Változások jegyzéke (5.17-es program verzió)
MINDENKINEK
Duplum jelölő és kezelő lap (# 600, 614, 177)
Szerkesztői listán duplumok kézi jelölése és egyszerű esetek kezelése.
A Szerző számára a javítható közleménylistán megjelenő lehetőség, adminisztrátoroknál a 6.
szerkesztés listán jelenik meg. Két egymástól független lényeges eleme a [Duplum?] kattintható
hivatkozás keresésre, és a rekord jelölés jelölőnégyzettel.
A duplum kezelés használatára külön útmutató készül.
Duplum jelölő és kezelő lap (# 614, 648)
Duplum közlemények egyszerű eseteinek kezelésre szolgál. Ha egy felhasználó két rekordot
kiválaszt duplumjelölésre, akkor egy összehasonlító lap jelenik meg, amin mód van
hozzárendelések áthelyezésére egyik rekordról a másikra, és az egyik (felesleges) duplumrekord
törlésére, a felhasználó jogosultságai függvényében, úgy hogy a rekord pár törlendő részével a

program kiegészíti a maradó rekord üres mezőit.
Hitelesítés link törlése a szerzői felületről (#667)
A szerzői szerkesztő lista oldalon minden olyan közleménynél ahol a Web of Science azonosító
(WoS UT) ki volt töltve, megjelent egy “UT: Hitelesít” gomb. Mivel ez a funkció egy kísérleti eljárás
maradványa, és már semmilyen funkcióval nem bír ezért a szerző fő menüjében ez a szekció (16.
pont) törlésre került.
Duplum keresés adatfelvitel és szerkesztés mentésekor (#601)
A kézi adatfelvivő és szerkesztő képernyő mentésekor a duplum ellenőrzés az új eljárással történik.
Duplum észlelésekor a program figyelmeztet, de nem akadályozza meg a duplum mentését. A duplum
azonban később nem lesz jóváhagyható, legkésőbb ekkor fel kell oldani a duplumot.!
Rekord összehasonlító eljárás (#403)
Lehetővé vált két rekord kiválasztása és minden mező bemutatása mezőnkénti vizuális
összehasonlítással, import ellenőrzés céljából. Ez minden szerkeszthető lapon ott van, két egymással
szembe néző nyíl ikonnal (-><-)nyitható meg. Az elsőnek megnyitott rekordhoz hasonlítható a
másodszorra kattintott rekord, valamint minden ezt követően kattintással bevont rekord.
Import módosítás (#481 is)
Az új verziótól kezdve lehet importálni duplum vizsgálat nélkül (gyorsabb), az importálásoknak lehet
adni azonosítót, aminek alapján visszakereshetővé válnak. Az import duplum ellenőrzése az új eljárás
szerint történik.
Import fájl méret 5 MB és timeout kezelése (#467)
Az import az eddigiek során több okból is meghiúsulhatott. Az két leggyakoribb hiba az időtúllépés
(timeout), valamint az importálandó fájl túl nagy mérete voltak,. Az új verzióban mind a fájlméret, mind
a maximális időkeret növekedett. Nagy fájloknál lehetőség van a duplum ellenőrzés nélküli importra
is (későbbi duplum ellenőrzéssel). Ez a módosítás minden import (adminisztrátori, szerzői) felületre
érvényes.
Adatgazda, jogosultság hibák(# 491, 576, 669)
A jogosultsági hibák egy része a felhasználói név kezeléséből és használatából eredt. Ezentúl a
jogosultság kezelése, várhatóan sokkal hatékonyabb lesz. Ez a hiba elsősorban a szerző és a 4-5-6os admin szerkesztési, törlési jogosultságait érintette.
Befoglaló művek nyilvánossá állítása, Könyvfejezet / befoglaló mű kiválasztása(# 632, 681)
A probléma gyökere: ha eddig egy fejezet nyilvános volt (jóváhagyott), attól még a befoglaló mű
lehetett nem nyilvános (nem jóváhagyott).
Az új verzióban ha egy fejezet, vagy egy konferencia cikk nyilvános, akkor a befoglaló műve is
azzá válik a jóváhagyás pillanatában .Ennek következménye, hogy ha akár a könyvfejezet, akár
a fejezetet tartalmazó könyv rekord duplum, akkor a rekord addig nem hagyható jóvá, amíg a
duplum(ok)at nem oldják fel.
Befoglaló művek keresésekor csak a jóváhagyotta,k valamint a szerző által jóváhagyott és nem

jóváhagyott befoglaló művek láthatóak.

