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Úvod 

Cíl 

Pravidla OpenAIRE  pro správce datových archivů 1.0 přinášejí instrukce, jak vystavit data 

způsobem kompatibilním s infrastrukturou OpenAIRE. Datové archivy by měly být zahrnuty 

do informačního prostoru OpenAIRE v případě, že data souvisejí s vydaným dokumentem 

(např. datový set citovaný v článku). 

Implementací pravidel OpenAIRE pro správce datových archivů je usnadněn vznik tzv. 
rozšířených (obohacených) publikací a je budován základ infrastruktury propojených dat ve 
výzkumu.  

DataCite 

OpenAIRE adoptoval metadatové schéma DataCite jako základ pro harvestování a 

importování metadat datových setů z datových archivů. 

Klíčovým úkolem DataCite je vybudovat udržitelný rámec, umožňující citovat data pomocí 

persistentních identifikátorů – DOI. 

OpenAIRE sdílí cíl metadatového schématu DataCite – poskytovat oborově neomezené 

metadatové schéma a zajistit interoperabilitu co nejjednodušším způsobem pomocí několika 

málo prvků a s co nejmenším počtem technických překážek při implementaci schématu. 

Rádi bychom poděkovali projektu DataCite za jejich laskavou podporu a pomoc při vzniku 

těchto pravidel. 

V čem je rozdíl? 

V tomto dokumentu najdete prvky nezbytné pro kompatibilitu datového archivu 

s infrastrukturou OpenAIRE. OpenAIRE přejímá metadatové schéma DataCite verze 2.2 

s několika malými úpravami. 

 OpenAIRE akceptuje kromě DOI i ostatní persistentní identifikátory v prvku 1.1 

identifierType 

 OpenAIRE doporučuje odkazovat na související publikace a datové sety např. 12. 

RelatedIdentifier  povinně tam, kde je to možné. 

 OpenAIRE doporučuje použití prvku 7. Contributor pro vztah datového setu a 

informací o způsobu financování 
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 V DataCite nepovinné prvky 8. Date a 17. Description jsou povinné v OpenAIRE 

 OpenAIRE prosazuje kódované schéma v prvku 16. Rights 
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Poděkování a spolupracovníci 

Editoři 

 Mikael K. Elbæk (Technical University of Denmark, Dánsko) 

 Lars Holm Nielsen (CERN, Švýcarsko) 

Experti a recenzenti 

 Samuele Kaplun (CERN, Švýcarsko)  

 Paolo Manghi (CNR, Itálie)  

 Natalia Manola (University of Athens, Řecko)  

 Jochen Schirrwagen (University of Bielefeld, Německo)  

 Birgit Schmidt (University of Göttingen, Německo)  

 Mathias Lösch (University of Bielefeld, Německo) 

 Frauke Ziedorn (DataCite, Německo) 

 Pedro Principe (Universidade do Minho, Portugalsko)  

 Eloy Rodrigues (Universidade do Minho, Portugalsko)  

 Najla Rettberg (University of Göttingen, Německo)  
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Licence 
 

 
 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 

Unported. 

Verze 

1.0  Prosinec 2012  Původní dokument 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Aplikace metadatového schématu DataCite v OpenAIRE 
OpenAIRE vychází z metadatového schématu DataCite s úpravami některých nepovinných 

prvků v DataCite na povinná v OpenAIRE a s přesnějším kódovým schématem pro hodnoty 

některých prvků. Níže uvedená tabulka ukazuje podrobně rozdíly od schématu DataCite. 

Použití prvků a atributorů v OpenAIRE: 

 povinný (mandatory – M) = prvek musí být vždy v metadatovém záznamu. Není 

povolena prázdná hodnota. 

 Povinný v případě, že je možné (mandatory when applicable – MA) = pokud lze 

prvek získat, musí být součástí metadatového záznamu 

 doporučený (recommended – R) = použití prvku je doporučeno 

 volitelný (optional – O) = není podstatné, je-li prvek uveden či ne 

Prvky doporučené rozšiřují možnosti služeb vycházejících z metadatových záznamů. 

ID DataCite Status Kódované schéma (jiné než v DataCite)1 

1 Identifier M DOI (digital object identifier) je preferováno. 
Formát „10.1234/foo“ 

1.1 idenfifierType M OpenAIRE povoluje na rozdíl od DataCite další typy 
persistentních identifikátorů. 
 
