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UniPoll verziókövetés 
V32.1. 2021.11.15 verzió 

Az alábbi táblázat az UniPoll verzióban közzétett fejlesztéseket és javított hibákat tartalmazza:  

ID Cím Verziókövetés információ 

82346 
Kérdéstípusok elnevezésének 
egységesítése kérdéstárban 

Nem volt egységes a kérdéstípusok elnevezése a 
kérdéstárban. A hibát javítottuk.  

82777 
Kérdést pontszám validációs 
hiba javítása 

A módosítás eredményeként a szerkesztői felületen a 
kérdés módosításakor a felület hibásan validált nem egész 
számok esetén. A javítás elkészült. 

77742 

Export újragenerálásakor 
nem frissülnek az 
eredmények vizsgáztatásban 

Vizsgáztatásban a "mentés és lapozás" funkció 
használatával, export generáláskor frissülnek az aktuális 
adatoknak megfelelően az exportok.  

82993 Vizsga2 validációs hiba 
Vizsga2 partnerek felvételénél validációs hiba volt az 
email címekben. A hiba javítása elkészült.  

78289 
Word dokumentumok 
bővítése feltételekkel 

A Word formátumban letölthető kérdőívek mostantól 
tartalmazzák a feltételeket is.  

82130 
Kizárt válaszívek szűrése a 
csoportos javítás oldalon 

Lehetővé vált a kizárt válaszívek szűrése a kérdésenkénti 
kiértékeléskor, így javításkor a többször kitölthető 
vizsgáknak csak az utolsó kitöltései jelennek meg. 

84581 Cache kezelés refaktorálása Kódátszervezések, optimalizálások történtek. 

85165 Konfigurációs hiba javítása 

Ha hiányzott a webconfigból a CommonLanguages 
paraméterből az egyéni kód bejegyzés, hiba jelent meg a 
nyelvi fordítások felületen. A hiba javítása elkészült. 

71886 
Adatkezelési cél törlése 
sikertelen 

Másolt kérdőívekben sikertelen volt az adatkezelési célok 
módosítása és törlése. A javítás elkészült.  

84684 
UH-1465 Hibás adatok 
javítása 

Ha az adatbázisban olyan állapot állna elő táblázat 
soronként egy válasszal kérdéstípus esetén, hogy a cella 
érték nem létező cellákra hivatkozna, a hibás cellákat 
figyelmen kívül hagyja a program, így nem keletkezik hiba. 

84780 

UH-1474 Kiértékelés nélküli 
kérdések figyelembe vétele 
pontozáskor - hiba javítása 

Ha egy vizsgakérdőívben a véletlenszerű kérdéscsoport 
"nincs kiértékelés" beállítású kérdést is tartalmaz, akkor 
az nem fog megjelenni a kitöltő számára és 
összpontszámításnál sem veszi figyelembe a rendszer az 
ilyen kérdéseket. 

85925 
UH-1519 Kitöltők listájának 
frissítése hibás 

A frissítési hiba a kitöltők importálásával volt 
összefüggésben. A hiba javítása elkészült.  

85480 

UH-1524, UH-1485 Válaszív 
javításban színezési hiba 
javítása 

Többszörös választásnál, ha a helyes válasz mellett 
helytelen is meg lett jelölve, akkor a színezés hibásan 
"helyes" (zöld) volt. A javítás elkészült. 

83435 
Riportokon pdf letöltési 
lehetőség 

Megjelent a riportokon a pdf letöltési lehetőség, amivel a 
riport tartalma pdf fájlba nyerhető ki.  

84697 Logolás javítások 
Anonimitással kapcsolatos javítások történtek a 
logolásban. 
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85956 

UH-1473 Kérdéstárban 
karakterszám kezelési hiba 
javítása A javítás elkészült. 

85288 

UH-1506 Megszakadó 
internetkapcsolat (kliens 
hiba) esetén hibalog 
eljuttatása a szerverre 

Ha megszakad a szerver és a kliens között a kapcsolat, 
például hálózati hiba miatt, a módosításnak köszönhetően 
a kliens folyamatosan próbálja eljuttatni a hiba során 
keletkezett naplókat a szerver felé. Ha több sikertelen 
küldés hatására sem sikerül a küldés, akkor letölthető 
hibafájl keletkezik, amely tartalmazza a hiba részleteit az 
eset részleteinek megismeréséhez. 

86411 
UH-1542 Válaszív lezárási 
hiba 

Javítva lett a válaszívek automatikus lezárásakor keletkező 
hiba. 

