és a teljesítménymutatók között (CPU kihasználtság,
memória felhasználás, I/O műveletek). A teszteknek igazolni kell, hogy a rendszer stabil, terhelhető, skálázható,
teljesítménye stabilan fenntartható és kezeli a túlterhelésből adódó extrém körülményeket.
Karbantarthatósági célok
A rendszermenedzsment folyamatok ellenőrzése, hogy azok végrehajthatók-e a rendszer működése közben, illetve a
működési időn kívül a tervezett karbantartási időben. Cél a rendszerre meghatározott szolgáltatási szintek
teljesíthetőségének ellenőrzése (SLA mérés, végrehajthatók-e a rendszer működése közben, illetve a működési időn
kívül a tervezett karbantartási időben).
Hordozhatósági célok
Annak igazolása, hogy a modulok, illetve támogató alkalmazások telepíthetők az átadott termékek alapján (telepítő
programok, telepítési leírások, licenszkulcsok, stb.) Annak ellenőrzése, hogy a rendszerben végrehajtott mentési,
archiválási eljárások alkalmasak a rendszer áthelyezésére, helyreállítására.

118

Tesztelés hatóköre

Tesztelés hatóköre
A tesztelés hatókörébe a Rendszer szoftver és infrastruktúra elemeinek tesztelése tartozik. A tesztelés hatókörét azok
az egyedi fejlesztésű szoftverek alkotják, melyek fejlesztése (kódolása) a projekt keretében valósul meg.

Tesztelés hatókörén kívüli területek
Nem tárgya a tesztelésnek
• Olyan követelmények teljesülésének ellenőrzése, amelyek nem az átadandó szoftverekre vonatkozó funkcionális
és minőségi követelményekhez kapcsolódnak.
• A tesztelés adminisztrációját illetve végrehajtását segítő teszteszközök illetve segédprogramok tesztelése
• Ügyviteli folyamatok és felhasználói programok oktatása
• A hatókörben fel nem sorolt bármely rendszer vagy alkalmazás tesztje
• Felhasználói és üzemeltetési dokumentációk tesztje

Szerepkörök és felelősségek
A tesztelés megvalósítására, a tesztek kiértékelésére a Szállító és a Megrendelő is felállít egy-egy Tesztelő
Munkacsoportot. Ezek neve Szállítói Tesztelési Csoport illetve Megrendelői Tesztelési Csoport. A tesztelési
csoportokat a Tesztelési Vezetők vezetik. A Tesztelési Vezetők készítik el a tesztelési stratégiát közreműködnek a
tesztelési terv kidolgozásában, kontrollálják a tesztfolyamatokat, és közösen hagyják jóvá azok sikeres, vagy
sikertelen lezárultát. A csoportok tagjai továbbá a Tesztelők, akik a teszteléseket végzik a tesztelési tervek alapján. A
tesztelések állapotáról és a tesztelés eredményéről tájékoztatják a Tesztelési Vezetőt. A tesztelés során talált hibákról
a hibakövető rendszer segítségével értesítik a Fejlesztőket. A Tesztelési Vezetők a tesztelés állapotáról, a tesztelési
eredményekről, illetve a hatáskörükben nem megoldható problémákról rendszeresen tájékoztatják a megfelelő
Projektvezetőt.
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Tesztelési módszertan
Tesztelés alapja
Egy rendszer tesztelése csak előre meghatározott követelményeken alapulhat.

Teszt-tervezés lépései
A teszt-tervezést Vállalkozó végzi, Megrendelő támogatásával, majd publikálja Megrendelő felé. Megrendelő a
teszttervet véleményezi, elfogadja.

