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Description

Hej

Jeg har konstateret en fejl i Ting Field Search Profiles modulet, som bevirker at man ikke kan vælge en anden

brøndprofil end den globale profil. Det vil sige hvis man f.eks. har en profil, DDBCMS, som global profil og i Ting Field

Search Profiles vil benytte en anden, Studieunivers, så kan man ikke få vist posterne hvis ikke de også er i den globale

profil.

Vi har langt flere kilder slået til i profilen Studieunivers, men postvisningen fejler når man vil se f.eks. en post fra

bisnode, der ikke er med i DDBCMS profilen.

Jeg har snakket med Simon Holt om det og han har undersøgt sagen og gav mig dette svar.

Jeg har kigget på det og har fundet fejlen. Det der sker er, at den ikke får sat den rigtige VIP-profil ved værk- og

materiale-visningen. Så hvis man har slået en kilde til i VIP-profilen for søgeprofilen, som ikke er slået til i den globale

profil, kan den ikke hente materialet fra opensearch.

Det viser sig at være et generelt problem i det logik, der afgør om request til opensearch skal modificeres. Og det er en

fejl der altid har været, men de fleste anvender mere restriktive VIP-profiler på søgeprofilerne sådan at kilder altid er

slået til i den globale. Derfor er der ikke nogen der har opdaget fejlen endnu.

Den er faktisk lidt problematisk at løse. Jeg skal lige i tænkeboks, men har en ide om en mulig fremgangsmåde. Jeg er

bare lidt presset for tiden, så jeg ville høre dig, om du eventuelt kunne oprette sagen/bug og beskrive den på

issue-tracker? Så skal jeg nok få fremsat et PR der løser det ASAP.

Jeg ved ikke hvorlænge eksempel URL "gælder", da vi er ved at se på om ikke vi skal have flere kilder slået til i

DDBCMS profilen. Hvilket jo nok vil løse problemet for os, men ikke for andre der kunne tænkes at bruge en anden

søgeprofil i modulet.

Hvis I har behov for flere oplysninger så må I sige til.

Med venlig hilsen
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