
Egyedi webhely metaadatmezők 

BIBLIOGRAPHIC LEÍRÓ ADATOK 
dc_identifier azonosító adatok 
    mia_id webhely azonosító 
    other_id egyéb azonosító 
    original_URL eredeti URL 
    alternative_URL alternatív URL 
    previous_URL korábbi URL 
    seed_URL seed URL 
    excluded_URL kizárt URL 
    archived_persistent_URI stabil archív URL 
    archived_URL archív URL 
    archived_public_URL nyilvános archív URL 
    linkgraph_URL linkgráf URL 
    screenshot_URL oldalkép URL 
    epa_URL EPA URL 
    elsewhere_archived_URL máshol levő archív URL 
dc_title cím adatok 
    uniform_title egységesített cím 
    original_main_title eredeti főcím 
    alternative_title alternatív főcím 
    subtitle alcím 
    part_title részcím 
    collective_title összefoglaló cím 
    previous_title korábbi főcím 
source_of_description leírás adatai 
    source_definition forrás meghatározása 
    source_URL forrás URL 
    description_date leírás dátuma 
    last_modified leírás utolsó módosítása 
    cataloger_name leíró személy neve 
    description_note leírással kapcsolatos megjegyzés 
collector archivátor adatai 
    collector_organization archiváló szervezet 
    collector_organization_unit archiváló szervezeti egység 
    collector_person archiváló személy 
    project_name archiváló projekt 
    collector_note archiválással kapcsolatos megjegyzés 
dc_creator létrehozó adatai 
    creator_organization létrehozó szervezet 
    creator_organization_unit létrehozó szervezeti egység 
    editorial_board szerkesztőség 
    creator_person létrehozó személy 
dc_contributor közreműködő adatai 
    writer író 
    editor szerkesztő 



    picture_editor képszerkesztő 
    technical_editor technikai szerkesztő 
    webmaster webmester 
    webdesigner webdizájner 
    developer fejlesztő 
    graphic_artist grafikus 
    photographer fotós 
    video_maker videós 
    music_composer zeneszerző 
    performer előadó 
    translator fordító 
    other_contributor egyéb közreműködő 
dc_publisher kiadó adatai 
    publisher_name kiadó neve 
    responsible_publisher felelős kiadó személy 
    publisher_email kiadó e-mail címe 
    publisher_URL kiadó honlapja 
dc_rights jogi adatok 
    content_rights_owner tartalmi jogtulajdonos 
        content_rights_owner_name tartalmi jogtulajdonos neve 
        content_rights_owner_id  tartalmi jogtulajdonos partnerazonosítója 
    service_rights_owner szolgáltatási jogtulajdonos 
    legal_status jogi státusz 
    CC_license Creative Commons licenc 
    legal_notice_URL jogi közlemény weblapja 
    contact_person kapcsolati személy adatai 
        contact_name kapcsolati személy neve 
        contact_job kapcsolati személy beosztása 
        contact_email kapcsolati személy e-mail címe 
        contact_phone kapcsolati személy telefonszáma 
        contact_URL üzenetküldő felület kapcsolatfelvételhez 
    rights_note jogokkal kapcsolatos megjegyzés 
dc_type típus adatok 
    genre műfaj 
    owner_type tulajdonosi típus 
    change_frequency változékonyság 
dc_subject tematikus adatok 
    main_topic fő témakör 
    topic témakör 
    subtopic altémakör 
    keyword tárgyszó 
    person_name személynév 
    person_name_id személynév azonosító 
    geographic_name földrajzi név 
    geographic_name_id földrajzi név azonosító 
dc_description rövid leírás 
dc_relation kapcsolódási adatok 
    related_set_id részgyűjtemény azonosítója 