Tesztesetek írására vonatkozó formai és tartalmi követelmények meghatározása
A követelmény specifikációban az egyes tesztelendő szoftvertermékekkel szemben támasztott követelmények
teljesülésének ellenőrzésére a Vállalkozó teszteket készít. Egy követelmény lefedhető egy vagy több tesztesettel,
illetőleg egy teszteset egynél több követelményt is lefedhet. Egy teszteset magában foglalja a tesztelési szabályt és a
tesztadatokat. Tesztszabálynak hívunk minden olyan meghatározott műveletet, amely jól definiált eredményhez
vezet. A tesztadat pedig a tesztelési szabály végrehajtásához szükséges adat vagy annak előállítását leíró definíció.
Tehát ugyanaz a tesztelési szabály - különböző tesztadat készlettel - más és más tesztesetet fedhet le.

Hibák kezelésének folyamata
A tesztelés során feltárt hibát a tesztelő – felfedező tesztelés esetén, a hibalapon, tervezett teszt végrehajtása esetén, a
tesztlapon – rögzíti, melyet elektronikus formában továbbít Vállalkozó felé. A Vállalkozóhoz beérkezett hibák
nyilvántartása és kezelése egy külön erre a célra telepített hibakövető rendszerben történik. A következő verzió
Megrendelőhöz való kiadása során Vállalkozó átadja a javított hibák listáját tartalmazó dokumentumot, melyet
Megrendelő saját mérlegelés alapján újra tesztelhet.

Hibák prioritása és súlyossága – definíciók
A tesztelés során feltárt hibákat a következő három kategóriába soroljuk:
• 1 - Súlyos hiba Olyan hiba, amely a rendszer üzemszerű használatát lehetetlenné teszi, vagy állandó jelleggel
jelentősen korlátozza
• 2 - Egyszerű hiba Olyan hiba, amely a rendszer üzemszerű használatát állandó jelleggel kismértékben, vagy
ritkán előforduló módon jelentősen korlátozza.
• 3 - Kisebb hiba Olyan hiba, amely a rendszer üzemszerű használatát legfeljebb kismértékben ritkán előforduló
módon korlátozza.

Teszt felfüggesztési kritériumok
A tesztet fel kell függeszteni abban az esetben, ha a tesztelés során súlyos hiba osztályba tartozó hibára derül fény,
mivel az ilyen – a rendszer üzemszerű használatát lehetetlenné tevő vagy állandó jelleggel jelentősen korlátozó –
hiba a további tesztek eredményeit jó eséllyel meghamisíthatja.