Terjedelem tárolásának formája/helye elektronikus folyóiratcikk esetében.(# 451)
Új mező került bevezetésre a folyóiratcikkek terjedelemének nyilvántartására. Ez a mező akkor
használandó, ha nincsenek kezdő és utolsó oldalszámok. Ez a módositás a kézi adatbevitelre, a
szerkesztésre, az importra, a találatok megjelenítésére/sablonjára, szerkesztési lista sablonjára is
érvényes.
Az MTMT portálon a belépésnél "Elfelejtette jelszavát" link a jelszó emlékeztető oldalra (# 712)
Egy új hivatkozással bővült a portál bejelentkezési blokkja, melynek segiíségével közvetlenül
elérhetővé vált a jelszó emlékeztető oldal.
Tudománymetriai táblázat eltűnt (# 572)
A hibát egy másik modul okozta. A táblázatra mutató hivatkozás visszaállítása megtörtént a
nyilvánosan látható találati lapon is.
Levelezési gyorsbillentyűk (# 290)
Minden felhasználó saját levelezésében és a rendszer belső levelezésében is használhatóvá váltak
bizonyos billentyű-kombinációk. Ezek a következőek:
ALT+b = előző levél megnyitása, az éppen olvasott helyén
ALT+f = következő levél megnyitása, az éppen olvasott helyén
ALT+t = aktuális levél törlése és a következő levél megnyitása olvasásra
ALT+L = továbbítás link aktiválása
ALT+R = válasz link aktiválása
ALT+z = olvasás lapjának bezárására

Internet Explorer 8 alatti megjelenítés problémák (# 483)
Ezt a problémát a böngészők közötti, megjelenítési algoritmusokban található különbségek okozták.
Bizonyos CSS és PHP kódokra különböző módon reagálnak az eltérő böngészők. Az összes CSS
fájl átfésülése megtörtént, az ilyen kódok kiszűrése, és eltávolítása is megtörtént. Ahol pedig szükség
volt az adott funkcióra, ott univerzális, az összes böngésző által elfogadott kódokra lettek lecserélve a
problémás egyedek.

ADMINISZTRÁTOROKNAK
A zárójelben a # után feltüntetett számok a részletes feladatjegyzék számai, a felhasználók számára
hivatkozási lehetőség, nem adnak más információt
XML export - tesztelés integrálás (#460)
Az új verzióban a közlemények és idézők minden fontos adata exportálható, teljes értékű, tovább
feldolgozható formátumban. Ez a funkció a közlemény találati listáján és a letölthető formátumok
lapjain használható. A specifikáció hamarosan olvasható lesz a dokumentumok között.
Folyóirat törzsadatok (#62)
Folyóirat törzsadat kezelés intézményi adminisztrátoroknak (4-es jogosultsággal).
Intézményi admin, új "alapadatok" menüpont, "folyóiratok". Itt a folyóirat törzsadatok kereshetők, itt
lehet tájékozódni az MTMT-ben rögzített tulajdonságokról. Az intézményi adminisztrátor új folyóiratot
is felvehet, amit később a törzsadattáblában még a központi adminisztráció kibővíthet.
A felhasználói nevek adminisztrátor általi változtathatósága (#232)
A módosított programban felhasználói név módosítható. Intézményi admin “Személyek” menüjéből
nyíló lapokon a “módosítás” parancs. Óvatosan használandó, a felhasználó kérésére, az ő értesítése
mellett.
Később automatikus értesítő levél kerül bevezetésre, ami majd a felhasználót automatikusan értesíti a
változtatásról, mikor, ki milyen változtatást végzett.
Duplum kezelés közlemény halmazok esetére (# 599, 648)
Duplum közlemények és idézők keresése (több közlemény/idéző esete)
6. szerkesztés, [művelet legördülő], Duplum vizsgálat sor: itt a találati lap, és a rekord párok kezelése
A duplum kezelés programozása részleteiben más az adminisztrátorok felületén és a szerzők
számára..
Adminisztrátorok számára
Összegzés:
● Az összetett keresésbe kiegészítés a duplumjelölt közleményekre és az import
műveleti azonosítójára
● Találatokon végezhető műveletekre új menüpont [Duplum vizsgálat]
● Duplumvizsgálat menüpont - opciók, lista
○ Műveletek az eredmény listán
○ “Gyors kezelés” parancsgomb egyedi duplum párok feldolgozására
● Duplum keresés eredmény összefoglaló a folyamat során
● Jelölőnégyzettel többes törlési művelet a duplum keresés után
Keresés duplumokra, importra
Az összetett keresőben a duplumjelölt közleményekre lehet szűrni. Külön lehetőség van a
jelölt és a nem-jelölt közelménynek szűrésére
Ebben szűrni lehet a következőkre:
● Duplum jelölés ténye, alapértelmezés: mindegy
● A jelölést létrehozó felhasználó: alapértelmezésben mindenki
● A listás jelölés futam azonosítója/dátuma: alapértelmezésben minden
● Import futam azonosító: alapértelmezésben minden
Menüpontok változása
A menüpontok számozása gyorsbillentyűként működik. A működés böngészőtől és annak
beállításától függően az Alt, vagy Alt+Shift billentyű és a menüpont száma együttes
lenyomására indítja a menüpontot, nem kell egérrel kattintani.
Új menüpont a találathalmazban már meglévő, jelölt duplumok kezelésére
Ez a menüpont a 7. számú, a 6. Szerkesztés menüpont után. Itt mindig egy közleménypár
jelenik meg az összehasonlító lapon. Ha több a duplum pár a találati listán, akkor közöttük
váltani a lapon lévő sárga színű hivatkozásokra kattintással lehet.

