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Розглянуто необхідність застосування цифрових ідентифікаторів DOI у наукових публікаціях та сервісу Citedby від CrossRef для полегшення пошуку інформації в електронному масиві наукового контенту та відслідковування цитування наукових робіт. Бібл. 5, рис. 4.
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Згідно з наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Порядку формування
Переліку наукових фахових видань України» до Переліку включаються наукові періодичні видання
України, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science (категорія «А») та відповідають
певним критеріям [1]. Журнал «Технічна електродинаміка» (ТЕ) включено 24.05.2018 р. до цього Переліку у
категорію «А». На сьогодні крім нього лише один журнал у галузі електротехніки, електроенергетики –
“Electrical engineering & Electromeсhanics” – входить до цієї категорії, а всього 52 журнала з різних галузей
науки при загальної кількості біля 3000!. Остання цифра змушує звернутися до шостого закону Паркінсона,
який твердить, що прогрес науки обернено пропорційний числу виданих журналів.
Журнал «ТЕ» відповідає всім вимогам, переліченим у наказі, у тому числі кожній опублікованій науковій статті присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier) –
унікальний цифровий ідентифікатор об’єкта, що пов’язаний з посиланнями на веб-сторінки, де
знаходяться ці об’єкти або інформація про них. Використання DOI зменшує кількість помилок під
час цитування наукових документів, спрощує ідентифікацію об’єктів у процесі індексування базами
даних та пошуковими системами, убезпечує від втрати посилань у разі зміни веб-адреси ресурсу [2].
Потужні пошукові платформи, наприклад, Scopus надають можливості пошуку ресурсів за ними.
Присвоює DOI для опублікованих наукових цифрових об’єктів (статей у періодичних виданнях,
монографій та їхніх розділів, матеріалів конференцій та ін.) реєстраційна агенція CrossRef, що не має
регіональних обмежень. Членство у CrossRef дає змогу використовувати безкоштовний сервіс Cited-by
(процитовано кимось – пер. с англ.), який є інструментарієм для відслідковування цитування публікацій.
Метою статті є ознайомлення авторів та читачів журналу «Технічна електродинаміка» з можливостями програми Cited-by від CrossRef задля полегшення знаходження потрібних документів, відслідковування цитування своїх робіт та дослідження зв’язків між науковими публікаціями.
Як працює сервіс Cited-by? Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 80 мільйонів елементів контенту (статті, книги, дисертації тощо). Цей контент у повному обсязі є зв’язаним,
що дає змогу активно використовувати переходи між елементами, та зумовлює зростання кількості
цитувань [3]. Участь у програмі Cited-by безкоштовна, заохочується реєстраційною агенцією Crossref
і Міністерством освіти та науки України. Щоб мати право використовувати Cited-by та отримувати
відомості щодо цитування своїх публікацій, видавець має зареєструвати: по-перше, DOI для наукової
публікації на сайті агентства CrossRef, по-друге, пристатейні списки літератури та встановити статус
OPEN для посилань [4]. Редакція журналу «ТЕ» виконує цю важливу та копітку роботу, завдяки
чому, як видно з рис. 1, посилання всіх статей журналу мають статус OPEN (розділ Participation
Report сайта Crossref https://www.crossref.org/members/prep/6225 ).

Рис. 1
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Нові цитування можуть з’явитися у будь-який момент, тому посилання Cited-by мають бути
актуальними, а члени Crossref – регулярно перевіряти нові цитування.
Де можна побачити результати? Метадані із Crossref використовують різні бази даних.
Після того, як видавець підтримав ініціативу Open Citations та передав свої метадані до Crossref, інші
бази даних та ресурси можуть використовувати цю інформацію, відтак, видавець розпочинає
індексуватися у різних пошукових системах без додаткових зусиль зі свого боку. Перевірити індексування своїх видань у цих ресурсах можна самостійно. Наведемо перелік основних [4].
Crossref Metadata Search – пошуковий інтерфейс від самого Crossref, дає змогу здійснити
пошук за назвою, автором, DOI, ORCID тощо, а також уточнити отримані результати за типом
документа, роком, назвою видання.
Dimensions – платформа від компанії Digital Science, що поєднує базу даних цитувань,
пошуковий і аналітичний інструментарій, а також доступ до повних текстів. Дані про публікації
(майже 10 млн. документів) та їхні цитування Dimensions отримує, у тому числі із переданих видавцями метаданих у Crossref.