Végrehajtandó teszt típusok és azok sikerkritériumai
A rendszert alkotó alkalmazások tesztelése két típusra bontható. Ez a két típus a minden egyes build-nél végrehajtott
tesztek és a Megrendelőnek átadott új verziók átadás-átvétele esetében végrehajtott teszteket tartalmazza.
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Tesztelési módszertan
Build tesztek
Build teszteket a belső (Megrendelőnek átadásra nem kerülő) és a kiadott verziókon is végrehajtunk.
Fordítás és telepítés teszt
A fordítás és telepítés teszt maximum 4 órát vehet igénybe (tipikus végrehajtási ideje kb. 60 perc). A tesztesetek azt
tesztelik, hogy az alkalmazás forráskódból tárgykóddá fordítható illetve telepíthető a rendszerelemekre. Ennek a
tesztnek az a célja, hogy eldöntse lehetséges-e további tesztek végrehajtása. A teszt sikeres, ha a teszt készletbe
tartozó összes teszteset lefutott és nem talált hibát. Ha ez a teszt sikertelen, a build teszteletlenül visszakerül a
fejlesztőkhöz.
Funkcionális regressziós teszt
A lefordított és telepített verzión először a regressziós tesztkészlet fut le ellenőrizve, nem okozott-e hibát a már
helyesen működő funkciókban az új funkciók fejlesztése. A regressziós tesztek a funkcionalitást a felhasználó
szemszögéből tesztelik, a rendszer összes elkészült modulját és minden elkészült fő funkciót érintenek, de az egyes
funkciókat nem tesztelik teljes részletességgel. A teszt sikeres, ha a teszt készletbe tartozó összes teszteset lefutott és
nem talált hibát. A megtalált hibák a hibakövető rendszerbe kerülnek.
Lezárt hibák regressziós tesztje
Minden olyan hiba, amely az előző build során nyitott státuszban volt és azóta készre jelentett állapotba került,
újratesztelésre kerül. Ha egy készre jelentett hiba tesztje sikertelenül zárul, a hiba újra megnyitásra kerül, ellenkező
esetben a hibát lezárjuk. Ha a teszt új hibát talál, az a hibakövető rendszerbe kerül. A teszt sikeres, ha a teszt
készletbe tartozó összes teszteset lefutott és nem talált (régi vagy új) hibát.
Felfedező teszt
Két build között felfedező tesztelés és teszteset tervezés folyik a fejlesztési ütemtervnek megfelelően. A felfedező
teszt során a tesztelők a teljes funkcionalitást részletesen tesztelik, pozitív és negatív tesztekkel egyaránt. Ezzel
párhuzamosan készülnek a funkcionális tesztesetek. Ez a folyamatosan bővülő készlet táplálja a funkcionális
regressziós tesztkészletet és a funkcionális átadás-átvételi teszt készletet. A teszt sikeres, ha a teszt készletbe tartozó
összes teszteset végrehajtása megtörtént, hiba felfedezése nélkül.
Release tesztek
A rendszer, következő verziójának a Megrendelőnek történő átadása előtt hajtunk végre release teszteket.
Teljesítmény teszt
A teljesítmény teszt rendeltetésszerű használatot szimulál a végfelhasználás során megkövetelt
felhasználószámokkal. A teszt futás során válaszidőket mér, így tesztelve a rendszer teljesítményét. A teszt sikeres,
ha a teszt készletbe tartozó összes teszteset lefutott és a válaszidők 90%-a a követelményekben megfogalmazott
határértékeken belül található.
Terhelés teszt
A teljesítmény teszt végrehajtása, a Hatékonysági követelmények fejezetben megadott terheléssel. A teszt sikeres, ha
a teszt során hiba nem történik, ebben a tesztben a válaszidőknek nem kell a követelményekben megfogalmazott
határértéken belül esniük, mivel a rendszerre extrém terhelést adunk.