Kontrolovaný číselník: 
Povolené hodnoty: 
 
ARK 
DOI 
Handle 
PURL 
URI 

2 creator M  

2.1 creatorName M Doporučená praxe je: Příjmení, Jméno (další 
jména) 

2.2 nameIdentifier R  
2.2.1 nameIdentifierScheme R  

3 Title M  

                                                      
1
 Uvedeny pouze rozdíly od schématu DataCite, viz http://schema.datacite.org/meta/kernel-2.2/index.html 

http://schema.datacite.org/meta/kernel-2.2/index.html
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3.1 TitleType O  

4 Publisher M  

5 PublicationYear M  

6 Subject O  

6.1 subjectSchema O  

7 Contributor MA Povinné, kde je to možné v OpenAIRE, v DataCite 
nepovinné 

7.1 contributorType MA  

7.2 contributorName MA Použitelné v případě, že je hodnota v poli 
contributorType je „poskytovatel“. 
Jméno poskytovatele. Např. „European Commission“. 
Nepoužívejte akronymy projektů. 

7.3 nameIdentifier MA Použitelné v případě, že je hodnota v poli 
contributorType je „poskytovatel“. 
 
Číselník projektů bude poskytnut OpenAIRE přes OAI-
PMH a bude dostupný všem správcům repozitářů. 
Hodnoty budou obsahovat název projektu a ID 
projektu. 
 
ID projektu se rovná číslu projektové smlouvy a je 
definováno jmenným prostorem2: 
 
Info:eu-

repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram

/ProjectNumber/[Jurisdiction]/[ProgramNam

e]/[ProjectAcronym]/ 

 

Pro kompatibilitu s OpenAIRE jsou první tři prvky 
povinné a poslední tři nepovinné. Repozitáře si mohou 
vybrat užití prvních tří prvků, nebo použití všech šesti, 
což je doporučeno. 
Vynechané prvky v rozšířeném schématu musí být 
odděleny „/“. Příklad s vynechanou hodnotou 

ProjectName: 
 
EC/FP7/12345/EU/ / OpenAIREPlus 

7.3.1 nameIdentifierScheme MA Použitelné v případě, že je hodnota v poli 
contributorType je „poskytovatel“. 
 
Kontrolovaný číselník 

                                                      
2
 viz http://wiki.surf.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-GrantAgreementIdentifier  

http://wiki.surf.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-GrantAgreementIdentifier
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Povolené hodnoty 
info 

8 Date M Povinné v OpenAIRE, nepovinné v DataCite 

8.1 dateType M Použít „issued“ pro datum, kdy zdroj byl publikován 
nebo distribuován. Pro vyjádření konce embarga použít 
„available“. Pro vyjádření začátku embarga použít 
„accepted“ 
 
Mohou být vyjádřeny další typy data, viz metadatové 
schéma DataCite v2.2. 

9 Language R  

10  ResourceType R  

10.1 resourceTypeGeneral R  

11 AlternateIdentifier O  

11.1 alternateIdentifierType O  

12 relatedIdentifier MA Povinné, kde je to možné v OpenAIRE, v DataCite 
nepovinné 

12.1 relatedIdentifierType MA Kontrolovaný číselník 
Povolené hodnoty (nejběžnější, celý seznam viz 
metadatové schéma DataCite v2.2) 
 
A = popisovaný zdroj; B = související zdroj 
 
IsCitedBy (B cituje A) 
Cites (A cituje B) 
HasPart (A obsahuje část B) 
IsReferencedBy (A bylo použito jako zdroj informace v 
B)  

12.2 relationType MA  

13 Size O  

14  Format O  

15 Version O  

16 Rights MA Povinné, kde je to možné v OpenAIRE, v DataCite 
nepovinné 
 
Použijte hodnoty z číselníku Access Rights z: 
http://wiki.surf.nl/display/standards/info-eu-
repo/#info-eu-repo-AccessRights  
 
Hodnoty: 
info:eu-repo/semantics/closedAccess  

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess  

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  

http://wiki.surf.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-AccessRights
http://wiki.surf.nl/display/standards/info-eu-repo/#info-eu-repo-AccessRights
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info:eu-repo/semantics/openAccess  

 
Pokud je materiál licencován CreativeCommons, je 
potřeba poskytnout odkaz na patřičnou CC licenci, 
např: 
 
http://creativecommons.org/licenses/zero/

1.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.

0/ 

 

17 Description MA Povinné, kde je to možné v OpenAIRE, v DataCite 
nepovinné 

17.1 descriptionType MA  

 

Pravidla OpenAIRE pro správce datových archivů vychází z DataCite Metadata Schema3. 

