Változásjegyzék a 6.3.5-ös verzióhoz

espacenet link törlése (#4962)
Fórum kérés alapján nem lehetett javítani a Oltalmi formák típusú rekordok Lajstromszám
mezője mellett megjelenő link működésén. Az a döntés született, hogy a link megjelenítését
töröljük, helyette a Külső azonosítók használatát kérjük.

GDPR - nyilatkozat a Regisztrációhoz (#4961)
A Regisztráció menüpontnál és a Portálon frissítettük az Adatkezelési nyilatkozatot. Itt
olvasható:https://www.mtmt.hu/adatkezelesi-tajekoztato

X. szakterületi táblázat tooltip, megjegyzés (#4960)
Pontosítottuk a táblázat “Felsőoktatási tankönyv”, “Tankönyvekbe írt fejezetek” sorok
tooltipjeit.
A megjegyzésben a korábbi "A felsőoktatási és ismeretterjesztő közleményeket az általános
összefoglaló táblázat mutatja." szöveget erre változtattuk: "Az oktatási anyagokat és
ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja."
Az osztály kívánalmainak megfelelően javítottuk az "VI. Egyéb tudományos" / "Egyéb
tudományos művek, ide értve a …” sor tartalmát. Ide kerülnek a “Könyv / Atlasz /
Ismeretterjesztő”, a “Könyvrészlet / Térkép / Ismeretterjesztő” és az “Egyéb / Térkép /
Ismeretterjesztő” közlemények is (a hozzárendelt felhasználó lehet szerkesztő és szerző is).

X. osztály táblázat (#4912)
Egy korábbi döntés értelmében az absztrakt típusú közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt,
Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek az
"Idézettség száma" sorba beleszámolásra. Ehhez a működéshez keletkezett egy
megjegyzés a "VI. Egyéb tudományos" / "Egyéb tudományos művek, ide értve a …” sorhoz:
“Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt,
Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben,
sem az "Idézettség száma" sorban”

MTA I. Nyelvtudományi Bizottság, Zenetudományi Bizottság és
Néprajztudományi Bizottság táblázatok (#4954)
A három táblázatban a korábbi "*Ebben a táblázatban csak azok a hivatkozások jelennek
meg, amelyeken a besorolás és jelleg be van állítva." szöveg pontosításra került, erre:
"*Ebben a táblázatban csak azok a hivatkozások jelennek meg, amelyeken a besorolás, a
jelleg és a Külföldi kiadásra vonatkozó jelölés be van állítva."

A szöveg pontosítása amiatt szükséges, mert ha a Külföldi kiadásra vonatkozó sor nincs
beállítva, a hivatkozás kimarad a számolásból.

I. osztály / Néprajztudományi Bizottság táblázat (#4917)
A Recenziók sor értéke nem volt megfelelő, az eddigi, az Osztályhoz rendelt folyóiratok
figyelését a Bizottsághoz rendelt folyóiratokra kellett igazítani.

Összefoglaló táblázat / Idézők szerkesztett művekben (#4953)
Az Összefoglaló táblázat "Idézők szerkesztett művekben" sorának a nevét megváltoztattuk
erre: "Idézők szerkesztett művekre".
A sor tartalma félreérthető volt, ide a szerkesztett művekre történő hivatkozások kerülnek,
melyek a táblázat "II. Könyvek" / "b) Könyv, szerkesztőként" sorában nincsenek megjelenítve
(s nem a szerkesztett művekben történt hivatkozásokról van szó).

Összefoglaló táblázat (#4925)
A táblázat "Egyéb szerzőség" sorához javítottuk a tooltip szövegét erre: "Bármilyen típusú,
besorolású és jellegű rekord kerülhet ide, amennyiben a szerzőség nem szerző, szerkesztő,
forráskiadás készítője vagy kritikai kiadás készítője."
Valamint a sor kapott egy megjegyzést is (6-os): “Csak olyan egyéb szerzőségű cikkek,
melyekben a felhasználó egyidejűleg nem szerző, szerkesztő, forráskiadás készítője vagy kritikai
kiadás készítője szerzőségű.”
A javításra azért volt szükség, mert ha a szerzőnek olyan közleményei voltak, ahol egyszerre
"egyéb szerző" és "nem egyéb szerző" is volt, az több sorban jelent meg, s az ehhez tartozó
idézetek is többször kerültek beszámításra.

VI. osztály táblázat (#4924)
A táblázat "Folyóiracikk ismeretlen lektoráltságú folyóiratban" sorába olyan cikk is bekerült,
melynek a "Lektorált/IF-os folyóiratban nem teljes cikk" sorban kellett volna megjelennie. A
javítás megtörtént.

Idézők első szerző ABC sorrend (#4914)
Fórum bejegyzés alapján: az első szerző szerinti rendezéshez a közlemények szerkesztésre
megnyitott űrlapján létrejött egy új mező, egy az alábbi működési leírásnál rövidebb
tooltip-el. A működése részletesen:
A szerzők mellett látszik a szerkesztésnél (mind közleményeknél, mind idézőknél) az "Első
szerző szerinti rendezéshez használt név".
Az első szerző nevének megállapítása: az első létező típusúak közül az első (tehát ha van
szerző, akkor az első szerző, ha nincs, akkor ha van szerkesztő, akkor az első szerkesztő,
stb.). (Ezen belül az utónév rövidítésnek tűnő részeket eltávolítja a program elölről.)

Ha az újonnan feltett szerkeszthető mező üres vagy a beleírt szöveg nem a fent
megállapított első név átrendezése vagy részlete, akkor a fenti automatikus megállapítás
jut érvényre.
Pl. ha a szerző lista "Jakab Gipsz", akkor most a program automatikusan "Jakab Gipsz"-et
használja rendezéshez. Ez átírható "Gipsz"-re vagy "Gipsz Jakab"-ra, de "Gipsz J"-re nem.
Pl. ha a szerző lista "J Gipsz", akkor most a program automatikusan "Gipsz J"-t használja
rendezéshez. Ez átírható "Gipsz"-re vagy "Gipsz J"-re, de "Gipsz Jakab"-ra nem.
Pl. ha a szerző lista "Gipsz' J", akkor most a program automatikusan "Gipsz' J"-t használja
rendezéshez. Ez átírható "Gipsz'"-re, de "Gipsz"-re vagy "Gipsz J"-re nem, az aposztróf
miatt.

