Tájékoztató az MTMT 2.2.0g verzióban életbe lépő változásokról
2018 február 22 - április 17.
A fenti időszakban a felsorolt változások jó része már régóta helyesen működik, beleértve egyes
soron kívüli javításokat, illetve a táblázatokban előforduló hibákat, amelyeket a bejelentést követően
folyamatosan javítottuk és élesítettük.

Változások mindenkinek
Szisztematikus és bejelentésen alapuló javítások az értékelő táblázatok megjelenésén és
adataiban
I. Osztály - Néprajztudományi táblázat (#7255)
Az "A Kandidátus fokozat megszerzése óta (yyyy- )" és az "Összesen" oszlopok összegei nem voltak
azonosak az "Összes tudományos közlemények száma" sorok tartalmával.
Az "Egyéb tudományos közlemény" sorból hiányoztak közlemények. Ide minden tudományos rekord
bekerül, ami a táblázatban fentebb nincs beszámítva, KIVÉVE az Egyéb / Nem besorolt /
Tudományos rekordokat.
A "Független hivatkozás teljes tudományos művekben" alatti "Ebből recenzió" sor értékeiből
hiányoztak rekordok.
A "Független hivatkozások száma egyéb művekben" sorból hiányoztak a "Disszertáció" típusú
idézetek.
A "Független hivatkozás teljes tudományos művekben" sor alatti "Ebből recenzió" sor tartalmazott
olyan idézeteket, melyek besorolása nem teljes besorolás.
I. Osztály - Zenetudományi táblázat (#7289)
Az "Egyéb tudományos közlemény" sorban nem jelentek meg oda tartozó rekordok.
III. Osztály táblázat (#7225)
A "II.Könyvek" sor alábontásaiban a "b) Szakkönyv, szerkesztőként" sorból hiányoztak rekordok,
melyeknek itt kellett volna megjelennie.
V. Osztály táblázat (#7224)(#7214)(#7209)(#7203)(#7116)(#6877)
"A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás
százalékában)" sorban a % számolás nem volt megfelelő.
A "IV. Konferenciaközlemény" sorban a "Hivatkozások" / "Független" és "Összesen" oszlopaiban ki
voltak húzva a cellák (---), holott ide kellett volna adatnak kerülnie.
A "Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben" sor nem
megfelelően számolt.
Az "Összes hivatkozás" sorba nem megfelelően lettek összeadva az ide kerülő értékek.
Az "V. További tudományos művek" alatti "További tudományos művek, ide értve a nem teljes
folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is"
sorba bekerült olyan rekord, ami már a "Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok" sorban
el volt számolva.
A "Speciális tudománymetriai adatok" részen az "Összes hivatkozás" oszlopokban nem megfelelően
voltak számolva az idézetek.
A "Speciális tudománymetriai adatok" alatti "Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs
közreműködő" sorba tartozó rekordok más sorban is megjelentek, ami nem megfelelő működés.
A "g index" sorban nem megfelelően voltak számolva az idézetek, illetve bekerültek olyan rekordok,
melyeknek nem volt idézete.
Az "Összes hivatkozás" sor "Összesen" oszlopában az értékre klikkelve a listában nem az értéknek
megfelelő elemű lista jelent meg.
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Az "Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma" sorban megjelentek az egyszerzős közlemények,
holott ezeknek az "Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma" sorban kell megjelenniük.
VI. Osztály táblázat (#7288)
A "Könyv egyetlen szerzőként", a "Könyv szerzőként társszerzővel", a "Könyvfejezet" és a
"Szerkesztett könyv szerkesztőként" sorokba bekerültek a “Műhelytanulmány” vagy
“Műhelytanulmány része” besorolású rekordok, de ezeknek nem ebben a sorban kellett volna
megjelenniük. Ezeknek a rekordoknak helye a "További még nem számolt tudományos" sor.
A "Folyóiracikk ismeretlen lektoráltságú folyóiratban" sorba bekerültek nem tudományos jellegű
rekordok. Ide csak tudományosak kerülhetnek.
VII. Osztály táblázat (#7202)(#7155)
A táblázat "1.7 Összefoglaló művek" / "könyvfejezet" sorában Import státuszú rekordok is
megjelentek. A nem nyilvános rekordok nem kerülhetnek a táblázatokba.
"Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (2004) közlemények száma (összesített impaktfaktora)
és az utóbbi részaránya a teljes impaktfaktorösszeg százalékában" sor és a "Magyar nyelven
megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában" sor “Az összes
%-ában" oszlopának számolásában hiba volt.
VIII. Osztály táblázat (#7263)
Az "I. Tudományos folyóiratcikk" / "teljes cikk, magyar nyelvű folyóiratban" sor idézeteinél probléma
volt a számolásban, kevesebb idéző került ide, mint amennyinek kellett volna.
A "Speciális tudománymetriai adatok" alatti sorokban olyan adatok jelentek meg, melyeknek nem
kellett volna. Ezek a sorok csak a "I. Tudományos folyóiratcikk" sorában szereplő közleményeket és
idézeteiket vehetik figyelembe.
IX. Osztály táblázat (#7271)
Az "idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)" sorba olyan idézők kerültek, aminek a forrása
maga nem szerepel az I.-IV. sorokban.
X. Osztály táblázat (#7166)(#7137)
A táblázat "Speciális tudománymetriai adatok" részén az "Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban
referált folyóiratban" és "Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2002) közlemények
idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban" sorokba olyan forrásrekordok és ezáltal
az idézeteik is bekerülnek a számolásba, melyek számolását nem kértük a táblázat felső részén
sem és az "Idézettség száma" sorban sem.
Az "VI. Egyéb tudományos" összegző sor nem megfelelően számolta az alábontásainak összegét.
Az "Első szerzős teljes tudományos közlemények száma" sorból hiányoztak rekordok, melyeknek
oda kellett volna kerülniük.
XI. Osztály táblázat (#7244)(#7236)
"A függő és független hivatkozásból számolt H-indexe" és az "A független hivatkozásokból számolt
H-indexe" sor értékeire klikkelve nem a táblázat értékének megfelelő elem jelent meg a listában.
Az "Egyéb" sorba bekerültek absztrakt besorolású rekordok, de ezeknek nem kell megjelennie a
táblázatban.
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“GUI3” lista megjelenésével kapcsolatos korrekciók (#6058)(#6084)(#7154)
(A GUI3 a nyilvános felület letölthető listája, illetve a belépéssel használható felület nem
szerkeszthető, új oldalon megnyíló listája)
A megjelenő listákhoz készült egy alapbeállítás készlet, ami tartalmazza a Külső azonosítókat, a
jelleg, típus és besorolás adatokat és a rekord azonosítót, valamint a nyilvános találati oldalhoz
hasonlóan lehetőség van a listák rendezésére.
Az idézők "Teljes" nézeténél megjelentek az idéző mű megjegyzései is, holott itt csak az idézettidéző kapcsolat megjegyzéseit kellett megmutatni.

