Kontroly XML

Kontrolní programy ARL a webové kontroly RV
Datum 19. 3. 2019
Pro kontroly XML existují dva kontrolní programy kontroly ARL a kontroly RV. Kontrolní programy se
doplňují, proto je nutné všechny xml soubory nechat zkontrolovat jak kontrolami AV, tak kontrolami
RV. Po vytvoření xml si soubor zkontrolujte ihned oběma programy a odstraňte chyby a prověřte
varování.
Kontroly ARL byly vytvořeny, protože původní systém RV měl kontroly velmi nepřehledné. Nový
webový kontrolní program RV má kontrolní webové služby mnohem přehlednější a úplnější, proto
kontroly, které byly do kontrol RV přidány od roku 2017 již v kontrolách ARL nejsou.
Kontrolní program ARL se upravuje, zůstaly zde chybné hlášky, které ignorujte:
C34g anebo C34h neuvedeno
C20n: neni vyplnen pocet zahranicnich ucastniku

Jak se kontroly ARL a webové kontroly doplňují
Kontroly ARL upozorňují:
Výstup T1.1 Kontroly před exportem do RIV (pro ústav)


na přítomnost znaků, které se nesmí v xml používat – středník, typ uvozovek,

CavUnEpca/0500153 RIV (J, Jmeno zpracovatele: Martina sillerova)
tag C15(1) $a obsahuje nepovoleny znak '"' - nesmi byt pouzity rovne dvojite
uvozovky (lze nahradit nasledujicimi: ` ' „ ‘ ’ “ ” )
̋


na podezřelý zápis návaznosti u projektů CEP, jak ústavu, tak spolupracujících
ústavů,

WARN.: navaznosti: Pro ustav ARU-G nebude exportovan tento zaznam do xml pro
poskytovatele GA MK a projekt:DG18P02OVV058
WARN.: u projektu MK je uveden projekt CEP
U výsledků projektů MD nesmí být uveden jiný projekt, ani RVO ústavu – varování,
je potřeba prověřit, zda je uvedení dalšího projektu CEP v pořádku
WARN.: navaznosti: Pro ustav BC-A nebude exportovan tento zaznam do xml pro
poskytovatele GA Msk a projekt:LM2015055
Ústav uvádí ve svém záznamu projekt LM2015055, je potřeba ověřit v CEP, zda to
není opravdu projekt ústavu, v případě, že by byl projekt ústavu, musí se ústav
doplnit do autority ústavu
WARN.: Projekt GA16-17085S nema resitele z AV
Ústav uvádí projekt, v jehož autoritě není uveden ústav AV. Je potřeba zjistit v
CEP, zda patří projekt ústavu. Pokud ano, tak se musí doplnit do autority projektu
ústav, v opačném případě se musí projekt smazat.
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na přítomnost evropského grantu, zda je správně zapsán,

WARN.: C12o: vyplnen poskytovatel EU – zkontrolujte, zda je cislo projektu overeno
v databazi CORDIS a zda je uvedena zeme projektu XE



na neuvedení RVO v záznamu,
na neuvedení RVO a OECD spolupracujících ústavů,

WARN.: spolupracujici ustav (UEB-Q) nema vyplnen obor OECD
WARN.: spolupracujici ustav (UEB-Q) nema vyplneno RVO



na nepřítomnost vyplnění polí UTWOS u záznamů JI,
na nesprávný zápis autorů v ASEP,

autor(14) - Waldmann, Herbert: neuvedeno ani pracoviste ani zeme
70Xb: autor mimo AV (nevyplneno pracoviste autora), iniciala krestniho jmena ma byt ukoncena
teckou)


nepřítomnost vyplnění pole oddělení u autora ústavu.

WARN.: oddeleni – autor ($3: cav_un_auth*0358606) ustavu nema vyplnene oddeleni
Kontroly RV
https://www.rvvi.cz/is?s=webova-kontrolni-sluzba


Kontrolují formální správnost zápisu ID autorů – rodného čísla, ORCID, RID, SID.
Pokud rodné číslo je přiděleno autorovi v nesprávném tvaru, je potřeba nahlásit
výjimku. Po přijetí výjimky, pak kontroly RV již chybu nehlásí.

005. A05 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378017:_____/18:00498001]->autori->autor[1]->rodnecislo : rodné číslo obsahuje neplatný datum, výjimka neudělena [7906686436]
008. A90 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/67985858:_____/18:00496256]->autori->autor[3]->orcid :
neplatný formát ORCID


Kontrolují formální správnost zápisu DOI, ISBN, UTWOS, ID SCOPUS

Pokud je v dokumentu identifikátor chybně uveden, zašle se RV žádost o udělení výjimky.
R87 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/18:00496781]->doi : neplatný formát DOI,
výjimka neudělena [1103/PhysRevLett.120.042001]
R27 ~ XML - specifikace D / obsah->vysledek[RIV/67985963:_____/18:00499802]->sbornik->ISBN :
neplatný formát ISBN, výjimka neudělena [978-80-88197-05-08]
005. R67 ~ XML - specifikace J / obsah->vysledek[RIV/67985858:_____/18:00491067]->kod-ut-isi :
číselný kód UT WoS dle Web of Science - neplatný formát WoS ID [000440390800088,]
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Kontrola správného zápisu počtu stran knihy a kapitoly

002. R69/R33 ~ XML - specifikace C / obsah->vysledek[RIV/68081740:_____/18:00495799]->strany>rozsah : počet stran kapitoly nesmí být vyšší než počet stran celé knihy


Kontrola správného zařazení periodika (Jwos, Jscop, Jost), pokud je zvoleno, že výsledek
je Jwos, musí mít vyplněné UTWOS

025. R67 ~ XML - specifikace J / obsah->vysledek[RIV/67985858:_____/19:00502095]->kod-ut-isi :
pro poddruh Jimp je uvedení povinné


Kontrola roku uplatnění a roku udělení
024. R53 ~ XML - specifikace F / obsah->vysledek[RIV/67985858:_____/18:00502045]>vydani->datum-prijeti : rok udělení vzoru nesouhlasí s rokem uplatnění výsledku
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