121

Tesztelési módszertan
Recovery teszt
A Recovery „helyreállás” tesztek során a rendszerben tudatosan és szándékosan okozunk hibát, majd a hibát elhárítva
teszteljük a rendszer helyreállását. Elengedhetetlen, hogy adatvesztés, adatkárosodás ne történjen a rendszerben még
meghibásodás esetén sem. A teszt sikeres, ha a tesztkészletbe tartozó összes teszt lefutott és adatvesztés vagy
adatkárosodás nem történt.
Megrendelői átadás-átvételi teszt
A fejlesztési folyamat során, Vállalkozók minden, Megrendelőnek átadott builden tesztelést hajtanak végre. Az
egyes buildeken végrehajtásra kerül:
• funkcionális regressziós teszt,
• funkcionális felfedező teszt,
• teljesítmény teszt (amennyiben a rendszer fejlesztés állapota indokolttá és lehetővé teszi)
A Megrendelői (felhasználói) átadás-átvételi teszt (User Acceptance Test - UAT) a legutolsó lépés a rendszer éles
üzembe helyezése előtt. A teszt készlete a funkcionális tesztkészletből kiválasztott (legtöbbször) pozitív tesztesetek
halmaza, hiszen az átadás-átvételi teszt fókusza a valódi felhasználás során előforduló forgatókönyvek (üzleti
folyamatok) végrehajtása, az éles üzemi környezetben.
A teszt végrehajtásának előfeltételei
• az alacsonyabb szintű tesztek sikeres eredménnyel zárultak,
• a rendszer éles üzemi környezetbe telepítése és konfigurációja megtörtént,
• az átadás-átvételi tesztkészlet az éles üzemi környezethez kapcsolódó munkaállomásra telepítése megtörtént
Amint a teszt végrehajtásának előfeltételei adottak, Vállalkozók átadják Megrendelőnek a Megrendelői
átadás-átvételi forgatókönyvet és felajánlják a rendszert Megrendelői átadás-átvételi tesztre. A Forgatókönyv
tartalmazza az átadás-átvételi teszt készletet, tesztadatokat és teszt jegyzőkönyvet. A tesztet Megrendelő és
Vállalkozók közösen hajtják végre (az átadás-átvételi teszt készlet alapján), hogy megbizonyosodjanak: a szállított
rendszer megfelel a meghatározott követelményeknek.
A teszt sikeres, ha a teszt készletbe tartozó összes teszteset lefutott és nem talált hibát. Ha a teszt hibát talál, az a
hibakövető rendszerbe kerül és a tesztet a hiba javítása után meg kell ismételni.
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Oktatási koncepció
Oktatási típusok
Tantermi oktatás
A tantermi oktatások előre egyeztetett helyszínen és időpontban kerülnek megvalósításra. A tantermi oktatások
helyszínét, a szükséges infrastruktúrát teljes egészében Megrendelő, az oktatási anyagokat a Vállalkozó biztosítja. A
tantermi oktatás minimális létszáma 10, maximális létszáma 20 fő. Az oktatást Vállalkozó oktatói tartják. A tantermi
oktatás előfeltételei megegyeznek az oktatandók körének előfeltételeivel. Vállalkozó a helyszínen kitöltött jelenléti
ívben rögzíti a jelenlétet. A képzés frontális oktatási módszerrel, prezentációs fájlokkal segített előadások
formájában kerül megtartásra.
A tantermi oktatás tárgyi feltételei:
• bútorok 20 hallgató részére (szék, asztal)
• 1 db Oktatói számítógép
• 1 db projektor

Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatások előre egyeztetett helyszínen és időpontban kerülnek megvalósításra. A gyakorlati oktatások
helyszínét, a szükséges infrastruktúrát teljes egészében Megrendelő, az oktatási anyagokat a Vállalkozó biztosítja. A
gyakorlati oktatás minimális létszáma 10, maximális létszáma 20 fő. Az oktatást Vállalkozó oktatói tartják. A
gyakorlati oktatás előfeltételei megegyeznek az oktatandók körének előfeltételeivel. Vállalkozó a helyszínen kitöltött
jelenléti ívben rögzíti a jelenlétet.
A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei:
• 21 db számítógép, mely csatlakozik az Oktatási környezetéhez
• 20 db számítógép a Hallgatók részére
• 1 db Oktatói számítógép
• 1 db projektor

On-the-job oktatás
Az on-the-job oktatás során a hallgatók Vállalkozó üzemeltető személyzetének felügyelete mellett, velük közösen,
valós üzemeltetési feladatokat látnak el az üzemeltetés helyszínén, éles üzemi környezetben. A on-the-job oktatás
minimális létszáma 10, maximális létszáma 20 fő. Az oktatást Vállalkozó oktatói tartják. A on-the-job oktatás
előfeltételei megegyeznek az oktatandók körének előfeltételeivel. Vállalkozó a helyszínen kitöltött jelenléti ívben
rögzíti a jelenlétet.
Az On-the-job oktatás tárgyi feltételei:
• a hallgatók létszámával megegyező üzemeltetői munkaállomás.

Oktatási típusok

Konzultáció
A konzultáció során a hallgatóknak lehetőségük van egyéni kérdések, észrevételek megvitatására, ismétlésére a
Vállalkozó oktatóival az oktatási anyag jobb elsajátítása végett. A Vállalkozó által megbízott oktatók előre megadott
telefonos, valamint on-line elérhetőségeken állnak a hallgatók rendelkezésére.

Szereplők és tematika
Az oktatást négy nevesített hallgatói szerepkörnek kívánjuk megtartani.

