
Jak korzystać z Repozytorium 
Otwartych Danych RepOD?
WEBINARIUM



Zdeponowanie 
a publikacja ● Zdeponowanie danych a publikacja danych.

● Numer DOI zostaje wstępnie przypisany do 
zestawu podczas deponowania, jeszcze przed 
publikacją. 

● Dzięki temu możliwe jest powiązanie danych z 
publikacją (poprzez wskazanie w publikacji 
odpowiedniego DOI) bez konieczności 
udostępniania danych przed ukazaniem się 
publikacji.



Formaty 
plików

● Zalecamy otwarte formaty plików.

● Limit przesyłania plików wynosi 5.0 GB na plik.

● Nie ma limitu wielkości zbioru. 



Wersje
● Jeśli zauważymy błąd w opublikowanych danych 

lub metadanych, możemy go poprawić i 
opublikować nową wersję zbioru. 

● Zmiana w metadanych może zostać 
opublikowana jako “mała” (1.1; 1.2; 2.1 etc.) lub 
“duża” (2.0; 3.0 etc)  wersja zbioru. 

● Zmiana w danych (plikach) zawsze musi być 
opublikowana jako “duża” wersja.

● Poprzednie wersje zbioru pozostają dostępne – 
być może ktoś już użył tych danych lub je 
zacytował. 



Wybór
licencji

● Metadane i zestawienie zbioru - na mocy 
regulaminu zawsze na licencji CC0. 

● Możliwość wybrania warunków użycia dla 
poszczególnych plików w zbiorze.
○ Licencje do wyboru z listy, w tym popularne 

licencje Creative Commons.



Korzystanie z danych badawczych 
w Repozytorium Otwartych Danych RepOD



Wyszukiwanie
● Wyszukiwanie proste.
● Wyszukiwanie zaawansowane - po wartościach 

wybranych pól metadanych.
● Wyszukiwanie przez API.
● Możliwość odnalezienia danych z RepOD w innych 

serwisach harwerstujących metadane (np. OpenAIRE).



Pobieranie
● Możliwość pobrania plików przez interfejs graficzny (“z 

przeglądarki”) oraz API.
● Jeśli zbiór zawiera wiele plików, można je pobrać “za 

jednym zamachem”, spakowane do formatu ZIP. 
● W przypadku plików tabelarycznych istnieje możliwość 

pobrania plików w kilku tworzonych automatycznie 
formatach. 



Cytowanie

● Sugerowane cytowanie znajduje się na stronie zbioru 
danych. 

● Możliwość pobrania danych bibliograficznych zbioru w 
formatach EndNote XML, RIS i BibTEX (umożliwia import 
np. do menedżera cytowań). 

● Szczególnie ważne: numer DOI oraz wersja zbioru. 



Strony 
internetowe Regulamin korzystania z repozytorium RepOD

Witryna informacyjna repozytorium RepOD

Strona projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

Broszury informacyjne w zakładce Pliki do pobrania: 

● Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępniania | pdf

● Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych | pdf

● Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik | pdf

https://repod.icm.edu.pl/terms-of-use-page.xhtml
https://repod.icm.edu.pl/info
https://drodb.icm.edu.pl/
https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/
https://drodb.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Selekcja-i-przygotowanie-danych-badawczych-do-udost%C4%99pnienia.pdf
https://drodb.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Jak-korzysta%C4%87-z-zasob%C3%B3w-w-repozytoriach-danych.pdf
https://drodb.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Prawne-aspekty-otwierania-danych-badawczych-%E2%80%93-poradnik.pdf


Dziękujemy!

Kontakt:
wf@icm.edu.pl


