Fájlnevek a MIDRA-ban
Alapvető szabály, hogy a fájlok nevei ne tartalmazzanak szóközt, pontot, ékezetes betűket. A név tagolására az
alsó aláhúzást lehet használni.
A dolgozatokat lehetőleg egy darab, PDF formátumú fájlban töltse fel. Ha a dolgozatnak van olyan része,
melléklete amit nem tud beletenni ebbe a PDF fájlba vagy nem konvertálható PDF formátumra, akkor ezeket
csomagolja össze egy ZIP kiterjesztésű fájlba és azt is töltse fel. (Például táblázatok, szoftverek, filmek
esetében lehet erre szükség.) Fontos, hogy a rendszer csak a nagybetűvel írt ZIP kiterjesztést tudja befogadni.
„+” jelre kattintva van lehetőség több fájl feltöltésére

Javasolt elnevezés szakdolgozat esetében:
VEZETEKNEV_KERESZTNÉV KEZDŐ BETÜI_VÉDÉS ÉVE _NEPTUN KÓD
Példák:
Juhász György (Neptun kódja: DZUH26) a 2014-ben leadott dolgozatát a következő fájlnévvel adhatja
le: JUHASZ_GY_2014_ DZUH26.PDF
Ha a mellékletek miatt több fájlban adja le munkáját, akkor a fájlnevek eleje megegyezik, de a vége
változó:
JUHASZ_GY_2014_DZUH26_F1.PDF
JUHASZ_GY_2014_DZUH26_F2.ZIP
Javasolt elnevezés TDK dolgozat esetében
VEZETEKNEV_KERESZTNÉV KEZDŐ BETÜI__KAR_VÉDÉS ÉVE
Például:
Takács Gábor gazdászhallgató a következő fájlnevet adja 2012-ben:
TAKACS_G_GTK_2012.pdf
Szűcs Krisztián Zoltán és Molnár-Juhász Vivien jogászok 2011-ben beadott közös dolgozatának
fájlneve: SZUCS_K_Z_MOLNAR-JUHASZ_V_AJK_2011.pdf

Gyakori hibák
1. Pont kerül a fájl nevébe. Ez azért fordulhat elő, mert a szerző beleírja a fájl nevébe a kiterjesztést. A PDF
generáló programok általában automatikusan kiteszik a fájl neve végére a .PDF kiterjesztést, de ez a
Windows Intézőben nem jelenik meg. Akkor hogy lehet ellenőrizni, hogy jó-e a feltölteni kívánt fájl?
a. Windows Intéző estében
A fájl neve melletti piktogram jelzi a fájl formátumát. A PDF jele lehet például:

vagy

vagy

Tehát ha a következőt látja, akkor jó a fájl, nem kell beleírni a névbe a .PDF kiterjesztést:

b. Egyéb fájlkezelő programban, például Total Commander
Ha a gépre van telepítve a Windows Intézőn kívül más fájlkezelő program is, akkor érdemes abban
megnézni a fájl nevét. Itt alapértelmezésben látszik a fájl kiterjesztése a fájl neve után.

c. Feltöltés közben, miután tallózással
kiválasztotta a fájlt, akkor a MIDRA
felületen megjelenik a fájl pontos
neve, itt is van lehetőség az
ellenőrzésre.

2. A tömörített fájl kiterjesztése kisbetűs.
a. Ennek az ellenőrzése nehézkes, ezért
már a fájl létrehozásakor figyeljen
arra, hogy nagybetűs kiterjesztést
állítson be. A tömörítő program által
felkínált fájlnévben írja át a
kiterjesztést zip-ről ZIP-re.

b. Egyéb fájlkezelő programban, ahol látszik a fájl kiterjesztése egy átnevezéssel módosítható a
kiterjesztés. Például a Total Commander esetében ezt úgy teheti meg legkönnyebben ha rááll a fájlra és
nyom egy SHIFT+F6 –ot!

