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У статті викладено інформацію, необхідну для підготовки веб-ресурсу пе-

ріодичного наукового видання до процедури одержання цифрових іден-

тифікаторів DOI. Наведено вимоги до веб-ресурсів періодичних наукових 

і книжкових видань. Описано процедуру реєстрації цифрових ідентифіка-

торів DOI, підготовку і активацію пристатейних списків літератури в систе-

мі CrossRef. Пояснено необхідність і важливість активації перехресних по-

силань, яка повинна підвищити "видимість" видання та сприяти зростанню 

кількості цитувань.

Ключові слова: цифрові ідентифікатори DOI, Агентство CrossRef, нау ко ві пу-

блікації, база даних, пошукова система.

Як побудувати веб-ресурс журналу для отримання DOI? Для того, 

щоб депонувати метадані і DOI в систему CrossRef, видавець по-

винен мати активні веб-сторінки для отримання вхідних поси-

лань. Як тільки метадані та DOI депонуються в CrossRef, користу-

вачі отримують можливість "витягти" DOI і створити посилання. 

Більшість видавців-членів CrossRef "відправляють" користувачів 

до сторінки анотації та дозволяють авторизованим користувачам 

отримувати доступ до повного тексту статті автоматично. Якщо 

повний текст доступний на безоплатній основі, користувачі мо-

жуть відразу ж отримати доступ до нього. Багато видавців дають 

незареєстрованим користувачам доступ з різними типами оплати 

за перегляд. Мінімально веб-сторінка статті повинна містити пов-

ний список бібліографічних посилань, у тому числі для користувача 

відображається і DOI. DOI повинен мати вигляд URL-посилання 

(рис. 1). 

Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу наукового періо-
дичного видання. Власний веб-ресурс наукового періодичного 

видання (журналу) повинен мати англомовний інтерфейс. Жур-

нал може бути представлений на веб-сайті інституту, це є дуже 

поширеним явищем. Зараз не обов’язково мати власний сайт або 
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доменне ім’я. Назва журналу повинна бути чітко вказана на веб-сторінках, 

на які посилаються DOI.

Сайт повинен складатися з:

• головної (візитної) сторінки журналу із зазначенням ISSN, а також 

вихідної інформації щодо головного редактора, редакційної колегії, полі-

тики редакційної колегії з приводу дотримання авторського права і порядку 

рецензування статей, наукової тематики, порядку та періодичності виходу;

• на головній сторінці повинен бути вихід на кожне число журналу — як 

поточне, так і архівні;

• сторінка окремого числа журналу (поточна чи архівна) повинна міс-

тити DOI, наданий цьому числу журналу в цілому (надається агентством 

CrossRef безкоштовно під час заповнення постатейних форм на відповід-

не число журналу), та мати вигляд змісту відповідного числа журналу, при 

цьому з кожної позиції змісту повинен бути можливим перехід на домашню 

сторінку окремої статті;

• домашня сторінка кожної статті містить метадані: цифровий іденти-

фікатор DOI цієї статті, бібліографічну інформацію (скорочена англомовна 

назва журналу відповідно до ISSN, рік виходу, том, номер, сторінковий ін-

тервал статті), прізвища авторів, назви установ, де вони працюють, назву 

статті, анотацію (резюме) до статті, ключові слова. Крім того, сторінка по-

винна мати якийсь механізм, за допомогою якого користувач може отрима-

ти доступ до повного тексту. Цей доступ повністю контролюється видавцем, 

але посилання (домашня сторінка) має бути доступним для всіх.

Рис. 1. Приклад веб-сторінки: http://dx.doi.org/10.15407/scin11.05.025
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Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу книжкового видання. Власний 

веб-ресурс видавництва повинен мати англомовний інтерфейс. Сайт видав-

ництва повинен складатися з:

• головної (візитної) сторінки видавництва;

• на головній сторінці повинен бути вихід на сторінку книжкового 

видання;

• сторінка книжкового видання повинна містити наступні обов’язкові 

метадані:

Обов’язкові елементи для книжкової серії: назва серії, том, ISBN, дата 

публікації (рік), видавець, цифровий ідентифікатор DOI для серії.