Lens.org – відкрита платформа, що поєднує інформацію про патенти та наукові публікації
(статті, матеріали конференцій та ін.). Дані для ресурсу Lens.org отримує від Crossref, ORCID,
Microsoft Academic, PubMed, Impactstory, WIPO та ін. Здійснювати пошук у Lens.org можна, зокрема,
українською мовою.
1findr – пошукова система наукової літератури від компанії 1science. Зараз для пошуку через
1findr доступні близько 95 млн. документів, а безкоштовний інтерфейс забезпечує пошук різними
мовами за усіма метаданими, а також дає змогу уточнювати результати за типом доступу, роком,
мовою, тематикою та прізвищем автора.
Scilit – пошуковий сервіс наукової літератури, започаткований китайсько-швейцарським
видавцем відкритого доступу MDPI. Дані для ресурсу розробники використовують із Crossref та
PubMed.
Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – відкритий український індекс наукового цитування,
розробку якого у 2018 р. розпочала Державна науково-технічна бібліотека України за дорученням
Колегії Міністерства освіти і науки України. Ресурс індексуватиме українські наукові видання, що
передають метадані в Crossref для отримання DOI, та надаватиме інформацію про кількість цитувань
публікацій на підставі аналізу метаданих тих видань, що використовують сервіс Cited-by та
підтримали Initiative for Open Citations.
Серед інших ресурсів, які використовують дані від Crossref: Open Citation Index, Gecko,
Kudos, Researchfish, Authorea, PaperHive, SHARE.
Розглянемо, як можна використовувати ці ресурси, наприклад, Dimension, для відслідковування цитування публікації [5]. Важливо, що платформа Dimensions сумісна з Crossref, і це дає їй
можливість візуалізувати метадані, які містяться в цифрових ідентифікаторах DOI. Якщо стаття
журналу має DOI, то вона автоматично довантажуються в Dimensions. При цьому журнал отримує
окрему сторінку за рахунок унікального номера в системі, наприклад, source_title=jour.1318186 для
журналу «ТЕ». Таке посилання цілком можна публікувати на сайті журналу, наприклад, у розділі
«Індексація», тоді за кількома кликами користувачі можуть отримати розгорнуту статистику, список
авторів, кількість цитувань та іншу інформацію. Свій ID у системі автоматично отримує і кожен
окремий вчений, наприклад, V.M. Mykhalskyi 012047056433.32.
Щоб подивитися кількість цитувань конкретної статті, необхідно перейти на сторінку
Dimensions Badges (https://badge.dimensions.ai/#build) та заповнити таблицю (рис. 2), де вказати DOI
статті. У центрі віджета з'явиться цифра – кількість цитувань. Якщо натиснути на кнопку віджета,
можна потрапити на сторінку з розширеною статистикою та інформацією про статтю (рис. 3).
Вчених цікавлять цитування в інших наукових документах, адже з використанням цих зв’язків можна швидко дізнатися, де і хто зацікавився результатами конкретної роботи. Функціонал
Dimensions містить інструмент для перевірки наукових цитувань (рис. 4). Таким чином можна дізнатися, хто, де і скільки разів процитував Ваші статті, а також встановити, хто із науковців був процитований Вами. Платформа містить мільйони записів, має можливість показувати також альтернативні метрики, наприклад, дані про популярність статті в соціальних мережах.
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Отже, сервіс Cited-by від CrossRef дає змогу науковцям відслідковувати цитування, їхню
кількість, вказує посилання на документи, які цю публікацію цитують, використовуючи метадані з
пристатейної бібліографії видання. Проте слід зазначити, ці дані можуть бути неповними, тому що не
всі видавці поки ще приєдналися до цієї ініціативи.

Редакція журналу "ТЕ" докладає багато зусиль для того, щоб журнал був відомим у
світі, мав високі рейтинги. Але цього недостатньо, потрібно об'єднати зусилля редакції і авторів,
збільшити частку якісних англомовних публікацій та робіт, виконаних спільно із зарубіжними вченими. До речі, у 2018 році в журналі було опубліковано 28,2% статей англійською мовою, 3% 
спільно з іноземними фахівцями та 3% статей іноземних авторів. Цього замало.
І останнє. У час стрімкого розвитку інформаційних технологій згадуються слова з другої частини дилогії Льюіса Керолла "Аліса в Задзеркаллі". Пам'ятаєте, як Червона Королева повчає дівчинку: "Всі наші сили йдуть на те, щоб утриматися на одному місці. А якщо хочеш ще і просунутися
вперед, то бігти треба, принаймні, вдвічі швидше".
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