    related_mia_id archivált webhely MIA azonosítója 
    related_source kapcsolódó élő webhely adatai 
        related_source_name kapcsolódó élő webhely neve 
        related_source_URL kapcsolódó élő webhely URL címe 
dc_language nyelv adatok 
    language_code nyelv kód 
    language_note nyelvvel kapcsolatos megjegyzés 
dc_date dátum adatok 
    first_harvest első aratás dátuma 
    last_harvest legutolsó aratás dátuma 
    harvest_frequency aratási gyakoriság 
    site_creation_date webhely létrejöttének dátuma 
    site_last_update webhely utolsó frissítése 
    site_termination_date webhely megszűnésének dátuma 
    site_copyright_date copyright dátum 
    ia_first_harvest Internet Archive első mentése 
    date_note dátummal kapcsolatos megjegyzés 
ADMINISTRATIVE ADMINISZTRÁCIÓS ADATOK 
curator webkurátor adatai 
    curator_name webkurátor neve 
    curator_email webkurátor e-mail címe 
nominator javaslattevő adatai 
    nominator_name javaslattevő neve 
    nominator_email javaslattevő e-mail címe 
    nomination_date javaslat dátuma 
status feladat státusza 
urgency sürgősségi adatok 
    urgency_status sürgősség státusza 
    urgency_note sürgősséggel kapcsolatos megjegyzés 
permission engedélyeztetési adatok 
    permission_status engedélyeztetés státusza 
    permission_request_date engedélykérés dátuma 
    permission_answer_date válasz dátuma 
    permission_file_name engedélyt tartalmazó fájl 
    permission_note engedélyeztetéssel kapcsolatos megjegyzés 
quality_assurance minőségellenőrzési adatok 
    quality_assurance_status minőségellenőrzés státusza 
    quality_check ellenőrzés adatai 
        quality_assurance_date ellenőrzés dátuma 
        quality_level minőségi szint 
        quality_assurance_note minőséggel kapcsolatos megjegyzés 
screenshot oldalkép adatai 
    screenshot_status oldalkép státusza 
    screenshot_taken képkészítés adatai 
        screenshot_date oldalkép készítés dátuma 
        screenshot_file_name oldalképet tartalmazó fájl 
        screenshot_note oldalképpel kapcsolatos megjegyzés 
demo demó archívumba kerülhet 



mnb nemzeti bibliográfiába kerülhet 
access hozzáférési adatok 
    access_status hozzáférés státusza 
    access_date hozzáférhetőség kezdő dátuma 
    access_note hozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés 
administrative_note adminisztrátori megjegyzés 
TECHNICAL TECHNIKAI ADATOK 
cms használt tartalomkezelő rendszer 
viewer optimális megjelenítő szoftver 
schedule ütemezési adatok 
    schedule_start első aratás dátuma 
    schedule_end legutolsó aratás dátuma 
    schedule_timing aratás ütemezése 
harvests aratási adatok 
    number_of_harvests mentések száma 
    harvest mentés adatai 
        crawl_start_date aratás kezdete 
        crawl_end_date aratás vége 
        crawled_seeds seed URL-ek száma 
        visited_hosts bejárt host-ok száma 
        successful_URIs sikeresen aratott URL-ek száma 
        uncompressed_size tömörítetlen összméret 
        compressed_size tömörített összméret 
        harvester használt aratószoftver 
        harvest_parameters aratási paraméterek 
        shutdown_conditions leállítási feltételek 
        config_file konfigurációs fájl 
        robots_rule robots.txt kezelés 
        deduplication deduplikáció kezelés 
        harvest_report aratási naplófájlok 
        archive_format archív formátum 
storage raktári hely 
long-term_preservation hosszú távú megőrzés 
technical_note technikai megjegyzés 
 
 



