Tájékoztató az MTMT 2.2.0i verzióban életbe lépő változásokról
2018. május 27.

Mindenkit érintő változások
Szisztematikus és bejelentésen alapuló javítások az értékelő táblázatok megjelenésén és
adataiban
Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai

IF / Összefoglaló táblázat (#6695)
A kiadott riportoknak nem a legfrissebb változatot hívta le a riport.
A javítással IF és folyóirat változáskor is automatikusan frissül minden érintett folyóiratcikk.

I. Irodalomtudományi táblázat (#7385)
A táblázat "Egyéb tudományos" sorában olyan megjelenítési hiba volt, ami kihatott az "Összes
tudományos közlemények száma" sor értékére és az arra klikkelve megjelenő listára. A másik
probléma az volt, hogy szerző felületére átlépve készített táblázat nem ugyanazt az értékeket adta,
mint a nyilvános felületen elérhető táblázat.
A hibát javították.

I. osztály nyelvtudományi táblázat - szerkesztett egyéb művek (#7391)
A táblázat "Egyéb tudományos közlemény (szótár, kutatási beszámoló stb.)" sorából hiányzott a
szerkesztett, konferenciakötet és kézikönyv besorolású könyv.
A hibát javították.

I. osztály Zenetudományi táblázat (#7392)
A "Recenzió" sorból hiányoztak a nem lektorált, de osztálylistás folyóiratban megjelent
"Recenzió/kritika", "Műkritika" és "Ismertetés" besorolású rekordok.
A hibát javították.

I. osztály Zenetudományi - említések kizárása (#7393)
A táblázat idézéseket számoló részében (Összes független hivatkozások száma (teljes tudományos
+ egyéb hivatkozó művekben)) az élesítést követően már nem számítanak be az említések (egy
idézett közleménynek egy idéző közleményben több helyen történő, több idézésként felvett
idézései).

II. osztály táblázat - idézők számolása (#7371)
A táblázat "Független hivatkozások száma" sorában olyan idézetek szerepeltek, melyeknek a
forrása nem szerepelt a táblázatban, így az idézőinek sem lett volna szabad bekerülnie.
A hibát javították.

IX. osztály - említések kizárása (#7359)
A táblázat idézéseket számoló részében ("Hivatkozások" oszlopok) az élesítést követően már nem

számítanak be az említések (egy idézett közleménynek egy idéző közleményben több helyen
történő, több idézésként felvett idézései).

IX. osztály táblázat - Könyv / Konferenciakötet (#7396)
A táblázat "a) Könyv" sorába és alábontásaiba bekerültek azok a Könyv/Konferenciakötet
besorolású rekordok, ahol a konferenciakötetnek szerzője van. A hibát javították.
A konferenciakötetnek ténylegesen csak szerkesztője lehet, ami egy másik sorba kerül. Ezek a
hibásan felvitt rekordok a táblázat “További tudományos művek” sorába kerülnek. Ezekben az
esetekben ellenőrizni kell, hogy a szerkesztő helyett került-e szerző a konferenciakötethez, vagy
valójában nem Egyéb konferenciakötet típusba, hanem Egyéb konferenciaközlemény típusba kellett
volna felvinni a közleményt.

IX. osztály táblázat - Könyv / szerkesztett Konferenciakötet (#7408)
A táblázat "b) Szerkesztett könyv" sorába nem kerültek be a szerkesztett Könyv/ Konferenciakötet
besorolású közlemények, amelyeknek szerkesztője van. A hibát javították.

Egyéb változások

Új könyvsorozathoz tartozó dátumok felvitele (#6343)
A megjelenés kezdete és vége mezőkre nem volt ellenőrzés, és mentéskor is probléma volt. a hibát
javították.

Új intézményi operátorok, az eddigiek tagadása a (#7407)
Nem intézmény vagy előd
Nem intézmény vagy alintézménye
Nem intézmény vagy elődje/alintézménye
Az új operátorok segítségével rákereshetünk egy szerző azon közleményeire, melyeket nem affiliált
az intézményhez.
Példa:
Szerző(k) -> Szerző: A szerzőnk neve
Szerző(k) -> Intézmények: A szerző intézménye, itt általában a csúcsintézményt adjuk meg, de
érdekes lehet a konkrét egység is, ha azt akarjuk vizsgálni.
Célszerű még esetleg megadni a megjelenési évet is, hiszen csak azok a közlemények érdekesek,
melyek az adott intézménnyel létesített jogviszony ideje alatt publikált.

Kimenő levelezés ismételt átalakítása (#7345)
Megszüntettük a nem mtmt-s címek feladóként való használatát a kimenő leveleknél. Mostantól
minden olyan kimenő levél feladója a noreply@mtmt.hu cím lesz, melyet a rendszer automatikusan
küld a felhasználóknak bizonyos műveletek esetén. A tényleges feladó email címét a Reply-To
mezőben helyeztük el, így az értesítésekre a válasz funkció használatával küldött üzenetek annak
lesznek címezve, aki a levélküldést kiváltó műveletet végezte.

