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2019. november 13.

Változások mindenkinek
Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai

I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály Irodalomtudományi táblázat (#7651)
A "Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet" sorban hibásan a felhasználó által
szerkesztett rekordok jelentek meg.
Az "Egyéb tudományos" sor "kisebb közlemények (<= 5 oldal)" alábontásában szintén oda nem illő
rekordok voltak.
Az "Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb." sorból hiányoztak az
Ismertetés besorolású rekordok.

V. Orvosi Osztály táblázat (#7734, #7736)
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"
sorban hibásan “Oltalmi formák” is megjelentek. A "Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások,
válaszok" sorba pedig “Közérdekű” jellegű rekord került be.
Az "A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2011) teljes tudományos folyóiratcikkek száma"
sorban olyan idézők is megjelentek, melyekben nem volt WoS/WoS-CSCD/Scopus külső azonosító.

VI. Műszaki Osztály táblázat (#7650, #7692, #7744)
A "Nem tudományos közlemények" sor nem megfelelően összegezte az alatta lévő értékeket.
Az idézők számolásakor nem kerültek beszámolásra a "Wos-CSCD (Chinese)" típusú külső
azonosítóval rendelkező idézetek.
A táblázat a tudományos fokozatok közül eddig csak a Kandidátus és PhD fokozatokat vette
figyelembe. A javítással az említettek mellett a DLA fokozat is számít.
A táblázat “Alkotás” sorának találati halmaza ki lett egészítve. A sorba kerülhet tehát az a rekord,
aminek a) Típusa Alkotás, b) Besorolása "Számítógépes program" vagy "Adatbázis" vagy "Tér", c)
Jellege Műszaki vagy Művészeti, d) a felhasználó szerzősége: Szerző vagy Szerkesztő vagy
Tervező vagy Kurrátor.

XI. Fizikai Osztály táblázat (#7723, #7726)
A táblázat idézéseket számoló celláiból kizártuk azokat a hivatkozásokat, melyek “említések”. Gond
volt még az “A függő és független hivatkozásból számolt H-indexe” sorral, szintén javították.
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Egyéb változások

BibTeX import és export formátumok létrehozása (#2864, #7693, #7694)
Lehetővé vált egy újabb, több adatbázis által is letöltésre felkínált fájlformátum importja és exportja.
A BibTeX import formátum importkor a szokásos módon automatikusan hozzáadódik vagy
manuálisan kiválasztható. Az BibTeX export a belső a felületen a Letöltés szövegű gomb
menüjében, nyilvános felületen a Letöltés ikonra
megnyíló panelben indítható el.

kattintva a Megjelenési opciók gombra

Az intézmény szerzőhöz rendelésekor a megszűnt intézmények helyett az utódjuk szerepelt
(#5267)
A hibát javították, az eredeti intézmény is kiválasztható.

RIS export formátum létrehozása (#7529)
Lehetővé vált az MTMT-ből a közlemények RIS fájl formátumban történő exportja. A belső,
regisztrációhoz kötött felület Letöltés gombjának menüjében kétféle RIS tölthető le: RIS-formátum
bibliográfia kezelőkhöz és RIS formátum adatbázisok közötti átvitelre. Az utóbbiban a bibliográfiai
adatmezőkön kívül benne vannak a jelleg, típus, besorolás adatok, illetve a szerzők MTMT és
ORCID szerzői azonosítói. A nyilvános felületen csak a bibliográfiai adatmezők tölthetők le. A
kiválasztott tételek a Letöltés ikonra kattintva
új listában jelennek meg, ahol a Megjelenési opciók
gombra kattintva találjuk meg a RIS export gombját. A RIS-export meződefiníciói elérhetők az
MTMT honlapon a Dokumentumok / Útmutatók között:
https://www.mtmt.hu/system/files/ris-export_specifik.pdf

SJR, illetve akadémiai folyóirat-értékelő adatok megjelenítése a belső felületen (#7617)
Az MTMT belső felületén megjelennek a közlemény listákon az SJR értékek (Q1-4, D) és az
akadémiai tudományos osztályaihoz tartozó bizottságok listáján feltüntetett folyóirat
kategorizálások. Ha nem jelenik meg az érték, a Műveletek gomb alatti Frissítés opcióval frissíteni
kell a közleményeket.

Folyóiratcikk duplumvizsgálat módosítása (#7643, #7728, #7742)
Tovább finomodott a folyóirat cikkek duplumellenőrzése: a keresztezett párosítású első oldal és
ArtNo eseteit a korábbi változat nem észlelte, illetve belekerült a külső azonosító alapján megtaláltak
cím-első szerző szerinti utóellenőrzése, illetve két különböző típusú kiemelt azonosító (DOI, WoS,
Scopus, PubMed) egyezése esetén a duplumjelölés.

