Változásjegyzék a 6.2.10‐es verzióhoz

"Az alábbi lista adatai" változtatása 
(#4612)
A presztizs értékeket bemutató táblázaton már korábban is több változtatás történt, ezek
lentebb olvashatóak. Azokon túl az "Az alábbi lista adatai" alatt megjelenített statisztika és
presztizstáblázat szétválasztásra került: "Az alábbi lista adatai" alatt csak a megjelenített
publikációs lista közlemény, és idéző darabszámai szerepelnek, míg a presztízstáblázat
átkerült az “Értékelő adatok” link alá.
További fontos változtatás, hogy az “Értékelő adatok” link, tehát az Q/D összegzést
tartalmazó presztizs táblázat csak az adatbázisba belépett adminisztrátor és szerző
számára látható, nyilvánosan nem elérhető.

Leírás a kvantilisek számítási módjáról 
(#4613)
A presztizs táblázat alatti “Értékelő adatok” link alá elhelyeztük a Q és D értékek számolási
módjának ismertetését. A dokumentum megtalálható az MTMT dokumentumok /
Ismertetések alatt is, illetve közvetlenül az alábbi linken:
https://www.mtmt.hu/system/files/a_folyoiratrangsor_adatok_jelolese_az_mtmtben.pdf

.csv kimenetbe folyóiratpresztízs adatok 
(#4596)
A letölthető formátumokból elérhető .csv kimenetbe bekerült a folyóiratpresztízs érték: a
folyóirat szakterülete, helyzete és a Q érték (egy cellában, egymás alatt több érték is lehet,
ahogyan a listán is).

Folyóiratpresztízs adatok admin felületen 
(#4594)
Admin fórum {86599} kérésre a "6. Szerkesztés" lapon az SJR folyóirathelyezéseket
halványabb, dőlt betűvel és a sor szélétől beljebb kezdve jelenítjük meg.

"Az alábbi lista adatai" táblázatban a számok legyenek kattinthatók
(#4592)
A presztizs táblázatban található értékek kattinthatóak, a számhoz tartozó közleményekre
szűkül a lista. A teljes listához az “alapállapotba vissza” gombra klikkelve lehet visszajutni.

Ezen lista adatai táblázat betűméret növelés 
(#4591)
A táblázat fejlécében "az utóbbi 5+ évben (20112016)" szöveg méretét és kiemelését
változtattuk.

I. osztály táblázata 
(#4426)
A táblázatban nem jelentek meg a lektorált  de nem osztálylistás  folyóiratban megjelenő,
5 oldalnál nagyobb terjedelmű recenziók, ismertetések. A javítás megtörtént, így az
"Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)" sorban az osztálylistás szakfolyóiratban és

nem osztálylistás, de lektorált folyóiratban megjelent recenzió/kritika, műkritika és ismertetés
cikkek jelennek meg, míg az "Egyéb tudományos közlemény" / "kisebb közlemények (<= 5
oldal)" sorba kerülnek azok a recenziók, melyek 5 oldalnál kisebb terjedelműek és nem
osztálylistás, nem lektorált folyóiratokban jelentek meg.

Sürgősségüknél fogva korábban élesített változtatások
XI. osztály táblázat / Konferenciaközlemények
(#4600)
Nem kerültek be a táblázatba a "Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos"
beállítással szereplő  tehát elvileg a lektorált kategóriájú , 3 oldalnál kisebb terjedelmű (<3)
közlemények. A javítással ezek bekerülnek a táblázat "Nem lektorált konferenciaközlemény"
sorába.

Intézményi adminok Szerző+részleg hozzárendelése nem működik
(#4589)
Egy hiba folytán az intézményi adminisztrátori belépéssel közleményhez Szerző+részleg
hozzárendelése nem működött abban az esetben, ha a szerzőhöz tartozó részleg újonnan
felvett alintézmény volt.
A hiba javítva.

Q számolási hiba?
(#4588); N
KFIH táblázat hiba 
(#4573)
Fórum bejegyzések alapján {86351}; {85919}: eltérő Q érték szerepelt egy adott folyóiratnál
az MTMT listában és az NKFIHba átemelt listában. A hiba oka, hogy eltérő számolási mód
volt az MTMT és az NKFIH felületeken. A javítást az NKFIH felületen kellett elvégezni.

Az NKFIH rendszerébe a könyv és könyvfejezet nem importálódik
(#4581)
Az NKFIH felületére könyvek esetében nem történt meg az import, csak a folyóiratcikkek
kerültek át. Sablon módosítással a hiba javításra került.

Alábbi lista adatai táblázatban a szakterületi rangsor számolási hiba
(#4577)
Az “Az alábbi lista adatai” alatt megjelenő, folyóirat presztizsfaktorra vonatkozó adatok a
táblázatban hibásan jelennek meg a részletező illetve az összesítő cellákban is.
A hiba javítva.

Absztrakt cikkek presztizsfaktor jelölése 
(#4576)
A Folyóiratcikk/ Absztrakt besorolású közlemények is hibásan kaptak presztizsfaktor értéket,
ha a folyóirat rendelkezett azzal.

A folyóirat presztizs faktor csak a "teljes folyóiratcikkeknél" jelenhet meg és ezeket
számolhatják a táblázatok. A hiba javítva.

D1 megjelenítése a listákon 
(#4574)
Az NKFIH táblázat és a kereső "Az alábbi lista adatai" alatt megjelenő táblázata tartalmazza
a 010%ba eső deciliseket. Azonban a listákban az adat nem volt ellenőrizhető, mivel a D1
adat a tételek alatt nem jelent meg.
A változtatás megtörtént, a 010%ba eső deciliseknél "Q1/D1" megjelenítés látható.

"Az alábbi lista adatai" opció alatti presztizs táblázat (
#4570);
A jobb áttekinthetőség miatt változtattunk a táblázaton. A szöveges részek és a szám adatok
a táblázat rácsozatától beljebb kerültek. Az értékek %os megjelenítését szövegesre
változtattuk (pl. 025% helyett Első negyed (Q1))