Részgyűjtemény metaadatmezők 

BIBLIOGRAPHIC LEÍRÓ ADATOK 
dc_identifier azonosító adatok 
    mia_set_id részgyűjtemény azonosító 
    seed_URL seed lista forrása 
    archived_persistent_URI stabil URL a részgyűjtemény weboldalához 
    archived_URL részgyűjtemény nem nyilvános weboldala 
    archived_public_URL részgyűjtemény nyilvános weboldala 
dc_title cím adatok 
    main_title részgyűjtemény főcíme 
    subtitle részgyűjtemény alcíme 
    short_title részgyűjtemény rövid címe 
cataloging leírás adatai 
    description_date leírás dátuma 
    last_modified leírás utolsó módosítása 
    cataloger_name leíró személy neve 
    description_note leírással kapcsolatos megjegyzés 
collector archivátor adatai 
    collector_organization archiváló szervezet 
    collector_organization_unit archiváló szervezeti egység 
    collector_person archiváló személy 
    project_name archiváló projekt 
    collector_note archiválással kapcsolatos megjegyzés 
dc_rights jogi adatok 
    rights_owner részgyűjtemény jogtulajdonosa 
    legal_status jogi státusz 
    legal_notice_URL jogi közlemény weblapja 
    rights_note jogokkal kapcsolatos megjegyzés 
dc_type típus 
dc_subject tematikus adatok 
    main_topic fő témakör 
    topic témakör 
    subtopic altémakör 
    keyword tárgyszó 
    person_name személynév 
    person_name_id személynév azonosító 
    geographic_name földrajzi név 
    geographic_name_id földrajzi név azonosító 
    corporate_name intézménynév 
    corporate_name_id intézménynév azonosító 
    event_name esemény neve 
dc_description rövid leírás 
dc_relation kapcsolódási adatok 
    related_set_id részgyűjtemény azonosítója 
    related_mia_id archivált webhely MIA azonosítója 
    related_source kapcsolódó élő webhely adatai 



        related_source_name kapcsolódó élő webhely neve 
        related_source_URL kapcsolódó élő webhely URL címe 
dc_date dátum adatok 
    first_harvest első aratás dátuma 
    last_harvest legutolsó aratás dátuma 
    harvest_frequency aratási gyakoriság 
ADMINISTRATIVE ADMINISZTRÁCIÓS ADATOK 
curator webkurátor adatai 
    curator_name webkurátor neve 
    curator_email webkurátor e-mail címe 
status feladat státusza 
quality_assurance minőségellenőrzési adatok 
    quality_assurance_status minőségellenőrzés státusza 
    quality_check ellenőrzés adatai 
        quality_assurance_date ellenőrzés dátuma 
        quality_assurance_note minőséggel kapcsolatos megjegyzés 
screenshot oldalképek adatai 
    screenshot_status részgyűjtemény oldalkép státusza 
    screenshot_taken részgyűjtemény oldalkép készítésének adatai 
        screenshot_date részgyűjtemény oldalkép készítés dátuma 
        screenshot_file_name részgyűjtemény oldalképet tartalmazó fájl 
        screenshot_note részgyűjtemény oldalképpel kapcsolatos megjegyzés 
    unique_screenshot_status egyedi oldalképek státusza 
    unique_screenshot_taken egyedi oldalképek készítésének adatai 
        unique_screenshot_date egyedi oldalképek készítésének dátuma 
        unique_screenshot_note egyedi oldalképekkel kapcsolatos megjegyzés 
access hozzáférési adatok 
    access_status hozzáférés státusza 
    access_date hozzáférhetőség kezdő dátuma 
    access_note hozzáféréssel kapcsolatos megjegyzés 
administrative_note adminisztrátori megjegyzés 
TECHNICAL TECHNIKAI ADATOK 
harvester használt aratószoftver 
harvest_parameters aratási paraméterek 
shutdown_conditions leállítási feltételek 
config_file konfigurációs fájl 
robots_rule robots.txt kezelés 
deduplication deduplikáció kezelés 
schedule ütemezési adatok 
    schedule_start első aratás dátuma 
    schedule_end legutolsó aratás dátuma 
    schedule_timing aratás ütemezése 
harvest_report aratási naplófájlok 
extent mennyiségi adatok 
    number_of_mementos mentések száma 
    memento mentés adatai 
        crawl_start_date aratás kezdete 
        crawl_end_date aratás vége 



        crawled_seeds seed URL-ek száma 
        visited_hosts bejárt host-ok száma 
        successful_URIs sikeresen aratott URL-ek száma 
        uncompressed_size tömörítetlen összméret 
        compressed_size tömörített összméret 
archive_format archív formátum 
storage raktári hely 
long-term_preservation hosszú távú megőrzés 
technical_note technikai megjegyzés 
 
 