“GUI2” lista megjelenésével kapcsolatos korrekciók (#6889)(#7105)(#7141)
(A GUI2 a nyilvános felületen megjelenő publikációs lista)
Könyv, konferenciakötet műveknél a rekord címére klikkelve megjelenő oldalon látható a hozzájuk
tartozó, az MTMT-ben szereplő fejezetek listája.
A munkásság nyomtatása során a sor közepén tördelt oldalakra.
Hiba volt az idézőkkel megjelenített lista nyomtatásában.

Repozitórium feltöltési problémák (#3257)(#7254)(#7259)
A repozitóriumi (SWORD) feltöltés jogi nyilatkozatának aktualizálása. A magyar és angol nyelvű jogi
nyilatkozatok szövege frissítve, az SZTE Publikációtár és a REAL repozitóriumok helyi
szabályzataira mutató linkekkel kiegészítve.
Disszertáció feltöltés javítása SZTE Publicatio repozitóriumba.
A szerzői nevek átadásának javítása DSpace repozitóriumokhoz.

Ékezetes keresési probléma a szerzők rögzítése során (#5616)
Közlemény szerkesztésekor a szerzők keresésénél az ékezetes és nem ékezetes kifejezés más
találatot eredményezett. Javítva.

Külső azonosítók bevitelének problémái (#5981)(#7030)(#7260)
A külső azonosító rögzítése után, a rekord mentése előtt nem jelenik meg a link megnyitására
alkalmas (szem) ikon a szerkesztő felületen. Javítva.
Új külső azonosító rögzítésekor, amennyiben hibaüzenetet küldött a program, a Mégsem gombra
kattintva nem lépett vissza, hogy lehetőséget adjon a külső azonosító módosítására.

Admin jogkörhöz tartozó intézményi kapcsolat dátumának problémái (#6204)
Az admin jogkör kezdő dátuma nem lehet korábbi az intézmény alapításának dátumánál, illetve
későbbi az intézmény lezárási idejénél. Javítva. Az MTMT1-ből átkerült rossz adatok törölve.

