IMPORT WYKAZÓW DANYCH
Dla wygody użytkowników w programie wprowadzono możliwość importu zawartości każdego
wykazu z pliku tekstowego lub ze schowka systemowego. Szczególnie przydatne jest możliwość
importu ze schowka systemowego. Opcja ta umożliwia sukcesywne wprowadzanie kolejnych
wykazów przez przełączanie aktywnego okna pomiędzy edytorem tekstu (zwykle MS Word) i naszym
programem, zamieniając kolejne tabele na tekst, kopiując je do schowka systemowego i importując je
do odpowiedniego wykazu, bez konieczności zapisywania poszczególnych wykazów w odrębnych
plikach.
Importowane wykazy są dodawane do uprzednio wprowadzonego wykazu.
Jeżeli elementem wykazu jest lista osób (autorów), wówczas wymaga ona specjalnego potraktowania
(element wykazu, który zawiera listy autorów oznaczony jest w polach wyboru stosowanych do
konfiguracji wykazu za pomocą znaku ^). Opisy osób znajdujących się na liście muszą być od siebie
oddzielone jednolitym znakiem separatora - innym niż znak stosowany do rozdzielania pól.
Dodatkowo elementy opisu każdej osoby również muszą być oddzielone jednolitym znakiem
separatora - innym niż znak stosowany do rozdzielania pól i innym niż znak stosowany do
rozdzielania osób. W przypadku, gdy wykaz zawiera kilka elementów będących listami osób,
wówczas wszystkie te wykazu muszą być sformatowane w taki sam sposób.
Warunki poprawnego importu:






importowany wykaz musi zawierać dane dotyczące aktualnie wybranego okresu
sprawozdawczego oraz aktualnie wybranego rodzaju,
informacja o każdej pozycji wykazu musi znajdować się w oddzielnej linii, chyba że jako
separator zastosowano znak końca linii (akapit),
wszystkie fragmenty opisu (takie jak nazwa, autor, tytuł itp.) muszą być rozdzielone
jednolitym separatorem, który nie pojawia się w rozdzielonym tekście (np. średnikiem), lub
muszą znajdować się w osobnych liniach (dla separatora "akapit"),
wszystkie ważne elementy opisu muszą znajdować się w pierwszych 16 pozycjach opisu (tyle
pól rozdzielonych separatorem jest analizowanych przez program).

Import tekstu rozpoczyna się od wczytania zawartości pliku tekstowego właściwego dla danego roku
sprawozdawczego i aktualnie wybranego wykazu (opcja: [Wczytaj wykaz z pliku]) lub “wklejenia”
odpowiedniego fragmentu tekstu ze schowka systemowego (opcja: [Wklej wykaz ze schowka
systemowego]).
Następnie należy wskazać separator jakim rozdzielone są poszczególne pola. Jeżeli wskazany został
separator “akapit” konieczne jest dodatkowo określenie ilości linii (pól) jakie zajmuje opis każdej
publikacji. Liczba ta powinna uwzględniać również puste wiersze, które występują regularnie.
Nieregularnie występujące puste wiersze (powstające np. na skutek błędów eksportu z Microsoft
Word) muszą zostać usunięte.
Po wybraniu separatora pól i znaku kończącego nagłówek konieczne jest zdefiniowanie położenia
kolejnych pól opisu.
Czynność definiowania położenia kolejnych pól opisu polega na ustawieniu w polach wyboru 1-12 (w
części "Kolejność pól") odpowiedniej pozycji listy, której odpowiada określane pole w importowanym

zbiorze. Jeżeli wybór kolejności pól został zakończony, należy nacisnąć przycisk "Dalej". W tym
momencie rozpocznie się analiza zawartości importowanego zbioru oraz podział linii na pola zgodnie
z wybranymi parametrami.
Wynik importu odpowiadający podanym kryteriom zostaje przed wprowadzeniem do bazy danych
wyświetlony w formie kolumn na ekranie. Można w tym momencie cofnąć się do poprzedniego
ekranu i zdefiniować inaczej parametry podziału linii na pola, lub jeżeli wszystkie pola zostały
wczytane prawidłowo można sfinalizować import (umożliwić programowi ostateczne załadowanie
danych) poprzez naciśnięcie przycisku [Wprowadź wykaz do bazy].
W przypadku importu tekstu zapisanego wcześniej jako tabela w dokumencie programu Microsoft
Word zaleca się:
1. Wybrać odpowiednią tabelę.
2. Usunąć nagłówek tabeli.
3. Zaznaczyć całą tabelę i uruchomić opcję menu MS Word "Tabela" -> "Konwertuj tabelę na tekst".
4. Ustawić separator tekstu jako "Znaczniki akapitu" i uruchomić konwersję.
5. Usunąć nieregularnie występujące puste wiersze, jakie czasem powstają podczas konwersji.
6. Powstały tekst skopiować do schowka systemowego (opcja menu MS Word “Edytuj -> Kopiuj”)
lub do innego dokumentu i zapisać jako "Plik tekstowy".
7. Wczytać tekst ze schowka systemowego (opcja naszego programu [Wklej wykaz ze schowka
systemowego]) lub pliku tekstowego (opcja naszego programu [Wczytaj wykaz z pliku])
8. Zaimportować plik do programu ankiety jednostki, ustawiając separator jako "akapit" oraz podając
liczbę linii jaka opisuje każdą pozycję.
Uwaga! Przed wprowadzeniem do bazy dane są dokładnie sprawdzane pod kątem ilości znaków, typu
oraz zgodności ze stosowanymi w programie klasyfikacjami. Jeżeli dane nie będą prawidłowe system
odmówi ich wprowadzenia do bazy. Konieczne jest wówczas poprawienie wczytywanego tekstu (lub
opcji importu) i ponowne wczytanie go do struktury danych.
Przykładowe dane do importu wykazu publikacji:
Import do wykazu czasopism 3.1.a
Importowany tekst:
ACADEMIC RADIOLOGY;tytuł_1; A01$dr$Jan$Tadeusz$Kowalski$tak#
A02$$Ignacy$$Krasicki$tak; 4;$$J.$$Smith$tak# $$Wolt$$Disney$tak;2010;A-15;12-20;angielski
PEPTIDES;tytuł_2;A01$dr$Jan$Tadeusz$Kowalski$tak# $prof.$Andrzej$$Nowak$nie; 1; $$Frank$$
Man$tak; 2011;T.12;1290-1300;włoski
PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY;tytuł_3;A02$$Ignacy$$Krasicki$tak; 0;; 2012;
1; 35; francuski
Ustawienia:
Definicja struktury wykazu:
1- 'Nazwa czasopisma*'
2- 'Tytuł publikacji*'
3- 'Autorzy z jednostki**'
4- 'Liczba autorów spoza jednostki*'
5- 'Autorzy spoza jednostki**'
6- 'Rok*'
7- 'Tom*'

8- 'Strony*'
9- 'Język*'
Separator pól: ;
Definicja opisu osoby:
1- identyfikator
2- stopień/tytuł
3- imię
4- drugie imię
5- nazwisko
6- afiliacja
Separator osób: #
Separator pól w opisie osoby: $