Для окремої книги: назва книги, дата публікації (рік), ISBN (якщо ISBN 

відсутній, необхідно використовувати елемент <noisbn>), видавець, цифро-

вий ідентифікатор DOI для книги.

Для розділу з книги: цифровий ідентифікатор DOI для розділу.

Рекомендовані елементи: прізвища авторів і назви установ, де вони пра-

цюють, редактор, анотація (резюме) до книги, ключові слова, загальна кіль-

кість сторінок (для книг), сторінковий інтервал (для розділів).

Як зареєструвати коди DOI? Журнали: DOI може бути призначений само-

му журналу, окремо тому журнала або конкретному випуску. Проте рекомен-

Рис. 2. Реєстраційна форма на число журналу на ресурсі CrossRef
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дується отримання DOI на рівні заголовка журналу (DOI цього рівня часто 

використовують ISSN як суфікс). DOI повинні бути призначені всім статтям, 

опублікованим у журналі, і можуть бути призначені іншому контенту (наприк-

лад, оглядам книг, рецензіям тощо). Елементи статті, для яких буде корис-

ним отримання власного ідентифікатора, також можуть бути зареєстровані 

як компоненти. При цьому обирається DOI, що відрізняється від DOI статті. 

Такими елементами можуть бути рисунки, таблиці або допоміжні дані.

Депонування DOI журналу.

1. Зайти на сайт агентства CrossRef — http://www.crossref.org/

2. Вибрати з бокового меню розділ Technical Resources/Web deposit Form 

(http://www.crossref.org/webDeposit/).

3. У рядку вибору Data Type Selection обрати Journal (Журнал), заповнити 

реєстраційну форму на число журналу  (рис. 2).

Рис. 3.  Форма для введення метаданих статті на ресурсі CrossRef
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4. Після заповнення інформаційної форми числа журналу перейти до реє-

страції статей, які містяться у цьому числі журналу, тобто треба перейти до ін-

формаційної форми на статтю журналу, натиснувши кнопку Add Articles (рис. 3).

5. Після заповнення інформаційних форм на всі статті даного числа 

журналу натиснути клавішу Finish.

6. Заповнити інформаційну картку користувача.

7. Зареєструвати число журналу, натиснувши клавішу Deposit. Після 

цього з’явиться інформація про успішну реєстрацію XML-файла.

Книги. DOI завжди призначаються на рівні назви книги, а часто і на 

рівні розділів. Книги також можуть бути депоновані як частина серії книг, 

у цьому випадку серії надається свій унікальний DOI, що має відрізнятися від 

DOI будь-якого тому серії. Книга повинна мати код ISBN, коли це можливо, 

для кожного тому, а також необхідним є ISSN для кожної серії книг.

1. Зайти на сайт агентства CrossRef — http://www.crossref.org/

2. Вибрати з бокового меню розділ Technical Resources/Web deposit Form 

(http://www.crossref.org/webDeposit/).

3. У рядку вибору Data Type Selection вибрати Book (Книга), заповнити 

реєстраційну форму з інформацією про книгу (рис. 4).

4. Після заповнення інформаційної форми книги (монографії, серії 

книг …) перейти до реєстрації розділів, з яких складається книга. Для цього 

треба перейти до наступної інформаційної форми, натиснувши кнопку Add 

Chapters (рис. 5).

5. Після заповнення інформаційних форм на всі розділи даної книги на-

тиснути клавішу Finish.

6. Заповнити інформаційну картку користувача. 

7. Зареєструвати книгу, натиснувши клавішу Deposit. Після цього з’я ви-

ть  ся інформація про успішну реєстрацію XML-файла.

Депонування за допомогою XML-файлів. Депонування метаданих у CrossRef 

передбачає створення XML-файла відповідно до нашої схеми. Цей файл 

вноситься до системи CrossRef за допомогою відкритих або машинних інтер-

фейсів. У процесі подачі, DOI і метадані додаються до системи CrossRef, при 

цьому DOI реєструються за допомогою Handle resolver. DOI (і метадані) також 

можуть бути отримані шляхом запиту в пошуковій системі, як тільки депону-

вання стало успішно оброблене.