Nyelv felvitelével kapcsolatos problémák (#6620)( #6637)
Importtal új nyelv kerülhetett be a rendszerbe, ami a nyelv kiválasztásánál és mentésénél hibát
okozott. Javítva. Új nyelvet csak központi adminisztrátorok vihetnek be.

Válogatott közlemények kezelésével kapcsolatos korrekciók (#7184)(#7196)(#7211)
(#7256)
A válogatott közlemények listáját kezelő funkciók kikerültek a műveletek menüpontból, s a Lista
menüpontban érhetők el.
A válogatott közlemények listáját nem kell létrehozni, ez minden szerzőnél alapból elérhető. A
listához hozzáadás, vagy listáról törlés a Lista menüpontból érhető el. A lista tételszáma technikailag
nincs korlátozva. A válogatott közlemények listáját a “Saját adatok szerkesztése” menüpontban
nyilvánosra kell állítani, hogy megjelenjen a publikus felületen. A válogatott lista összeállítását,
szerkesztését a “Válogatott listán nem szereplő közleményeim” nevű beépített keresés is segíti.
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Konferenciaközlemény hibák (#7298)(#7280)
Közlemény részletes nézetben a konferenciának csak a kezdő dátuma jelenik meg. A megjelenítés
javítva lett, a kezdő és a záró dátum éééé.hh.nn alakban jelenik meg.
WoS importkor, ha az import fájl csak a konferencia évét tartalmazta, abban az esetben hibaüzenet
érkezett. A javítással elfogadja az import folyamat azt a rekordot is, amiben csak év adat van
megadva.

Egyáltalán nem tartalmazza operátor működése (#6174)
Az operátornak a több opciós adatok esetében van jelentősége, pl. nyelv, szerzőség típus.

Duplumkezelésekkel kapcsolatos javítások (#6379) (#6802) (#7007) (#7072) (#7108)
(#7122) (#7126) (#7169)(#7160)
A duplum felismerési módok, az első szerző és a cím vizsgálatának, a felismert forrásduplumok
gyors kezelésének javítása. Folyóiratcikk duplumkeresési eljárás javítása.
A kézi duplumjelölések anomáliáinak javítása.
Duplum összevonásnál a többszörös (shift+click) kiválasztás hibáinak javítása.
Üres cím, vagy hiányos szerzőség által okozott folyóiratcikk duplumkeresési hiba javítása.
WoS-XML idéző importot követő Scopus idéző import során ugyanazon befoglaló ugyanazon
oldalán található könyvrészlet rekordok duplum felismerésének javítása.
Idézéskapcsolat rekordokon a duplumkeresés javítása.
A duplumeljárás hibája folytán keletkeztek olyan rekordok, ahol a külső azonosítók többszöröződtek.

A felugró hibabejelentés működésének változása (#6475)
A Hibabejelentés gombbal indított publikus hibabejelentés a továbbiakban nem a fejlesztői
feladatkezelőbe érkezik a felhasználó levelező rendszerén keresztül, hanem közvetlenül az
adminisztrátori fórumba kerül Hibajelzés típussal.

Javítások a befoglaló közleményekkel kapcsolatban (#6883)(#7299)
A korrekció nyomán egy könyvfejezet vagy egyéb konferenciakötetben található
konferenciaközlemény jóváhagyásakor azokat tartalmazó befoglaló közlemény nyilvánossá (nem
jóváhagyottá!) válik. Ezért a befogló közlemény kereshetővé válik, amikor egy másik szerző egy
ugyanabban a befoglalóban található közleményét viszi fe.
Javítás eredményeként az importált befoglaló közlemény részeként felvitt közlemény mellett az
importáló szerző vagy intézményi adminisztrátor az importálás után szerkeszteni tudja a befoglaló
közleményt is.

Új első vagy utolsó szerző felvételének javítása (#7007)
Ha az új szerző a társzerzők között első vagy utolsó pozícióba került, a korábbi első vagy utolsó
pozíciót jelölése nem szűnt meg. Javítva.

Idézőjelöléssel kapcsolatos problémák (#6756)(#7010)
A jelölendő idézők nagy mennyiségénél korlátokba ütközött a jelölés, illetve lassú is volt. Javítások
történtek ezen hibákkal kapcsolatban.

A megszűnt/lezárt intézmények hozzárendelésén ek megjelenítési problémái (#7029)
A szerzők neve mellett az intézményi rövidített hierarchia többféle űrlapon is a felettes szervezeti
egység rövidítése nélkül jelent meg. Javítva.