Típus, besorolás, jelleg rendezésének korrekciója (#6902)
A típus, besorolás és jelleg adatokra rendezve a lista az egyes kategóriák betűrendjére rendezve
jelent meg. A változtatás következményeként az adatbázisban meghatározott sorrend szerint

történik a rendezés. A beállított sorrend szakmai szempontok szerint került beállításra.

Kereső operátorok dokumentálása (#7135)
Készült egy összefoglaló dokumentáció a keresésekben használható operátorok és feltételek
egyértelműsítésére. A dokumentáció hasznos lehet minden szerző és admin számára, s szinte
nélkülözhetetlen a külső fejlesztőknek.
A fenti dokumentáció aktuális változata az alábbi címen érhető el:
Magyar nyelven: https://m2.mtmt.hu/api-docs/query-ops
Angol nyelven: https://m2.mtmt.hu/api-docs/query-ops?labelLang=eng

Keresések, listák és riportok rendezési és csoportos törlési lehetősége (#6973)
Az MTMT adatbeviteli felületén a bal hasábban a Keresések, Listák és Riportok panelekben a
Szűkítés sáv előtti lenyíló gomb segítségével az eddigi tételek sorba rendezhetők, illetve
csoportosan törölhetők. A törlés a 7 napnál régebbiek törlése vagy a 30 napnál régebbiek törlése
listák kiválasztásával kezdődik, ezután lehetőség van még egyes tételeket levenni a listáról a kijelölő
négyzetek segítségével. Ezek a műveletek nem vonatkoznak a központilag kihelyezett keresésekre,
illetve a válogatott lista nem törölhető. A továbbiakban a kereséseket és listákat kötelező elnevezni,
nem rendelődik hozzájuk automatikusan kiosztott név.

Külső azonosítók többszörözésével kapcsolatos problémák (#7218, #7327)
Import és duplum összevonási hibák során egyes külső azonosítók többszöröződtek. A
többszörözött külső azonosítók törölve lettek, illetve megszűnt az egyedi azonosítók többszörös
felvételének lehetősége. A többszörözéssel együtt keletkezett hibás rekordkapcsolatok javítása
még folyamatban van.

A hivatkozások megjelenítésének egységesítése a különböző listákon (#7326, #7365)
A korrekció eredményeként minden listában megjelenik az idézettség megjelenítésének minden
nézete (csak az idézetek száma, rövid, részletes és teljes nézetek), illetve a függő idézeteket csillag
(*), a nem vizsgált idézeteket pedig kérdőjel (?) jelöli minden listában.

Könyvfejezet / Egyéb konferenciaközlemény duplumszűrési korrekciója (#7357)
Ha egy Könyvfejezet vagy Egyéb konferenciaközlemény ugyanabban a befoglaló kötetben található,
a kötetre nem terjed ki a továbbiakban a duplumvizsgálat.

Az első oldal és a Közleményazonosító mezők kötelezőségének jelölése (#7366)
Az első oldal számának kitöltése után a közleményazonosítónál hibásan jelent meg, hogy
kötelezően kitöltendő mező. A hibát javították.

Egyes közlemények összes szerzőjéhez ugyanazok a hozzárendelések kerültek (#7378)
A javítás eredményeként azokban az esetekben, ahol egy szerző nevéhez egy-egy szerzőségi
típuson belül többször is ugyanazt a szerzői / intézményi kapcsolatot próbálják hozzárendelni, a
rendszer figyelmeztetést küld. Az eddigi hibákkal kapcsolatos javítások előkészítése folyamatban
van.

Válogatott lista mentése (#7329)
A nyilvános (GUI2) felületen a részletes idézőkkel megjelenített Válogatott listát a “Letöltés” ikonnal
letöltve, a megjelenő listában az idézetek nem részletes nézetben jelentek meg. A hibát javították.

Zárolt és hitelesített közlemények repozitóriumi feltöltésének megengedése (#7399)
Nem volt rá lehetőség. A hibát javították.

Alkotás/Irodalom/Folyóiratcikk/Művészeti közlemény megjelenésének korrekciója (#7401)
A megjelenési év és oldalszámok megjelenését javították a különböző nézetekben.

Intézmény választáskor a név szerinti szűkítés javítása (#7405)
Csak a csak legfelső szintű (csúcs) intézményekben keresett. A hibát javították.

Csak adminisztrátorokat érintő változások
E-mail értesítés a regisztrációról (#7383)
Az MTMT1-hez hasonlóan a regisztrációról a 4-es adminisztrátorok e-mail értesítést kapnak, ami
akkor indul el, amikor a szerző a regisztrációját megerősítette.

Szerző intézményi kapcsolatának megszüntetése (#7389)
Az intézmények adattípusban az intézmény szerzői közül eltávolítottuk a szerzőt. A szerző
adattípusban azonban a továbbiakban is megjelent a szerző intézményiintézményei között az
intézmény, amelyikkel a kapcsolatát megszüntették. A hibát javították.

A közleményrekordok tárolt verzióbejegyzéseinek korrekciója (#7394)
Idézéskapcsolat hozzáadáskor az idéző és idézett közleményekből fölöslegesen új verzió készült,
ahol a változáslista üres maradt. A hibát javították.

