
Қалай DOI алуға болады?



РЦСА

Ресейлік цифрлық стандарттау агенттігі (РЦСА) - бұл Ресей мен 
ТМД-дағы көптеген ғылыми жарияланымдарды стандарттауға 
бағытталған ұйым. РЦСА CrossRef тіркеу агенттігінің демеуші-мүшесі 
және Datacite консорциумы мен тіркеу агенттігінің мүшесі болып 
табылады. РЦСА ұйымдарға цифрлық объектінің (DOI) 
сәйкестендіргіштерін тіркей алуы үшін DOI ажырамас бөлігі болып 
табылатын бірегей префиксті бекітуге уәкілетті.
РЦСА Ресей мен ТМД-да сандық объектінің сәйкестендіргіші — DOI 
(Digital Object Identifier) стандартының пайда болуына ықпал етеді. 
Біздің ұйым академиялық сандық деректердің жақсы танылуы мен
олардың ода әрі дәйексөзденін жақсарту үшін, оларға DOI береді. 
Деректер РЦСА репозиторийінде және OAI ашық қолжетімділік
технологиясын қолдайтын бірқатар әлемдік дерекқорларда
орналастырылады.
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DOI ДЕГЕН НЕ?

DOI (Digital Object Identifier) — цифрлық объектінің
сәйкестендіргіші (сонымен қатар объектінің цифрлық
сәйкестендіргіші, ОЦС тіркесі қолданылады) — желіде ұсынылған
ақпаратты белгілеу стандарты. DOI — интернеттегі объектінің
тұрақты орналасқан жерін, объектінің атауын және нысанды
сипаттайтын метадеректерді анықтайды.
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ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ҮШІН DOI МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

• DOI өзгермейді және мақаланың / зерттеудің / деректер 
жиынтығының ең жаңа нұсқасына әкеледі (тіпті, домен өзгерсе 
де)

• Журналдың/ҒЗИ/баспаның беделін арттыру

• Халықаралық деректер базаларымен (Scopus, WoS, EBSCO, DOAJ 
және т. б.) интеграциялану

• Іздеу жүйелері мен ғылыми ақпарат репозиторийлері үшін
деректердің "көрінуін" арттыру, мысалы, Google Scholar

• Мақалалардан/деректерден дәйексөз келтіру есебі

• Альтметриктермен, ORCID-пен, ғылыми зерттеулер туралы
деректерді сақтау және басқару жүйелерімен (CRIS-
жүйелермен), библиографиялық менеджерлермен (Mendeley, 
Zotero) және плагиат іздеу сервистерімен интеграциялану

• Әлемнің барлық жетекші баспалары қабылдаған стандарт

4



ПАЙДАЛАНУШЫ ҮШІН DOI 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
• Интернетте ғылыми деректерді жылдам және тиімді іздеу 
• Бір рет басу арқылы деректердің бастапқы көзіне көшу 

• Белгілі бір мақаланың нақты орналасқан жеріне 
кепілдік/интернеттегі зерттеулер 

• Әдебиеттер тізімін жасау кезіндегі нақты сілтеме ғылыми 
деректердің толық сипаттамасы
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ҚАНДАЙ ОБЪЕКТІЛЕРГЕ DOI ҚАЖЕТ?

• Кітап, кітап сериясы, кітаптың жеке бөлімі немесе тарауы
• Зерттеулер
• Журнал, журналдың жеке нөмірі немесе томы, жеке мақала,
мақалаға сынпікірлер

• Диссертация
• Конференция еңбектерінің жинақтары, жеке баяндама

• Ғылыми есеп
• Препринт (қолжазба)
• Деректер базасы, деректер жинағы

• Бағдарламалық жасақтама
• Және ғылыми жарияланымдардың басқа түрлері, сондай-ақ 
жарияланым бөлімдері, мысалы, суреттер, кестелер, графикалар
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DOI ҚҰРЫЛЫМЫ

10.23670/IRJ.2017.56.105

Префикс – бірегей параметр, РЦСА тіркеу агенттігі жауапты ұйымға 
(мысалы, баспаға) береді.
Суффикс – ұйымның өзі анықтайды, әдетте, журналдағы
аббревиатурадан және мақала деректерінен тұрады.
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DOI-ҒА ТІРКЕЛУ ҮШІН НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

• Тіркелген деректердің URL беті болуы тиіс. 
• URL бет ұзақ мерзімді негізде қол жетімді болуы керек. 

• URL бет өзгерген жағдайда жаңартылуы қажет. 
• Метадеректер барлық пайдаланушыларға шектеусіз қол жетімді 
болады. Бұл жағдайда толық мәтіннің немесе файлдың өзі 
жазылым астында қол жетімді болуы мүмкін. 

• Міндетті метадеректер: дереккөздің атауы (мақаланың немесе 
жарияланымның атауы). 

• Авторлар (ғалымдар, осы жарияланымның авторлары). 

• Баспагер (мұрағатты сақтайтын және зерттеу деректерін 
ұсынумен айналысатын ұйым). 

• Жарияланған жылы. 

• DOI-дің өзінің тікелей мәні.
• DOU тіркелген объектінің URL мекенжайы7
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ҰСЫНЫЛАТЫН МЕТАДЕРЕКТЕР

1.Тақырып немесе кілт сөздер.
2. Жарияланған күні.
3. Байланысты сәйкестендіргіштер

(DOI, ISSN, ISBN және т.б.).
4. Аннотация немесе сипаты.
5. Геодеректер (орны және/немесе

gps координаттар).
6.ORCID
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ҚОСЫМША МЕТАДЕРЕКТЕР

1.Тіл.
2. Балама сәйкестендіргіш (Pubmed id, 
РҒДИ id және т.б.).

3. Өлшем.
4. Пішім.
5. Құқықтар.
6. Нұсқа.
7. Қаржыландыру. 
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ГЕФЕСТКЕ ТІРКЕЛУ ПРОЦЕСІ
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XML МАҚАЛАДАҒЫ МЕТАДЕРЕКТЕР
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НЕГІЗГІ РЕПОЗИТОРИЙЛЕР

РЦСА арқылы тіркелетін барлық деректер келесі репозиторийлерге
келіп түседі:
http://search.rads-doi.org/ РЦСА-ның жеке репозиторийі Google 
Scholar-де индекстеледі, мұның өзі ақпаратты кең аудиторияға
жеткізуге мүмкіндік береді. DOI қандай объектіден дәйексөз
келтірілгенін және осы объектіден дәйексөз келтірілген немесе
келтірілмегенін бақылауға мүмкіндік береді.

https://www.base-search.net Билефельд Университеті құрған 
ғылыми ресурстар бойынша мультипәндік іздеу жүйесі.

https://search.datacite.org/ Жетекші әлемдік стандарттардың
библиографиялық сілтемелерін қалыптастыру мүмкіндігімен ғылыми
деректерді іздеудің халықаралық репозиторийі (ГОСТ-тан басқа).
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WOS ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫМЕН 
ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ
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SCOPUS ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫМЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ
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РҒДИ ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫМЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ
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ГЕФЕСТТЕ DOI-ГЕ ТІРКЕЛУ ПРОЦЕСІ

https://youtu.be/eRQbOYhyzCk
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https://youtu.be/eRQbOYhyzCk


ҚАЛАЙ DOI АЛУҒА БОЛАДЫ?

DOI-ге тапсырыс беру үшін, өтінеміз,
біздің сайттан өтінім толтырыңыз:

http://rads-doi.org/pricing
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www.rads-doi.org
info@rads-doi.org
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