Podzimní seminář ASEP 2017

Kolektiv ASEP
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Praha 14. 11. 2017

Program

• RIV (přehled co se událo od března)
• Kontrola dat v ASEP
(UT WOS, projekty, programy, oddělení, alerty, RID)

• AA – nová funkčnost
• Datový repozitář ASEP
Seznámení s datovým repozitářem
Příprava dat (H 2020, DMP, podpora ASEP pro vědce)
Zpracovatel a datový repozitář

• ASEP - výhled

RIV

Shrnutí duben – prosinec 2017
Únor smluvní výzkum 2016, schválena metodika M17+
Březen - červen – kontroly, tvorba a předání xml poskytovatelům
(Příprava datových souborů, mazání, oprav)

• Opravné dávky (Úprava ARL)
• Vlastní řešení průvodek (Přijato všemi poskytovateli)
• kontrola zaslaných souborů poskytovateli
Červenec – bibliometrická analýza výsledků (výsledky „biblio“, „nebiblio“)
Srpen – doplnění nových výsledků (v souboru mohou být jen nové záznamy – úprava ARL)
Září – výběr excelentních výsledků 2016 (systém SKV/RV) (výsledky „nebiblio“)
Říjen – tabulky T3, T4, T5 (T4 – připomínky k výsledkům vyřazeným z
hodnocení)
Listopad „31. 10. 2017 aktualizace definic druhů výsledků VaVaI (příloha M17+)“
Prosinec (listopad – prosinec projednávání výsledků hodnocení podle M17+
s poskytovatelem, resp. VO
RVVI: Výsledky hodnocení M17+ schválení, vyhodnocení průběhu hodnocení a
optimalizace postupu pro další období)
Informace k hodnocení jsou na interních stránkách AV
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Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v.…
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Etnologický ústav AV ČR, v.…
Ústav dějin umění AV ČR, v.…
Ústav pro jazyk český AV…
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav teoretické a…
Ústav pro českou literaturu…
Ústav státu a práva AV ČR,…
Masarykův ústav a Archiv…
Ústav pro soudobé dějiny…
Ústav fyziky plazmatu AV…
Biologické centrum AV ČR,…
Ústav přístrojové techniky…
Ústav výzkumu globální…
Ústav chemických procesů…
Archeologický ústav AV ČR,…
Ústav termomechaniky AV…
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV…
Ústav teorie informace a…
Archeologický ústav AV ČR,…
Ústav organické chemie a…
Fyziologický ústav AV ČR, v.…
Geologický ústav AV ČR, v.…
Psychologický ústav AV ČR,…
Národohospodářský ústav…
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální…
Ústav informatiky AV ČR, v.…
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR,…
Ústav fotoniky a elektroniky…
Ústav fyziky materiálů AV…
Ústav makromolekulární…
Ústav anorganické chemie…
Astronomický ústav AV ČR,…
Matematický ústav AV ČR,…
Ústav pro hydrodynamiku…
Ústav molekulární genetiky…
Biotechnologický ústav AV…
Ústav struktury a…
Ústav fyzikální chemie…
Ústav biologie obratlovců…
Ústav analytické chemie AV…
Ústav experimentální…
Geofyzikální ústav AV ČR, v.…
Ústav živočišné fyziologie a…
Biofyzikální ústav AV ČR, v.…
Knihovna AV ČR, v. v. i.

„Nebibliometrizovatelné“ výsledky 2016
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Vyřazené výsledky z hodnocení
Návrh k vyřazení 108 výsledků:
Knihy/kapitoly (90)
publikace není v NKP(56),
výsledek neodpovídá druho definice – katalog, sborník, slovník, ročenka,
proslov, metologie, studie, divadelní hra…
chybí formální atributy (odkazy na literaturu apod.)
jiný obor

Článek v periodiku (18)
(nepůvodní výsledek, rešerše, souhrn, reprint, počet odborných
stran)

RIV - opravy dat a nové výsledky
Data lze opravovat a doplňovat celý rok, ale pořád
platí dávkové odevzdání dat přes poskytovatele.
• pokud o to žádá poskytovatel,
• po domluvě (zpracovatele, autora) s poskytovatelem
Je potřeba zvážit, zda je to opravdu nutné udělat
opravu (doplnění) ihned, nebo stačí až v květnu.
Drobné opravy – překlepy, chybné údaje – vyplněním
pole C83 se připraví záznam do opravné dávky.

https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/riv/vlozeni_opravnych_kodu.
pdf

Opravy projektů, přesuny roku sběru – musí se nahlásit
přes mail a formulář.
Pozor na verze souborů – hledáme systém zveřejnění.

RIV - výsledky ukončených projektů
Nové záznamy se vytvoří v roce sběru 2018, požádá se o převedení na
rok sběru 2017.