Feltöltő könyvtárak Informatikusai
Oktatás előfeltételei:
• Informatikus végzettség, vagy minimum 1 év szakmai gyakorlat
• Könyvtári rendszerek ismerete
• MOKKA rendszer ismerete
Tematika 1 nap Tantermi oktatás keretében:
•
•
•
•

Feltöltés lehetőségei, feltételei, beállításai
Feltöltéssel kapcsolatos visszajelzések, statisztikák, kivételkezelés
API szolgáltatások
köztaurusz rendszer beállításai üzemeltetése

Feltöltő könyvtárak Rendszerkönyvtárosai
Oktatás előfeltételei:
• Könyvtáros végzettség, és minimum 3 év szakmai gyakorlat
• Könyvtári rendszerek ismerete
• MOKKA rendszer ismerete
Tematika 1 nap Gyakorlati oktatás keretében:
• Direkt katalógizálás
• Webes felület
• Könyvtár nyilvántartó rész
• Statisztikák
• Mokka specifikus kataógizálási szabályok
• köztaurusz rendszer használata

Üzemeltetők
Oktatás előfeltételei:
•
•
•
•
•

Informatikus végzettség,
minimum 1 év üzemeltetői gyakorlat
Könyvtári rendszerek ismerete
MOKKA rendszer ismerete
Részvétel a Feltöltő könyvtárak Informatikusai számára tartott oktatáson

Tematika 1 nap On-the-job oktatás keretében:
• Monitoring rendszer megismerése
• Felügyeleti rendszer megismerése
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Szereplők és tematika
• Üzemeltetési feladatok

Belső rendszerkönyvtárosok
Oktatás előfeltételei:
•
•
•
•

Könyvtáros végzettség, és minimum 3 év szakmai gyakorlat
Könyvtári rendszerek ismerete
MOKKA rendszer ismerete
Részvétel a Feltöltő könyvtárak Rendszerkönyvtárosai számára tartott oktatáson

Tematika 1 nap Gyakorlati oktatás keretében:
• Direkt katalogizálás
• Webes felület
• Könyvtár nyilvántartó rész
• Könyvtármenedzsment
• Statisztikák
• Mokka specifikus katalogizálási szabályok
• köztaurusz rendszer használata
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Szócikkek forrása és közreműködői

