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Wejdż na stronę zooniverse.org i zarejestruj się. Jest to bezpłatne i dostępne dla każdego.

Po zalogowaniu na kolejnym ekranie 
kliknij opcję „Create a new project

Pamiętaj aby zapoznać się z 
zasadami tworzenia projektów 
na platformie Zooniverse. Są 
tam umieszczone zasady 
oceniania projektów, wymagania 
co do projektów i inne przydatne 
materiały w zakładce quick links 
po lewej stronie

Tutaj możesz się 
zarejestrować
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Project details - W tej zakładce pokazuje się domyślny układ projektowy

Po lewej stronie na 
stałe umieszczone są 
poszczególne  
zakładki projektowe

Górny pasek 
pozostaje bez 
zmian

W ramkach 
wprowadzasz treść 
projektu. Podpowiedzi 
po angielsku znajdziesz 
pod ramką
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W kolejnej zakładce "About" opisujesz projekt bardziej szczegółowo, uwzględniając oczekiwane 
rezultaty, pokazując zaangażowane w projekcie osoby i odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.

W każdym momencie 
możesz podejrzeć jak 
projekt będzie widoczny 
dla użytkownika

Pewne elementy formatowania pozostają niezmienne
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Collaborators - Możesz dodawać współpracowników do projektu i  jako "owner" (właściciel) 
określasz ich role. Wszyscy oni muszą się również zarejestrować na portalu.

Do wyboru jest 5 rodzajów ról dla 
osób zaangażowanych w projekt. I 
więcej osób będzie Ci pomagało, tym 
lepiej dla projektu
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Field guide - zakładka ta służy do dokładnego opisania czynności jakie są wymagane w projekcie od wolontariuszy.
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Tutorial - W tej zakładce opisujesz niezbędne działania krok po kroku w formie instrukcji dla wolontariuszy. 
Każdy wolontariusz może wywołać tutorial w każdym momencie, jeśli jest dla niego coś niejasne.

W tym miejscu dodajemy kolejne strony 
przewodnika np. w postaci zdjęć

Kolejność stron można łatwo 
pozamieniać miejscami
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Media - W tej zakładce możesz umieścić wszystkie niezbędne pliki do wykorzystania w opisie i 
wyjaśnianiu celu projektu. To podręczna biblioteka, z której można skorzystać zawsze.
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V isibility - Po uzupełnieniu wszystkich danych w projekcie w tym miejscu wysyłasz projekt do recenzji 
przez przedstawicieli platformy Zooniverse. Jest ona dwuetapowa: najpierw sprawdzane są kryteria 

formalne a następnie merytoryczne. Może ona potrwać aż do 8 tygodni.

Po naciśnięciu przycisku „Public” Twój projekt staje się widoczny dla innych

Tutaj jest checklista sprawdzająca czy 
wszystkie etapy przygotowania projektu 
zostały wykonane

Visibility - Po uzupełnieniu wszystkich danych w projekcie w tym miejscu wysyłasz projekt do recenzji przez 
przedstawicieli platformy Zooniverse. Jest ona dwuetapowa: najpierw sprawdzane są kryteria formalne a następnie 
merytoryczne. Może ona potrwać aż do 8 tygodni.
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Zakładka "Talk" to narzędzie do tworzenia forum, narzędzia komunikacji z wolontariuszami i wszystkimi innymi 
osobami zaangażowanymi w projekt. Zooniverse wymaga, aby był co najmniej jeden kanał bezpośredniej komunikacji. 
Pamiętaj, aby odpowiadać na pytania jak najszybciej.
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Data Exports - z tego miejsca możesz wyeksportować zgromadzone wcześniej dane przez wolontariuszy w 
postaci plików .csv. Możesz tutaj również dowiedzieć się więcej o programach do obróbki danych.

W tym miejscu wysyła się prośbę o 
przesłanie danych badawczych

Można również eksportować 
dane z forum
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Workflow - to zakładka, gdzie uzupełnia się codzienne zadania do wykonania. To miejsce kluczowe dla projektu. Źle 
zaprojektowane narzędzie do działań będzie skutkowało bezwartościowymi danymi. Testuj to narzędzie wielokrotnie 
przed stworzeniem wersji ostatecznej. 
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Subject Sets - w tym miejscu można załadować zestawy danych do analizy, takie jak zdjęcia ale nie tylko. 
Pojedyńczy plik nie może być większy niż 1 MB.

W tym miejscu znajdziesz 
szczegółowe informacje 
co do załadowywania 
datasetów

W tym miejscu 
można znaleźć 
więcej informacji 
po angielsku
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Projekt
„MOS T DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty S ys tem Trans feru Wiedzy

– e tap II: Open Research Data”
współfinansowany jest

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020



Dziękuję za uwagę
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