86677 
Vizsgáztatás megjelenési hiba 
javítása 

Megjelenési hiba volt tapasztalható a vizsgáztatás új 
böngészőlapon vagy új ablakban való megnyitásakor, 
amelyet javítottunk. 

86487 
Megújított vizsgáztatás 
kódbázis refaktorálása 

Újraszervezésre került a megújított vizsgáztatás kódbázisa 
az optimálisabb működés érdekében.  

82986 
Dátum előzmények kitakarják 
a dátumválasztót 

A felületeken beírható dátum előzmények néhány 
felületen kitakarták a dátumválasztó panelt. A javítás 
elkészült.  

86445 

UH-1394 Tárgyértékelő 
kérdőívekben feltétel 
kiértékelési hiba 

Azoknál a fejezet feltétel kapcsolatoknál, ahol egy 
speciális fejezet egy másik speciális fejezet kérdéséhez 
kapcsolódott, kialakítottuk a kontextusfüggő kiértékelést. 
Ahol a kontextus nem építhető fel, mert nem 
értelmezhető a feltétel a fejezetek között, ott a feltételek 
létrehozását korlátoztuk.  

86159 
UH-1531 Kérdőív generálási 
hiba javítása 

Vizsgakérdőív generálása közben nem kezelt kivétel 
keletkezett, ezért a megnyitás sikertelen volt. A hiba 
javítása elkészült. 

86512 

Felesleges szóközök javítása 
(whitespace) egysoros és 
többsoros válasz 
kérdéstípusban 
vizsgáztatásban 

Az utasítás az egysoros és többsoros, 2021. 04.12. után 
beérkezett válaszok szövegeit javítja, ez a 29.3 verzió 
kiadásának dátuma, amikortól a hiba keletkezett. Ha nem 
talál ilyen verziót az utasítás, akkor 2021.04.12-től futtatja 
az utasítást. 

86232 
UH-1535 Rangsorolás 
kérdéstípus mentés javítása 

Csak az oldal frissülése után engedélyezett a mentés a 
kérdés szerkesztése oldalon. 

87443 

Újrakezdés korlátozása 
beállítás örökítése 
másoláskor 

Az újrakezdés korlátozása beállítás nem öröklődött 
másoláskor. A javítás elkészült.  

87777 Excel importhoz példák  
Példák kerültek az Excel importálási lehetőségekbe a jobb 
érthetőség érdekében. 

88135 
Képek lassú betöltésekor 
helyőrző 

Képek lassú betöltése esetén a felületen megjelenik egy, a 
kép helyét jelző helyőrző, sematikus kép fájl. Így lassú 
internetkapcsolat esetén sem akadozva tölt be a kitöltői 
felület, hanem megjelenik egy ideiglenes helyőrző a 
képek számára. 
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88021 

UH-1577 Tizedesjegy kezelési 
hiba vizsga szerkesztői 
felületen angol nyelven A hiba javítása elkészült. 

67987 
Vizsga kitöltési statisztika 
javítása A hiba javítása elkészült. 

86005 MathJax támogatás 

Elkészült a MathJax (LaTex) támogatás a következő 
felületi elemekhez:  
 
Vizsga leírása 
Kérdés címe 
Kérdés leírása 
Egyszeres/többszörös választás válaszlehetőségei 
Csoportokba sorolás válaszlehetőségei 
Rangsorolás válaszlehetőségei 
Táblázatos kérdéstípusok 1. sorában és 1. oszlopában 
(ezeket lehet megadni a szerkesztői oldalon a sorok, 
oszlopok és válaszlehetőségek szövegdobozokban) 
 
a következő típusok használhatók fel a felületeken:  
action 
ams 
bbox 
boldsymbol 
braket 
bussproofs 
cancel 
centernot  
color 
colortbl 
enclose 
extpfeil 
html 
mhchem 
textmacros 
unicode 
verb 

83725 
Exportban hibás kitöltési 
státusz vizsgakérdőívnél A hibás státusz kijelzés javítva lett. 

84107 

Mértékegységek 
megvalósítása az új 
vizsgáztatás felületein 

A fejlesztés elkészült, a bekapcsolt mértékegységek 
megjelennek a vizsgáztatás felületein.  

87862 
Vizsga kitöltői felületek 
megjelenésének módosításai 

Felhasználói visszajelzések alapján módosításokat 
végeztünk a megújított vizsga kitöltői felületeken. Bízunk 
benne, hogy a módosítások elnyerik tetszésüket és segítik 
a gördülékeny használatot. 

 

2021. november 15. 