Szócikkek forrása és közreműködői
A dokumentum célja, határai Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1823 Közreműködők:: Aberger, Pkenyeres
Alkalmazott módszertanok Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1846 Közreműködők:: Aberger, Pkenyeres, Tfilus
Alkalmazott dokumentumok Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1071 Közreműködők:: Bkati
A rendszer újdonságai Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1832 Közreműködők:: Aberger, Abustya, Akos, Efulop, Lbalazs, Mczoboly, Mszabo, Pkenyeres, Zmazula
A rendszer függőségei az ODR rendszertől Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1828 Közreműködők:: Lbalazs, Mczoboly, Mszabo, Pkenyeres
Begyűjtés Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1793 Közreműködők:: Abustya, Mczoboly, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus, Zmazula
Feltöltés Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1766 Közreműködők:: Efulop, Kkoltay, Lbalazs, Mszabo, Pkenyeres
Feldolgozás, tárolás Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1806 Közreműködők:: Bkati, Efulop, Lbalazs, Msagi, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus
Web felület általános követelményei Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1837 Közreműködők:: Abustya, Bkati, Mszabo, Tfilus, Zmazula
Rekord szolgáltatások Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1839 Közreműködők:: Aberger, Abustya, Bkati, Lbalazs, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus, Zmazula
Web2 szolgáltatások Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1842 Közreműködők:: Abustya, Bkati, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus, Zmazula
URL alapú szolgáltatások Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1841 Közreműködők:: Abustya, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus, Zmazula
Intézményi / nyilvántartó felület Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1789 Közreműködők:: Abustya, Bkati, Mszabo, Tfilus
Statisztika felület Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1419 Közreműködők:: Abustya, Bkati, Mszabo, Tfilus
Rekord független szolgáltatások Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1398 Közreműködők:: Abustya, Bkati, Mszabo
Könyvtári Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1843 Közreműködők:: Efulop, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus
Országos szolgáltatás felé Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1844 Közreműködők:: Aberger, Abustya, Bkati, Lbalazs, Mszabo, Tfilus
Statisztika Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1487 Közreműködők:: Abustya, Bkati, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus
Online katalogizálás Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=944 Közreműködők:: Efulop, Pkenyeres
Rekordmanipulálás Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1665 Közreműködők:: Akos, Efulop
Nyilvántartó rendszer Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1157 Közreműködők:: Bkati, Efulop, Mszabo
Besorolási rekordok szolgáltatása Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1834 Közreműködők:: Aberger, Mszabo
Üzemeltetés Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1847 Közreműködők:: Mczoboly, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus, Zmazula
Komponens integráció Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1816 Közreműködők:: Abustya, Mszabo, Pkenyeres, Tfilus
Architektúra ábrák Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1801 Közreműködők:: Abustya, Mszabo, Tfilus
Nem funkcionális követelmények Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1547 Közreműködők:: Mczoboly
A tesztelés célja Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=560 Közreműködők:: Pkenyeres
A rendszer követelmény struktúrája Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1835 Közreműködők:: Aberger, Pkenyeres
Tesztelés hatóköre Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=564 Közreműködők:: Pkenyeres
Szerepkörök és felelősségek Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=566 Közreműködők:: Pkenyeres
Tesztelési módszertan Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1369 Közreműködők:: Msagi, Pkenyeres
Oktatási típusok Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=977 Közreműködők:: Pkenyeres
Szereplők és tematika Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?oldid=1060 Közreműködők:: Bkati, Pkenyeres
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Képek forrásai, licencei és közreműködői
Fájl:agilis fejlesztés.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Agilis_fejlesztés.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Pkenyeres
Fájl:sprint.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Sprint.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Pkenyeres
Fájl:sprintek.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Sprintek.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Pkenyeres
Fájl:Begyujtes.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Begyujtes.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:online.upload.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Online.upload.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:batch.upload.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Batch.upload.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:statusz.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Statusz.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:torles.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Torles.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:fogadas.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Fogadas.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:fogadas.naplo.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Fogadas.naplo.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:betoltes.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Betoltes.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:betoltes.naplo.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Betoltes.naplo.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:bib.feldolgozas.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Bib.feldolgozas.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:auth.feldolgozas.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Auth.feldolgozas.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:item.feldolgozas.funkciok.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Item.feldolgozas.funkciok.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:Kereses.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Kereses.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Talalat-kezeles.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Talalat-kezeles.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Bongeszes.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Bongeszes.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Rekord-megjel.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Rekord-megjel.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Rekord-letoltes.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Rekord-letoltes.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Int-web2-szolg.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Int-web2-szolg.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Nyilvatnartas-kt felvetele.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Nyilvatnartas-kt_felvetele.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Abustya, Tfilus
Fájl:Nyilvantartas-kt regisztracio keres.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Nyilvantartas-kt_regisztracio_keres.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Abustya, Tfilus
Fájl:Nyilvantartas-kt adatok modositasa.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Nyilvantartas-kt_adatok_modositasa.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Abustya, Tfilus
Fájl:Nyilvantartas-jogosultsagok kiosztasa.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Nyilvantartas-jogosultsagok_kiosztasa.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Abustya,
Tfilus
Fájl:OAI.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:OAI.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:Z39.50.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Z39.50.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:SRW.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:SRW.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
Fájl:Feltoltesi-statisztika.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Feltoltesi-statisztika.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Letoltesi-statisztika.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Letoltesi-statisztika.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:Rendszerhasznalati-statisztika.png Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Rendszerhasznalati-statisztika.png Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Tfilus
Fájl:online.item.usecase.jpg Forrás: http://wiwi.mokka.hu/index.php?title=Fájl:Online.item.usecase.jpg Licenc: ismeretlen Közreműködők:: Efulop
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