Базовий процес складається з таких кроків:

1. Створення XML-файла з використанням CrossrRef deposit schema.

2. Перевірка XML-файла — необов’язковий, але бажаний етап, необхід-

ний для уникнення проблем і затримок видавничого процесу. Ніж витрача-

ти час на депонування файла, отримання листа-відгуку зі списком помилок 

та їх виправлянням — простіше і швидше перевірити вихідний файл. Ви мо-

жете це зробити двома шляхами: 

а) використовуючи XML Parser на сайті CrossrRef. Коли Ви відправляє-

те дані в XML Parser, не проводиться ніякої обробки. Якщо файли аналізу-

ються успішно — Ви побачите, скільки DOI знайдено у файлі. Невдачі бу-
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дуть відображатись як помилки, згенеровані Xerces parser. Валідатор зможе 

перевірити файли, створені по всім схемам CrossrRef, проте рекомендовано 

використовувати найновішу схему (на даний момент це 4.3.6). Такий спосіб 

перевірки є найкращим для кількох файлів;

б) використовуючи тестувальну систему http://test.crossref.org. CrossRef 

підтримує тестову систему за адресою http://test.crossref.org, яка функціонує 

ідентично до основної системи, але використовує вона тестову базу даних 

Рис. 4. Реєстраційна форма для книжкових видань на ресурсі CrossRef

Рис. 5.  Форма для реєстрування розділів книжкових видань на ресурсі CrossRef



86

 А.Д. ДАНІЛОВА

і, як наслідок — не реєструє DOI. Для використання необхідно спрямувати 

Ваш браузер або програму депонування за адресою test.crossref.org замість 

doi.crossref.org. Такий спосіб перевірки є найкращим для перевірки великої 

кількості файлів.

Рис. 6. Реєстраційна форма для отримання інформації щодо наявності DOI на джерела, 

вказані у пристатейних переліках посилань

Рис. 7. Форма з переліком пристатейних посилань, доповнена CrossRef інформацією 

щодо наявності DOI
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3. Завантаження XML-файла виконується програмним шляхом або за до-

помогою веб-інтерфейсу. Цей процес є дуже простим і не передбачає перевірки 

даних протягом завантаження. Повідомлення про успішне завершення, що над-

ходить, лише сповіщає про те, що файл було отримано.

4. Перевірка журналу завантаження. Після завершення депонування 

Ви отримаєте на електронну пошту лист (журнал завантаження), що місти-

тиме результати цього процесу. Зауважте: навіть якщо більшість DOI депо-

новані успішно, можуть трапитися окремі помилки. Журнал варто ретельно 

перевірити, помилки проаналізувати й виправити, файли за потреби пере-

завантажити.

Завантаження XML-файла:

1. Заходимо в адміністративну панель https://doi.crossref.org

2. Обираємо у вкладці Home пункт Upload submissions чи вкладку Sub mis-

sions. Якщо реєструємо DOI для статей, то Type у вкладці обираємо Meta data 

(там є й інші типи, у т. ч. для реєстрування літератури з пристатейних по-

силань).

3. Натискаємо кнопку Огляд та обираємо потрібний  XML-файл.

4. Натискаємо кнопку Upload.

5. У вкладці Show System Queue можна відслідковувати стан завантажен-

ня файла.

6. У вкладці Administration можна обрати відповідний тип файлів і дату 

їх завантаження, перевірити, чи пройшов файл валідацію, а також інформа-

цію щодо помилок.