Alkotás duplumkeresés megszüntetése (#7644)
Az Alkotás jellegű tételek leírásaiban nagyon sok hasonló nevű van, pl. Családi ház, Dal, így az
alkotásoknál megszűnik a duplumellenőrzés.

Alkotás típusnál “Külföldi kiadás” jelölése (#7649)
Hiába volt megfelelően kitöltve a "Megjelenés országa" mező tartalma, a "Külföldi kiadás" mégis
üres maradt. A javítással most már figyelembe veszi a program a "Megjelenés országa" mező
tartalmát.
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Műveletek alatti Külső azonosítók ablak működésének finomítása (#7653, #7663)
A menüből elvégezhető Külső azonosítók szerkesztésének kibővítése után több apróbb ergonómiai
korrekcióra került sor.

Nyilvános felületen befoglaló fejezeteinek megjelenésének módosítása (#7667)
A nyilvános felületen a befoglaló mű alatt a változással meg lettek számozva a fejezetek (ez tehát
csak abban segít, hogy lehet, látni, mennyi fejezet van nyilvános felületen a könyv alatt), illetve a
fejezetek sorrendje első szerző + cím lett.

“Válogatott közleményeim” rendezése (#7671)
A szerzők “Válogatott közleményeim” listájába alapértelmezetten bekerült a Megjelenési év
csökkenő + Cím abc növekvő rendezés.

DOI import esetében a konferenciaadatok nem töltődtek át (#7674)
A hibát javították, a CrossRef szolgáltatástól átvett DOI-XML fájlok importjánál a konferencia adatok
is a helyükre kerülnek.

A kiválasztott rekordok helyett letöltéskor a teljes lista töltődött le (#7694, 7707)
A belső és nyilvános felületen is, ha egynél több tételt választottak ki, letöltéskor a teljes lista
töltődött le a kiválasztottak helyett. A hibát javították.

“Frissítés (kiválasztottak)” menüpont gyorsbillentyű funkciója (#7681)
A "Frissítés (kiválasztottak)" menüpont Alt + Shift + F gyorsbillentyű funkciót kapott. Természetesen
továbbra is szükséges, hogy előtte a frissíteni kívánt rekordok ki legyenek jelölve.

Az importált rekordok darabszámának korlátozása (#7684)
A fejlesztés eredményeképpen az importálható rekordok maximális számát rendszerváltozóval
lehet megadni. Jelenleg 500-ban maximáltuk az egyszerre importálható tételek számát.

Importnál duplumkeresési hiba (#7691)
Bizonyos esetekben gondot okoztak az import során történő duplumkeresésnél a címben lévő
zárójelek. A hibát javították.

Első vagy Utolsó vagy Levelező szerző keresése (#7705)
Új keresési operátor került bevezetésre a közlemények keresésében: “Kiemelt szerző”. Az új
operátor alatt lehet különböző kombinációkban a felhasználó kiemelt szerzősége alapján keresni. A
keresésben elsőként a “Szerző(k)” választandó, ez “alatt” lehet kiválasztani a “Kiemelt szerző”
opciót, melynél az alábbiak közül lehet választani:
Első szerző
Utolsó szerző
Levelező szerző
Első vagy utolsó szerző
Első, utolsó vagy levelező szerző
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Disszertáció duplumkeresés hibák (#7712, #7730)
Amennyiben keresztnévnél üres mező volt, akkor a duplumkereső is csak azokat a rekordokat
kereste, ahol szintén üres a keresztnév. Címben az á-é elgépelés esetén nem volt duplumtalálat.
Mindkét hibát javították.

Változások csak adminisztrátorok számára
A találat nélküli lekérdezés "eredménye" listaként menthető és letölthető (#5157)
A javítás után, ha nincs a keresésnek eredménye, vagy az eredmény nulla, akkor az eredmény
letöltése menüpont nem érhető el (inaktív).

Regisztráció befejezésekor megjelenő üzenet (#7672)
A gmail fiókkal regisztrálók közül sokan jelezték, hogy nem kapták meg a regisztrációt megerősítő
levelet. Általában kiderült, hogy a levél megérkezett, de a SPAM mappába, vagy nem elsődleges
mappába került a levelezőben. Emiatt a regisztráció befejezésekor megjelenő üzenetet
kiegészítettük az alábbiakkal:
"Amennyiben a beérkező levelek mappában nem találja levelünket, kérjük ellenőrizze a SPAM
mappát, vagy a további mappákat (Közösségi, Promóciók)."
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