Új menüpont a találathamazban lévő nem-duplum jelölésű közlemények kezelésére
A kereső eljárás által duplumnak látott közleményeket a felhasználó meg tudja jelölni, mint
nem-duplumokat a “jelentés elutasítása” gomb megnyomásával. Az így jelölt rekordok
halmaza kezelhető ebben a menüpontban. Itt mindig egy közleménypár jelenik meg az
összehasonlító lapon. Ha több a duplum pár a találati listán, akkor közöttük váltani a lapon
lévő sárga színű hivatkozásokra kattintással lehet.
Duplum kereső menü részletei
A 6. Szerkesztés menüpont [műveletek legördülő menüjében lévő “Duplumvizsgálat” sor
kiválasztására jelenik meg ez a lap.
A lap felső részén lehet megadni a vizsgálat adott menetét azonosító szöveget és lehet
elindítani a vizsgálatot. Szöveggel megjelölni csak nagyobb listán végzett duplum vizsgálatot
érdemes, ha annak eredményét több részletben tervezzük feldolgozni.
A lap középső részén megjelenik a vizsgálható rekordok listája, a szokásos beállítási
lehetőségekkel: lapméret, lapozás, rendezés
Az eljárás a beállított lapon látható rekordokra, vagy a teljes halmazra indítható. A kiválasztott
rekordokra indított vizsgálatban a lapmérettel és a jelölő négyzetekkel lehet a vizsgálandó
részhalmazt megadni. Ha egy nagyobb találati halmaz (lista) kerül feldolgozásra, választható
a részekre bontva, például laponként történő duplum vizsgálat.
Beállítási lehetőségek:
● Az egész halmaz (alapértelmezés): ◉ | kijelölt közlemények ◎
● Vizsgálat azonosítója: szövegmező, amibe a felhasználó írhat saját azonosító
szöveget
Parancsgomb:
● Duplum vizsgálat indítása
● Vissza (a fejlécben, gyorsbillentyű V, visszavisz a találat listára)
Lista fejléc része
A beállításkor a lista a standard Szerkesztés lista, eltér a keresés végén látható listától
● Lapméret: 10 (alapértelemezett), 20, 50, 100, minden közlemény
● Lapozás előre, hátra
● Rendezés: Legördülő menüből választva
Visszajelzés menet közben
A duplum keresés futása alatt az előtérben mutatja az eljárás előrehaladását/részeredményeit.
● Az összes vizsgálandó rekord,(ebből korábbi duplumjelölés)
● A megvizsgált rekordok (megvizsgált idéző rekordok) száma
● A talált duplum saját rekordok/idéző rekordok száma
● Parancs gomb a folyamat megszakítására. A megszakítás a duplumvizsgálat
eredményeit nem törli, átviszi a felhasználót a duplum kezelő lapra.
● Mégsem gomb abortál és visszavisz a találat összesítő lapra.♦
Duplum keresés utáni eredmény lista
Két oszlopban mutatja be (1) a találati halmaz és (2) a velük duplum rekord(ok)
● Listázza:
◉ új duplum rekordokat | ◎ új+régi duplumjelöltek |
● Rendezés:
Legördülő menüből választható
● Eredmény két oszlopos listázása:
- bal oldalon a halmaz eredeti rekordjai
- jobb oldalon a párosított duplum rekord részletes bemutatása
● Duplumkezelés parancsgombja: Gyors kezelés
Találatokon végzett műveletek

