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ZENODO
Atvērts, bezmaksas OpenAIRE un CERN
repozitorijs

Faktu lapa pētniekiem,
zinātniskām kopienām
un pētnieciskām iestādēm

Kas ir Zenodo?

Kam var noderēt Zenodo?

Zenodo (zenodo.org) ir atvērts, drošs digitāls
arhīvs pētniecībai, kas ļauj visu nozaru
pētniekiem dalīties un saglabāt pētījumu
rezultātus, neatkarīgi no to apjoma vai
formāta. Zenodo ikvienam dod iespēju
pētniecības rezultātus izmantot, analizēt,
citēt, reproducēt un atrast ilgtermiņā.

 Zenodo ir izveidots gan individuāliem pētniekiem, gan
zinātniskām kopienām un pētnieciskām iestādēm. Tas ir atvērts
visiem pētnieciskiem rezultātiem neatkarīgi no pētījuma
finansējuma avota.
 Ja jums nav atbilstoša institucionālā vai nozaru repozitorija,
izmantojiet Zenodo!
 Zenodo ir sasaistīts ar Apvārsnis 2020 projektiem un visi
rezultāti nekavējoties tiek piesaistīti OpenAIRE infrastruktūrai un
Eiropas Komisijas portālam.
 Zenodo pētnieki var izveidot un pārvaldīt sava pētījuma
grupas vai kopējo projekta kolekciju, pārvaldīt konferences
materiālus vai pat žurnālus.

Dalies un saglabā savas publikācijas, datus un programmatūru bezmaksas,
OpenAIRE nostādnēm atbilstošajā repozitorijā, ko izstrādājusi CERN

Pētījumu kopīgošana un savienošana. Zenodo nodrošina
saskarni un funkcionalitāti, kas ļauj sasaistīt publikācijas ar
pētījumu datu kopām un finansējuma informāciju. OAI-PMH
protokola izmantošana, ļauj datu vācējiem saturu
automatizēti savākt, indeksēt un arhivēt.
Dažādu versiju atbalsts. Ar augstākā līmeņa DOI var sasaistīt
dažādas datnes versijas.
Uzticamība un drošība. Dati tiek glabāti CERN, kurai ir
uzkrātas zināšanas un pieredze liela mēroga digitālo krātuvju
veidošanā un darbības nodrošināšanā. Datnes un metadati
tiek glabāti vairākās tiešsaistes un bezsaistes kopijās.
Piekļuve. Piekļuvi pētniecības materiāliem var ierobežot,
piemēram, tos kopīgojot tikai ar recenzentiem, kā arī uzlikt
embargo.

Īsumā par Zenodo
 Vienots repozitorijs ES finansēto pētījumu
rezultātiem
 Viena augšupielāde – līdz 50 GB
 Dati tiek glabāti CERN datu centrā
 Pastāvīgs identifikators (DOI) katrai
augšupielādei
 Piedāvā bibliometriju rakstiem
 Atvērts visiem pētniecības rezultātiem
jebkurā nozarē
 Viegli pievienot Eiropas Komisijas
finansējuma informāciju un atskaitīties,
izmantojot OpenAIRE portāla pakalpojumus

www.zenodo.org
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Zenodo lietošana
Atvērtai zinātnei nav robežu!
Kā lietot Zenodo?
Kopīgo savu pētījumu 3 soļos!
Zenodo piedāvā vienkāršu datu arhivēšanu ar maksimālu autonomiju. Tīmekļa tehnoloģijās veidota saskarne ļauj
viegli augšupielādēt saturu tikai ar dažām darbībām.

Augšupielāde

Aprakstīšana

Publiskošana

Jebkuru apjomu / formātu

Atkārtotai izmantošanai citiem

Pieejams nekavējoties

Jebkurā zinātnes nozarē

Savienošana ar saistītiem pētījumiem

DOI: citējams, atrodams.

Jebkura veida pētnieciskos rezultātus

Saturs: atvērts/slēgts vai ar embago periodu

Bibliometrija rakstam

Pieslēgšanās izmantojot ORCID,
GitHub vai autora izveidotu
pieslēgšanās kontu. Ērta datņu
augšupielāde līdz 50 GB.

Aprakstīšana jeb metadatu izveide,
lai citi varētu atrast. Finansējuma
informācijas, licences pievienošana,
kā arī iepriekšrezervēts DOI augšup
lādējamam saturam. Izvēle, kurā
kolekcijā ievietos.

Apstipriniet datnes augšupielādi un
ievietošanu. Pēc īsas pārbaudes
saturs būs pieejams nekavējoties.
Atvērtas piekļuves augšupielādes
būs redzamas Zenodo pirmajā lapā.

Zenodo ļauj un rosina jums dalīties ar pētniecību tik atvērti, cik tas ir iespējams, lai maksimāli paplašinātu
tās rezultātu atpazīstamību un atkārtotu izmantošanu. Tomēr mēs arī atzīstam, ka viens un tas pats neder
visiem. Lai arī mēs aicinām visur, kur iespējams izmantot atvērtās licences, mēs arī atļaujam augšupielādi
dažādos piekļuves līmeņos un ar citām licencēm.
Par OpenAIRE
OpenAIRE gan sociāli, gan tehniski
veicina atvērtās zinātnes veidošanos
Eiropā un ārpus tās.
www.openaire.eu
Kontaktinformācija: info@openaire.eu

Noderīgas saites
Zenodo mājaslapa: www.zenodo.org
Vairāk par Zenodo: about.zenodo.org
CERN: home.cern
EK ceļvedis par zinātniskām publikācijām un datiem atvērtā piekļuvē programmā
“Apvārsnis 2020”:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual
/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Izveidots: 2017
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