Az 5.19-es verzió változásjegyzéke
Összefoglaló
Változások (az 5.18.3 verzióváltás óta is):
● Törölt idéző rekordok visszaállítási lehetősége
● “Absztrakt és egyéb” típus felszámolása, a Folyóiratcikk típusba áthelyezése
Adatbázis szintű javítások felsorolása:
● Konferenciaközlemény folyóiratban besorolás rendezése
● RID azonosító eltávolítása a címekből, forrás és idéző közleményeknél
● Aposztróf import hiba javítása
● Import azonosítókból a WOS: kiiktatása
● Karakterhibák javítása címekben, absztraktban
● Össze nem illő besorolások - típusok miatt törölhetetlen rekordok rendezése

Részletes változásjegyzék
Tudományterületi összefoglaló táblázatok szerzőknek (#1128)
A szerzők munkásságának összefoglaló adatainak kezelése megváltozott. Egy szerzőre
keresés után a munkásság és az összefoglalója megtekinthető. Az Általános táblázatban
megtekinthetők a szerző összes (nem csak tudományos) közleményének összefoglaló adatai.
Az egyes szakterület-csoportok szokásainak megfelelő táblázatok közül a szerző maga
választhat: ekkor megjelenik egy második táblázat címe is. A táblázatok részletes leírása is
hamarosan megjelenik.
Az OTKA által használt táblázat nem nyilvános, a szerző saját belépése mellett nézheti meg.
Import eljárás átalakítása
A módosított eljárás egyezteti az MTMT rendszere által ismert mezőjelölőket (angolul: tag) az
import fájlban lévő jelölőkkel és nem importálja azokat a rekordokat, amelyek nem felelnek meg
az ismert specifikációnak. Az új eljárás:
● jelzi az import folyamatának előrehaladását,
● nem áll le időtúllépés miatt egy hosszú import feldolgozása alatt,
● kihagyja és feljegyzi a “szabálytalan”, “hibás” rekordokat,
● jelzi a felhasználónak, ha olyan mezőazonosítót talál, amit nem tud értelmezni és
● automatikus jelzést küld az MTMT központi adminisztrációjának, ha egy vagy több
rekordot nem tud importálni.
● A nem-importált rekordok állománya letölthető és a hiányzó információ rendezése után
importálható.
Az új eljárás várhatóan csökkenti a hibásan importált rekordok számát. Az MTMT
adminisztrációja automatikus levél alapján hamar tudja módosítani az import eljárást úgy, hogy
az import újra használható legyen. A problémás rekord(ok) ügyének megoldása után a
felhasználó értesítést fog kapni amikor a kimaradt rekordok is feltölthetők.
XML formátumú export
Az XML formátumú export az MTMT rekordok továbbvitelét, külső feldolgozását teszi lehetővé.
A külső felhasználás jelenlegi lehetőségei a “docx” szöveg szerkeszthető és a pdf nyomtatási

formátumra történő átalakítása, valamint a BME-PA-hoz fejlesztett külső feldolgozó szoftverek
használata. A szöveget szerkeszthető formátumra alakító program béta verziója itt található:
http://www.mtmt.hu/megjelenites/. Az XML export megtalálható a találatok listája lapról
meghívható “Lista típusa: letölthető formátumok” lapon. A lapon található használati “Útmutató”
hamarosan frissülni fog, a jelenlegi egy korábbi állapothoz illeszkedik.
Új rekord állapot: Import-láthatalan
Az import eljárásban új lehetőségként beállítható, hogy az importált rekordok a többi
felhasználót ne zavarják, duplumkeresésben se legyenek láthatók. Ezeket a rekordokat az
adatgazdán kívül csak a központi adminisztráció tudja módosítani vagy törölni. Ez elsősorban
nagyobb állományok áthozatalakor segít, amikor az importált rekordokat a felhasználó nem
tudja azonnal feldolgozni.
RID mezőazonosító kezelése
A WOS importban RID mezőazonosítót (RID= ResearcherID) a program kihagyja az importból.
Ez a mező egy vagy több szerző azonosítására alkalmas, de közleményrekord szintjén jelenleg
az MTMT nem használja.
Regisztrálás dátuma
Az adminisztrátorok által látott szerző adatlapon adminisztrátori kérésre megjelent a regisztrálás
dátuma rovat. Az újonnan regisztrált szerzők esetében ez a rovat már hasznos adatokat
tartalmaz. A régebben regisztrált szerzők esetében az adatbázis történetét leíró állományokból
kell előkeresni ezt az információt, amire csak később kerülhet sor, a kapacitás függvényében.
Hivatkozás teljes munkásságra (#1123)
A bárhonnan szabadon lekérdezhető adatokat egy URL-en keresztül lehet lekérdezni. Ez a
lehetőség a szerzők honlapjára beillesztéshez hasznos. A lekérdezési lehetőség az alábbi
paraméterekkel bővült:
Scientific=0/1
DocumentID=[vesszővel elválasztott lista]
tipus=[vesszővel elválasztott lista]
besorolas=[vesszővel elválasztott lista]
jelleg=[vesszővel elválasztott lista]
A bárhonnan lekérdezhető adatok eléréséről hamarosan útmutatót teszünk közzé az MTMT
Portálon.
Átad gomb működésének javítása a szerzői felületen (#1167)
Szerzői felületen nem működött az Átad gombbal végrehajtható adatgazda átadás. A hiba
javítva.
Kilépéskor megjelenő oldal (#1186)
A programból kilépésnél a Portál belépő oldala jelenik meg, a korábbi kezdőoldal helyett.
Az összefoglaló közleményadatok (#1188)
Az összefoglaló táblázatokban a konferenciaközlemények adatainak összegzési hibája javítva.

Típusra nem rendez a 6. Szerkesztés felületen (#1211)
Admin bejelentés: A szerkesztés felületen a Típusra rendezés nem működik. Akár a "típus
szerint", akár a " típus visszafelé" a rendezési szempont van érvényben, a Folyóiratok voltak a
lista elején. A hiba javítva.
Idézők rendezési szempontjainak bővítése - jelöletlen- függő-független (#1214)
A még jelöletlen idézők kezelése nagyszámú idéző és nagyszámú szerzői név esetén
megoldatlan. Ideiglenes megoldásként kérik, hogy a lista elejére lehessen rendezni ezeket az
idézőket. A “státusz” rendezési lehetőség a rendező szempont listájára felkerült.
URL címek csonkolása (#1196)
Közleményeknél a "Publikus WEB cím" és a "WEB cím a kiadónál" mezőkbe bekerülő url címek
esetében, ha a cím végén “/” karakter szerepelt, akkor a mentést követően csonkolódott. A
működés javítva.
Lista egyedi jelölés hiba (#1205)
A nyilvános illetve admin felületeken lekeresett listák esetében a közlemények válogatására
szolgáló Jelöl/Egyedi gomb nem működött megfelelően. A hiba javítva.