Následující popis prvků vysvětluje, jak je možné dosáhnout plné integrace se jmenným 

prostorem OpenAIRE a jak povolit OpenAIRE vytvoření linků mezi publikacemi a datovými 

sety; datovými sety a informacemi o finanční podpoře. 

  

                                                      
3
 viz DataCite Metadata Schema version 2.2 http://schema.datacite.org/meta/kernel-2.2/index.html  

http://schema.datacite.org/meta/kernel-2.2/index.html
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Informace o přístupových právech 

OpenAIRE deklaruje přístupová práva jasně a explicitně. Přístupová práva jsou specifikována 

v prvku 16. Rights. Viz kódované schéma v tabulce výše. 

Příklad: 

<rights>info-eu-repo/semantics/openAccess</rights> 

Informace o finanční podpoře 

Jedním z cílů OpenAIRE je linkování mezi výzkumnými výstupy a finanční podporou (EK). 

Následující aplikace prvku contributor dovoluje unikátní a persistentní identifikaci 

poskytovatele, který podpořil zcela nebo částečně popisovaný datový set. 

Následující prvky, poskytující informace o finanční podpoře, jsou povinné tam, kde je to 

možné: 7. Contributor; 7.1 contributorType; 7.2 contributorName; 7.3 nameIdentifier; 7.3.1 

nameIdentifierScheme: 

Příklad linkování mezi výzkumným výstupem a projektem OpenAIREPlus ze 7. RP: 

<contributor contributorType=“Funder“> 

   <contributorName> 

European Commission 

</contributorName> 

<nameIdentifier nameIdentifierScheme=“info“> 

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/282896 

   </nameIdentifier> 

<contributor> 

Související publikace a informace o datovém setu 

Pro OpenAIRE jsou relevantní pouze datové sety související s publikacemi, proto platí 

povinnost tam, kde je to možné, pro záznamy datových setů, z nichž může OpenAIRE sklízet 

informace o souvisejících publikacích. Metadatové schéma DataCite dovoluje popis zdroje 

(obvykle datový set) a souvisejícího zdroje (v případě OpenAIRE obvykle publikace). 

Související publikace/datové sety musí mít následující prvky: 

12. RelatedIdentifier; 12.1 relatedIdentifierType; 12.2 relationType 

 

Příklad: 
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<relatedIdentifier 

relatedIdentifierType=“DOI“  relationType=“IsReferencedBy“> 

10.1234/foo 

<relatedIdentifier> 

 

Datum embarga 

Pro OpenAIRE jsou relevantní dva datové údaje. Datum dostupnosti dat - datum publikování 

nebo uložení do datového setu – se rovná datu Issued. 

Někdy mohou být data po určitou dobu nepřístupná (pod embargem); tato informace by 

měla být doplněna poskytovatelem dat ve tvaru:  Available – datum vyjadřující konec 

embarga a Accepted – datum začátku embarga. 

Příklad: 

<dates> 

 <date dateType=“Issued“>2011-12-01</date> 

</dates> 

 

Příklad embarga: 

 
<dates> 

 <date dateType=“Accepted“>2011-12-01</date> 

 <date dateType=“Available“>2012-12-01</date> 

</dates> 
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Použití OAI-PMH 
OpenAIRE používá OAI-PMH v2.0 k harvestování metadat datových setů. 

Metadatový formát 

OpenAIRE očekává, že metadata budou kódována v metadatovém formátu DataCite (Prefix 

oai_datacite)4. Jak používat jednotlivé prvky DataCite je vysvětleno v kapitole Aplikace 

metadatového schématu DataCite v OpenAIRE a v metadatovém schématu DataCite verze 

2.2. 

OpenAIRE OAI Set 

Pro harvestování záznamů relevantních pro OpenAIRE je povinné použití zvláštního OAI setu. 

Set musí mít následující charakteristiku: 

setName setSpec* 

OpenAIRE_data openaire_data 

*Harvester používá pouze setSpec požadavek pro provedení selektivního sklízení. Psáno 

malými písmeny. 

Obsah setu 

Zvláštní obsah setu openaire_data musí být stanoven v lokálním repozitáři. Publikace ke 

vložení do setu OpenAIRE musí vyhovovat následujícím kritériím: 

 všechny zdroje souvisejí s recenzovanými články přijatými k publikování 

 

Další instrukce 
Na wiki OpenAIRE budou dostupné osvědčené postupy a příklady implementace. 

  

 

                                                      
4
 Viz http://schema.datacite.org/oai/oai-1.0/ a http://oai.datacite.org/  

http://schema.datacite.org/oai/oai-1.0/
http://oai.datacite.org/