Alkotás rekordok jóváhagyási problémája (#7043)
A nyelv kétféleképpen volt tárolva. Javítva.
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Affiliációk M1ből mező megjelenítési problémája (#7056)
Együtt, egy sorban jelent meg az összes affiliáció, nem lehetett külön kezelni, csak böngésző
frissítés után. Javítva.

Riport előállítási problémák javítása (#7060)(#5871)
A riport listák és táblázatok előállítási idejének jelentős csökkentése.
Riport sablonok nevére csak ékezettel lehetett keresni.

Idézéskapcsolatokkal összefüggő korrekciók (#7065)(#7093)
Idézéskapcsolat adattípus ugyan azokkal a státuszokkal rendelkezett, mint a közlemény adattípus
Módosítva: idézéskapcsolat csak háromféle státusszal rendelkezhet: Nem jóváhagyott, Jóváhagyott
és Érvényesített.
Az idézéskapcsolatok speciális adatainak megjelenítési lehetősége a listákban („Teljes” nézet).

Sablonok, keresések (#7274)(#7119)
Azonos tartalmú sablon és keresés nem azonos találatot adott.
Intézményi sablonok megosztásának javítása.

Egyes szerzői adatlapok mentési problémája (#7157)
Nem lehetett menteni a szerzői adatlap változását, ha egy Családnév mező nem volt kitöltve. A
Családnév nemcsak a regisztrált név esetében, de a megadott névváltozatoknál is kötelező. Az
önállóan bekerült keresztnevek, mint névváltozatok törölve lettek, és a javítás eredményeképpen a
közlemények bevitelével sem keletkezhet a továbbiakban ilyen.

Szerzői hozzárendelés “Szerzők” gombbal (#7286)(#7205)
A “Szerzők” gombbal történő szerzői és intézményi hozzárendelésekben, amennyiben intézményi
admin használta, más intézményi kapcsolatokat megszüntetett a program. Átmeneti javítás történt,
hogy ez ne fordulhasson elő. A korábbi változások felderítése és korrekciója folyamatban.

Import problémák (#7247)(#7220)(#7142)(#7145)(#7148)
RIS-DEENK fájl importálási probléma javítása.
WoS TAGGED és WoS XML importnál bekerült a feldolgozásba az EA és EY TAG.
A WoS XML import során a forrás rekordok státusza megváltozott "Import nem egyezik" státuszra
abban az esetben, ha az MTMT-ben lévő és a WoS-on lévő rekord leírásában különbség volt.
Azoknál a rekordoknál, ahol a rekordon volt érvényesített link, a korábbi Érvényesített vagy
Hitelesített státusz visszaállításra került. Ahol nem került visszaállításra az előzőek alapján státusz,
ott az "Import nem egyezik" át lett írva "MTMT/WoS nem egyezik" névre.

Csak szerzőket érintő változások
Az ODT (doktori.hu)
#7239)(#7246)(#7267)

import

újraindításának

MTMT

oldali

támogatása

(#6534)

Javítások az adatátvitelben.

Az NKFIH pályázati rendszerrel (EPR) kiépített adatkapcsolat finomítása (#2649)(#7143)
Javítások az adatátvitelben és az adatok megjelenítésében.

Teendőim hiba (#6888)
Teendőim -> Közlemények feldolgozása -> Nem jelölt hazai szerző mezők opcióban a listában igenre jelölt rekordok is megjelentek. Javítva.
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Csak adminisztrátorokat érintő változások
Az inaktívra állított adminisztrátort nem léptette ki azonnal a rendszer (#5154)
Javítva.

A bejelentkezésről automatikusan küldött levél tartalmának frissítése (#5313)
Az adminisztrátorok számára a napi első bejelentkezésről automatikusan küldött levél tartalma
további adatokkal bővült.

Adminisztrátori jogkörhöz tartozó javítások (#6204)˙(#6234)
Az adminisztrátorok egy jelentős részénél ki volt töltve a jogkörhöz tartozó intézményi kapcsolat
kezdete, de ez a dátum hibás volt. Az intézmény működési ideje előtti vagy utáni dátumok törölve
lettek.
Új adminisztrátor létrehozásakor az adatlapon nem volt egyértelműen jelölve, hogy az Admin
jogkörök mező kötelezően kitöltendő.

Szerzői munkakapcsolat lezárásával kapcsolatos jogosultság problémák (#7067)
A munkakapcsolat lezárása a javítás után nem befolyásolhatja a szerzői hozzárendelés lehetőségét,
csak a statisztikai lekérdezések hatékonyságát segíti.
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