RIV - sběr 2018
Kde najdeme výsledky: www.rvvi.cz
Informace k hodnocení:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

Struktura: zatím zůstává stejná jako v roce 2017
Způsob předání dat: dávkový způsob

Převodník klasifikací oborů – zavedeme i v ASEP

Opravy a doplnění dat v ASEP
Analytika ASEP
Import WOS/SCOPUS – nevyřešené problémy
UTWOS
Projekty
RID
Oddělení
--------------------------------Hodnocení AV v roce 2020 (již teď probíhá
příprava)
Bibliometrie na AA

ARL/ASEP v KNAV
Webové formuláře:
Všechny uživatelské účty (zpracovatel, anonymní, individuální) již
využívají nové webové prostředí. (EDGE, FF, IE, Chrome)
Klient
• neplatí se licence
• po stažení nového klienta se již nežádá o sériové číslo
• klienta si může stáhnout každý zpracovatel
IPAC
Příprava nového IPACu s Citace.com (návrh citačních stylů)
Úpravy systému
Archiv x zadané požadavky x aktuálně řešené problémy
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/
II. Fáze importu z WOS – využití alertů, informace v myASEP

Datový repozitář

Datový repozitář ASEP - shrnutí
1.
2.

Podepsání smlouvy o ukládání datových souborů do repozitáře
Proškolení zpracovatelů ústavů, kteří budou mít podepsanou smlouvu

Kdo může ukládat datové soubory:
Uživatel, který má vytvořen individuální uživatelský účet.
Jaká data budou v repozitáři: Data pracovníků ústavů AV ČR.
Kdo je zodpovědný za uložený obsah a stanovení licence: autor
Formální kontrola a zveřejnění: zpracovatel
Nastavení systému
Současné nastavení systému není konečné, systém upravíme
na základě praktických zkušeností.

Datový repozitář ASEP
workflow

1. Žádost o vytvoření
uživatelského účtu
myASEP.

2. Aktivace myASEP
v klientovi.

3. Vytvoření datového
záznamu a připojení
datasetů.

4. Předání k formální
kontrole.

5. Kontrola

Systém dolní handle a
zveřejnění v katalogu.

Datový repozitář ASEP
Příprava dat - autor

Nelze ukládat všechna data, která
vzniknou během bádání.
Příprava dat – je zcela zásadní, aby se
uložila kvalitní data.

Datový repozitář ASEP
myASEP zpracovatele
• Zpracovatel může vytvářet nové datové
záznamy a ukládat datasety (i když doporučujeme,
aby si je vytvářeli autoři sami).

• Provést formální kontrolu záznamů, které
vytvořili autoři. (Formální kontrola může být převedena
i na odborníka dané oblasti, tím by se zkvalitnila ukládaná
data.)

• Má k dispozici přehledy všech odeslaných
datových záznamů do on-line katalogu, i
odeslaných záznamů, kde je pouze odkaz na
dataset, uložený v jiném úložišti.

Datový repozitář ASEP
myASEP zpracovatele
• Levý sloupec – bibliografické záznamy
pracoviště Pravý sloupec – datové záznamy

Datový repozitář ASEP
Rozpracované záznamy

Kontrola datového záznamu
provede se kontrola vyplnění povinných polí (systém nedovolí předat
záznam s nevyplněným povinným polem)
• aby bibliografická citace měla smysl
• kontrola správně navázaných autorit autorů a projektů
Kontrola přiložených souborů (datasetů) do ASEP
• V případě jiné licence než CC, musí být text licence uložen ve
formátu pdf/A
• Přiložení souboru readme.txt
• Komprimace souborů - zip
V případě, že jsou data k bibliografickému záznamu v ASEP uložena v
jiném úložišti, lze do bibliografického záznamu vložit odkaz na tato
data. Pokud tato data nejsou dostatečně popsána, lze vytvořit datový
záznam pro tato data v ASEP s odkazem do úložiště.

Editace a mazání
Datové záznamy a datasety

Zveřejněné datové záznamy
• Editace datových záznamů
Drobné opravy a doplnění datových záznamů zajišťuje zpracovatel
pracoviště.
• Výměna a mazání datasetů
Výměnu datasetu zajišťují zpracovatelé pracoviště ve spolupráci se
supervizorem KNAV.
O úplném vymazání datového záznamu, či datasetu může požádat
vkladatel zpracovatele pracoviště, který po domluvě se supervizorem
(KNAV) rozhodne, jak bude s požadavkem naloženo.
Vzhledem k tomu, že jsou záznamům přiřazovány trvalé identifikátory
handle, které se používají při citacích a zajišťují trvalý přístup k datům, i
když se změní nastavení serverů na kterých systém běží a záznamy
z databáze jsou sklízeny přes protokol OAI-PMH do dalších systémů,
datové záznamy budou odstraněny pouze v závažných případech.

Shrnutí
• Datový repozitář – příprava školení zpracovatelů
• Probíhá čištění dat a doplnění UT WOS,
projektů…
• Úprava Analytika ASEP – bibliometrická část
• Příprava II. fáze importů záznamů z WOS
(SCOPUS?) z alertů do ASEP
• Struktura dat bude doplněna o oborové řazení v
RIV
• RIV sběr 2018?
• Nový IPAC s Citace.com

Děkujeme za pozornost

