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Отворени 
материјали

Отвореноста на истражувањето се потпира на 
споделување материјали

Специфични по дисциплина и понекогаш и на ниво 
на лабораторија

Консултирајте се со истражувачи од вашата 
дисциплина за да ги идентификувате складиштата

Различни видови 
материјали:

Реагенси, протоколи, 
белешки, контејнери, 
софтвер, хардвер...



Реагенси

• Супстанција, соединение или 
мешавина што може да се додаде 
во системот со цел да се создаде 
хемиска или друга реакција

• Може да бидат депонирани во 
складишта како Addgene, The 
Bloomington Drosophila Stock 
Center, и ATCC

• Лиценцирајте ги вашите 
материјали за да можат повторно 
да ги користат други истражувачи

https://www.addgene.org/
https://bdsc.indiana.edu/
https://www.atcc.org/






Протоколи

• Опишува формален или официјален 
запис за научни експериментални 
набљудувања во структуриран 
формат

• Депонирајте виртуелни протоколи 
за цитирање, адаптација и повторна 
употреба со помош на Protocols.io

https://www.protocols.io/




Protocols.io

Уредувач

• Создадете протоколи, 
документи или колекции

• Напредни компоненти за 
детали

• Истовремено уредување за 
тимови

• Можност за коментирање во
работниот простор

• Детална историја со 
можност за враќање на 
промените

https://protocols.io/




Белешки, 
контејнери и
софтвер

• Споделувањето на софтвер што се користи за 
истражување е неопходен услов за повторливост на 
експериментите

• Споделете на софтверот што се користи за истражување 
на GitHub со DOI

• Споделете белешки со отворени услуги, како што 
е mybinder.org

• Протоколите без запишување (read-only) треба да бидат 
депонирани во регистарот на вашите дисциплини, како 
што се ClinicalTrials.gov и SocialScienceRegistry или општ 
регистар како што е Open Science Framework

• Многу списанија, како што се Trials, JMIR Research 
Protocols, или Bio-Protocol, ќе го објават вашиот 
протокол

https://mybinder.org/
https://clinicaltrials.gov/
https://www.socialscienceregistry.org/
https://osf.io/






Софтвер со 
отворен код

• Јавно споделениот софтвер всушност не е со 
отворен код освен ако не е придружен со 
соодветна лиценца

• Изберете соодветна лиценца за вашиот 
софтвер, заснована на она што претпочитате да 
го оставите на другите да 
прават (choosealicense.com)

• Споделувањето на софтвер во која било форма 
е подобро отколку да не го споделувате!

• Непостоечки или недостапни зависности или 
недоволна документација за компјутерската 
околина се многу чести пречки за повторна 
употреба и репродуктивност

https://choosealicense.com/






Отворени 
лиценци и 
формати на 
датотеки

• Лиценцата е правен документ со кој се даваат 
специфични права на корисникот за повторна 
употреба и прераспределување на материјал 
под некои услови

• Лиценците може да се применат на кој било 
материјал (на пример, звук, текст, слика, 
мултимедија, софтвер)

• Лиценците за бесплатна содржина се лиценци 
кои даваат дозвола за пристап, повторна 
употреба и прераспределба на материјалот со 
малку или без ограничувања

• Форматот на датотека е стандарден начин на кој 
информациите се кодираат за складирање во 
компјутерска датотека

• Не сите формати имаат слободно достапни 
документи за спецификација, делумно затоа 
што некои развивачи ги сметаат нивните 
документи за спецификација како трговски 
тајни

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_content_licenses






Лиценци за 
научна 
содржина

• Creative Commons
лиценци

• CC BY лиценца - написи, 
книги, работни 
документи и извештаи

• CC Zero (CC0) –
податочни множества и 
бази на податоци

https://creativecommons.org/licenses/


Отворени 
формати на 
датотеки

• Датотеките не треба да се компресираат и треба да 
избегнуваат комерцијални формати или формати 
оптоварени со патенти 

• Користете отворени формати засновани на 
документирани стандарди

• Само некриптирани датотеки треба да бидат 
објавени и архивирани.

• Отворени формати:
• Текст: TXT, ODT, PDF/A, XML
• Табеларни податоци: CSV, TSV
• Слики: TIFF, PNG, JPG 2000, SVG, WebP
• Аудио: WAV, FLAC, OPUS
• Видео: MPEG2, Theora, VP8, VP9, AV1, Motion JPG 

2000 (MJ2),
• Бинарни хиерархиски податоци: HDF5

• Проверете дали складиштето каде што сакате да 
депонирате публикација има список на 
претпочитани формати



Благодарам за 
вниманието!

Прашања?

Придружете ни се: https://www.nosci.mk

https://www.nosci.mk/?page_id=28

