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ΖENODO

Infoleht teadlastele,
teaduskogukondadele
ja teadusasutustele

OpenAIRE ja CERNi pakutav
avatud, tasuta repositoorium
Mis on Zenodo?

Zenodo (zenodo.org) on kogu teadlaskonnale mõeldud
avatud, usaldusväärne repositoorium, mis võimaldab
kõikide valdkondade teadlastel jagada ja säilitada oma
teadustöö tulemusi sõltumata nende mahust ja formaadist.
Zenodo abil, kus vabalt üles laaditud materjalidele on vaba
juurdepääs, on igat tüüpi teadustulemused pika aja jooksul
avastatavad, tsiteeritavad ja jagatavad.

Kellele on Zenodo mõeldud?
Zenodo
on
mõeldud
kõigile
teadlastele,
teaduskogukondadele
ja
teadusasutustele.
Repositoorium on avatud kõigile teadustulemustele
sõltumata nende rahastamisallikast.
Kui teil pole sobivat institutsionaalset või erialast
repositooriumi, kasutage Zenodot!
Zenodo on seotud Horisont 2020 projektidega ja kõik
sellesse talletatud teadustööd lingitakse otsekohe
OpenAIRE ja Euroopa Komisjoni portaaliga.
Zenodo abil saate koostada ja hallata oma uurimisgrupi või
projekti materjalide kogusid, säilitada konverentsimaterjale
ja isegi ajakirju.

Jagage ja säilitage oma publikatsioone, andmeid ja tarkvara
OpenAIRE usalusväärses, CERNis paiknevas tasuta
repositooriumis
Jagage ja linkige teadustöö tulemusi: Zenodo pakub paljude
võimalustega kasutajaliidest, kus saab omavahel linkida
teadustulemusi, andmekogumeid ja rahastamisinfot. OAI-PMH abil on
kolmandatel isikutel võimalik korjata andmeid kogu avatud sisust.
Erinevate versioonide toetamine: tänu kõrgetasemelisele DOI-le on
võimalik kasutada kõiki erinevaid failiversioone.
Usaldusväärne, kaitstud: andmeid säilitatakse CERNis, kus on
rikkalikud teadmised ja kogemused suuremahuliste digitaalsete
repositooriumite
käigushoidmiseks.
Andmefailidest
ja
metaandmetest tehakse palju online ja offline koopiaid.
Juurdepääs: teadustööd on võimalik jagada ka ainult retsenseerijatega
või sellele üldse embargo kehtestada.

Lühifakte Zenodo kohta

- Universaalne EL rahastusega teadustööde

repositoorium
- Kuni 50 GB mahtu iga üleslaadimise kohta
- Andmeid hoitakse CERNi Andmekeskuses Iga
üleslaaditud andmekogum saab oma püsiva
identifikaatori (DOI)
- Võimaldab artikli tasandil meetrikat
- Avatud kõigi teadusvaldkondade igasugustele
tulemustele
- Väikestele ja väga mitmekesistele
andmehulkadele (long tail of science) alati tasuta
- Ühildub GitHubiga
- EK rahastusinfot ja aruandeid on OpenAIRE
kaudu lihtne lisada
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Zenodo kasutamine
Avatud teadus ei tunne piire!

Kuidas Zenodot kasutada?
Teadustulemuste jagamise 3 sammu!
Zenodo abil on võimalik väga lihtsalt ja sõltumatult andmeid arhiveerida. Lihtne ja loogiline veebiliides võimaldab materjale
ainult kolme sammuga hõlpsasti üleslaadida.

Üleslaadimine
Sõltumata suurusest ja formaadist
Kõik teadusvaldkonnad
Igat liiki teadustulemused

Logige otse sisse või kasutage oma
GitHubi või ORCIDi kasutajakontosid.
Kuni 50 GB suurusi faile on lihtne
üles laadida.

Kirjeldamine

Publitseerimine

Teistele taaskasutatav
Võimalik linkida teiste samateemaliste töödega
Nii avatud, embargoga kui ka suletud sisu

Materjal on koheselt kättesaadav
DOI: tsiteeritav, avastatav
Artikli tasandil meetrika

Laadige oma materjalid üles ja
avaldage. Pärast kiiret
spämmikontrolli on teie materjalid
otsekohe kättesaadavad. Avatud
juurdepääsuga materjalid on nähtavad
ka Zenodo esilehel.

Järgmiseks kirjeldage oma materjale,
nii et teised neid leida saaksid. Lisage
rahastus- ja litsentsiinfo ja
reserveerige oma materjalidele DOI.
Võimalik on ka valida
teadlaskogukonda.

Et teie teadustulemusi kasutataks ja taaskasutataks nii palju kui vähegi võimalik, innustab ja
julgustab Zenodo neid jagama võimalikult avatud kujul. Mõistame siiski, et kõigile ei sobi ühed
ja samad võtted. Toetades avatud litsentside kasutamist, võimaldame üleslaadimist ka paljude
teistsuguste litsentside ja juurdepääsutingimustega.

OpenAIREst
OpenAIRE edendab avatud
teadust võimaldavaid
ühiskondlikke ja tehnilisi sidemeid
Euroopas ja mujal.

www.openaire.eu

Rohkem infot: info@openaire.eu

Muud lingid
Zenodo kodulehekülg: www.zenodo.org
Lisateave Zenodost: about.zenodo.org
CERN: home.cern
EK juhised teaduspublikatsioonide ja teadusandmete avatud juurdepääsu
kohta projektis "Horisont 2020":
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/
grants_manual /hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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