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Розвиток OJS

o2001 – OJS 1

o2005 – OJS 2

o2016 – OJS 3

oНайновіший стабільний реліз – OJS 3.1.1-4

oДемонстраційний сайт: https://demo.publicknowledgeproject.org/ojs3/demo/

https://demo.publicknowledgeproject.org/ojs3/demo/


Що нового?

Оновлений редакторський інтерфейс



Що нового?

⚫ Покращений зовнішній інтерфейс журналу.
⚫ Є можливість вільного вибору та завантаження офіційних тем для журналу. 
⚫ Широкий вибір плагінів (модулів), які можна завантажити в один клік.
⚫ Підтримка публікацій на основі формату JATS XML.
⚫ Простота в налаштування та призначенні ролей для журналу, тобто рівень доступу осіб, 

які приймають участь у редакторському процесі, можна самостійно налаштовувати.
⚫ Вихідний код OJS так само залишається відкритим, це ж стосується ліцензії (General 

Public License v.2), тобто програмне забезпечення так само залишається вільним.
⚫ Форум, на якому можна знайти підримку: https://forum.pkp.sfu.ca/
⚫ OJS 3 вже перекладено українською мовою

https://forum.pkp.sfu.ca/


Зовнішній вигляд

Зовнішній вигляд OJS із третьою версією зазнав істотних змін, щоб відповідати вимогам 
часу щодо потреб користувача, дизайну тощо. Офіційні теми:
⚫ Default theme (стандартна, за замовчуванням)
⚫ Bootstrap 3 theme (тема на основі сучасного фреймворку Bootstrap)
⚫ Default Manuscript theme
⚫ Health Sciences theme
⚫ Classic theme
⚫ Окрім того, в процесі розробки знаходяться ще 4 теми для OJS 3



Health Sciences Theme



Classic Theme



Способи відображення статей у 
форматі JATS XML, Lens Viewer 



Способи відображення статей у 
форматі JATS XML, JATS Parser



Інтеграція з Crossref

o Стандартна інсталяція OJS 3 включає в себе плагін (модуль), який дозволяє відсилати 
метадані по статті у автоматичному або напівавтоматичному режимі у Crossref

o Список плагінів доступний через адміністративний інтерфейс –> Налаштування –> Веб-
сайт –> плагіни –> встановлені модулі

o Назва плагіну «Модуль експорту у CrossRef XML» або «CrossRef XML Export Plugin». Він за 
замовчуванням встановлений та активований



Інтеграція з Crossref
Після натискання «Import/Export Data» з’явиться меню, яке дозволяє вносити метадані до 
Crossref автоматично (для цього слід ввести логін та пароль доступу до Crossref)



Інтеграція з Crossref
Вкладка «Articles» (Статті) дозволяє автоматично у необхідному форматі відсилати метадані 
по статті (статтям), якщо логін та пароль введені вірно. Або можна завантажити одним 
кліком XML файл, який відповідає вимогам Crossref, та завантажити його на сайті Crossref
самостійно.





Контакти та посилання
• Безшейко Віталій: vitaliybezsh@gmail.com
• Public Knowledge Project, website: https://pkp.sfu.ca/
• Public Knowledge Project, forum: https://forum.pkp.sfu.ca/
• Скачати OJS: https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download/
• OJS demo: https://demo.publicknowledgeproject.org/ojs3/demo/
• OJS testdrive: 

https://demo.publicknowledgeproject.org/ojs3/testdrive/index.php/j
ournal

• Хостинг журналу від PKP: https://pkpservices.sfu.ca/content/journal-
hosting
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