A duplumjelöléseket tartalmazó listán többes műveleteket lehet végezni. Ezek:
● A listán legyen jelölőnégyzet a rekordok közötti válogatásra
● Minden rekord jelölése törölhető, jelölhető
● A duplumvizsgálat eredményeit is tartalmazó listán (találat halmazban) a
duplumjelölést kapott és import állapotú közleményeket a listán törölni lehet egyetlen
utasítással (+megerősítéssel).
● Az import rekordok duplumvizsgálatában a duplumok egyszerű törlése fontos.
● A listán lévő adott rekorddal duplum részhalmazok feldolgozására mindenütt
van parancsgomb ahol a felhasználónak a parancs végrehajtására van
jogosultsága (törlés a listáról is, egyszerű duplum összehasonlító lap is, részletes
duplumösszevonás is)
Program információ - hiba az éles rendszerben (# 638)
Nem működött az automatikus verzió információ megjelenítés. Mostantól ennek a fájlnak a cseréje is
bekerült a verzióváltási folyamatba, így a jövőbeni frissítéseknél már jól fog működni ezen információ
frissítése is.
Adatgazda átadás adminisztrátornak hiba (# 553)
"nem tudom az intézményi admint kiválasztani adatgazdának, mert nincs a listában. A frissítést
megelőzően az adminok is kiválaszthatóak voltak."
A hiba javítva. Ez minden olyan oldalra igaz, ahol Adatgazda kezelés történik.
Mycite formátumú export hiba (# 565)
Mycite export metódusának javítása megtörtént. A 3, 4, 5 adminisztrátorok találati exportjánál és a
letölthető formátumok exportálásánál is javítva a hiba.
Szerző átadás szerződött intézményhez (# 622)
MTA Köztestületi szerző-intézmény kapcsolat törlése, ha a szerző intézményi hatáskörbe került. Ez
felhasználói lista alapján ellenőrzésre, majd az ellenőrzés után a köztestületi hozzárendelés törlésre
került.

2-es ADMIN
Intézmények publikussá tételének hibája (# 585)
Intézmény adatlap kezelési hiba javítása megtörtént. A hozzá kapcsolódó megjelenítési kérés is
teljesítve, miszerint egy kiválasztott intézmény Részletes adataiból vagy a szerkesztésből visszatérve
ne ugorjon vissza rendszer a lista tetejére.

3, 4, 5 ADMIN
PhpMysql “passzív” hozzáférése (# 238)
Sql lekérdezések lehetősége, hozzáértőknek.
Külön webes program, MTMT-n kívül, a hozzáférést az Admin fórumon fogjuk közzétenni.
4-es admin felület / intézmény, részleg módosítás (# 474)
Intézmény/részleg módosításakor korábban jelentkezett egy "Nem lehet üres" hiba, aminek javítása
megtörtént.
Duplum és import menet azonosítók keresése. A változásokkal velejáró új lehetőség. A felhasználó
meg tudja jelölni a nagyobb import és duplum vizsgálati feladatokat, és az összetett keresőben
az adott import menetben bekerült rekordokat keresni tudja. A duplum vizsgálat során is lehet
nagyobb rekord halmazokon végezni hosszan tartó vizsgálatot, ahol a rekordhalmaz megjelölhető és
visszakereshető. Ez a módosított import és duplum ellenőrző lapokon megadható információ, további
munkához.
Intézmény törzsadat nem szerkeszthető - központi admin (# 562)
A mentés gomb megnyomására a teljes listát adta vissza a rendszer az adatlap helyett. A változtatás
nem mentődött el. Ez a hiba a 3-as adminisztrátor Intézmény menüjében volt tapasztalható. A javítás
megtörtént.

3, 4, 5, 6 ADMIN
Forrás keresés lehetősége (# 615)
Mostantól a Feldolgozottsághoz hasonlóan a Forrásra is lehet keresni. Importnál van alapértelmezett
forrásnév, ami az Összetett keresőben kereshető.

4, 5 ADMIN
Regisztráció átirányítása a tagintézmény adminisztrátorához (# 594)
Tagintézménybe történő regisztrálás esetén a regisztrálásról a közvetlen érdekelt adminisztrátor kapja
az értesítést. Innentől fogva ő intézi a regisztrált személlyel kapcsolatos ügyeket.