Як правильно підготувати й активувати списки літератури? Відповідна 

форма бази CrossrRef дозволяє дізнаватись цифрові ідентифікатори об’єктів 

(DOI) для опублікованих раніше будь-якими видавцями журнальних статей, 

книг, розділів книг, іншого контенту, шляхом копіювання списку літератури 

у спеціальне поле. При цьому посилання повинні бути транслітерованими 

(записані у романському алфавіті) або перекладені англійською та оформ-

лені відповідно до світових стандартів, якими послуговуються наукоме-

тричні бази даних. Інструмент працює найбільш надійно, якщо посилання 

відформатовані так:

Clow GD, McKay CP, Simmons Jr. GM, and Wharton RA, Jr. 1988. 

Climatological observations and predicted sublimation rates at Lake Hoare, 

Antarctica. Journal of Climate 1:715-728.

Бажано розділяти окремі пункти переліку посилань порожнім рядком. Для 

досягнення найкращих результатів не варто залишати порожні рядки всереди-

ні окремого пункту. Відправлений до CrossrRef  за допомогою відповідної фор-

ми перелік посилань, укладений належним чином за абеткою чи у вигляді ну-

мерованого переліку, через кілька хвилин "повертається" у тому ж вікні форми, 

доповнений інформацією щодо наявності DOI на вказані джерела.

Щоб перевірити точність отриманих таким чином надісланих DOI  

у переліку посилань, натисніть на посилання з індексом DOI, який повер-

нувся після запиту.
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Для отримання вихідних посилань на оригінальні публікації, з яких 

складаються пристатейні переліки посилань проіндексованих статей, необ-

хідно виконати такі дії:

• на домашній сторінці проіндексованої статті (англомовний варіант 

сторінки) розмістити список літератури англійською мовою (або транслі-

терація списку). Перевірити, щоб список не містив кириличних символів;

• зайти на сайт агентства CrossRef — http://www.crossref.org/;

• обрати з бокового меню розділ Simple Text Query (http://www.crossref.

org/simpleTextQuery);

• заповнити реєстраційну форму (рис. 6);

• у поле Registered email вставити зареєстровану адресу електронної 

пош ти надавача кодів DOI — резидента CrossRef;

• у поле Enter text in the box below вставити список літератури;

• натиснути кнопку Submit;

• дочекатися відповіді (рис. 7);

• скопіювати список літератури з наданими вихідними посиланнями на 

оригінальні публікації і додати його на домашню сторінку проіндексованої 

статті (англомовний варіант сторінки);

• натиснути кнопку Deposit.

З’явиться нова форма, яку необхідно заповнити (рис. 8):

• у поле E-mail Address: вставити зареєстровану адресу електронної 

пошти;

• у поле Parent DOI вставити індекс DOI проіндексованої статті;

Рис. 8. Форма для доповнення наявного переліку посилань отриманою інформацією 

щодо наявності DOI



Підготовка інтернет-сторінки наукового видання з метою отримання цифрових ідентифікаторів DOI

• заповнити поля Username та Password;

• натиснути кнопку Deposit.

Процес реєстрації літератури закінчено.

CrossRef робить можливим поєднання в науковому контенті наукових 

публікацій. Це відбувається шляхом надання на базі кросс-видавничих по-

силань двох основних послуг: реєстрації і депонування DOI. CrossRef від 

імені видавця реєструє індекси DOI та URL-адреси в центральному катало-

зі, який розроблено Міжнародним фондом DOI. Каталог завжди активний 

і завжди актуальний. Працює він шляхом пошуку поточної URL-адреси для 

конкретного індексу DOI і спрямування кінцевого користувача на знайдену 

адресу. Коли видавець змінює місцерозташування об’єкта, він обов’язково 

повинен оновити URL-адреси в системі CrossRef. Навіть якщо об’єкт пере-

міщується на нове місце, посилання, яке бачать користувачі, буде працюва-

ти, як і раніше. Всі індекси DOI повинні посилатися на актуальну активну 

веб-сторінку.

Завдяки цифровим ідентифікаторам інформаційний контент усіх учас-

ників Агентства CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дозволяє активно 

використовувати і зберігати переходи (лінки) між ними, робить більш ефек-

тивним механізм перехресних посилань (крос-лінкінг). Це призводить до 

зростання кількості цитувань масиву загалом і кожної публікації зокрема, 

активізує наукову комунікацію.
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