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 مقدمه

اسایی ، الکترونیکی در شبکه ها از جمله شبکه اینترنت نیاز به استانداردی جهت شن با افزایش حجم منابع

های الکترونیکی از  فایلاقالم اطالعاتی در قالب این اشیاء وجود دارد. این اشیاء شامل  بازیابی و مدیریت

م اطالعاتی در محیط این اقال ، ... می باشد . ول هافصلی از یک کتاب، نمودارها، جدکتاب یا قبیل مقاله ، 

ساخت یافته ای اطالق می  ةدیجیتالی به داد شیءاصطالح وب به نام شیء دیجیتالی شناخته می شوند. 

تقسیر می  ، محاسبه ای ایزارهایها است که توسط کامپیوتر یا سایر  ز بیتا گردد که به صورت مجموعه ای

می  دیجیتالی بکار برده شیءشامل زوج مقادیری است که حداقل یکی از آنها برای بیت هر مجموعه  گردد.

قابل دسترسی  ،فرض بر آن است که از یک یا چند محل شناخته شدهاین مجموعه ها  نذخیره شد با  .شود

در این است.  شیءآن  نهای ذخیره شد دیجیتالی محل یا محل شیءباشند. یکی از اطالعات پایه ای یک 

ایجاد برای این منظور  دیجیتالی ذخیره شده و می تواند بازیابی گردد.  شیءاطالعات پایه به عنوان ستا را

و  یت محتوا مطرح بوده و با داده هانظام استاندارد شناسایی اشیاء دیجیتالی به عنوان زیرساخت مدیریک 

نیاز به شناساگر واحدی جهت  . به طور کلی در هر محیط دیجیتالیاست ، در پیوندمرتبط ی ابرداده ها

مدیریت منابع وجود دارد. شناساگرهایی که به یک محتوا نسبت داده می شوند ممکن است در شبکه دیگر 

لذا هیچگونه تضمینی جهت نامگذاری یکسان یک  ،توسط اشخاص دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرند
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ندارد. بنابراین استفاده از یک استاندارد جهت  مدرک توسط تهیه کنندگان مختلف یک اثر الکترونیکی وجود

شناساگر اشیاء . ضروری می باشد  حصر بفرد بودن آننم برای یکدست سازی و نامگذاری اثر الکترونیکی 

غیر  ،شناساگری که به یک اثر الکترونیکی نسبت داده می شود .دیجیتالی همان استاندارد مورد نظر است

جهت مالکیت معنوی اثر به کار می رود. شناساگر اشیاء  نشانه ایمانند  قابل تغییر بوده و در حقیقت

 جدول هادیجیتالی را می توان در سطوح مختلف یک اثر پیاده سازی نمود )برای مثال نشریه، مقاله نشریه، 

تال جهت یط دیجیکه از مح هایینهاد برایها  ن گامیکی از مهمتری مربوط به هر مقاله ... (.و شکل های 

نترنت به منظور یدر جهت استاندارد ساختن فناوری مرتبط با ا تالشد، نانتقال محتوی استفاده می کن

دارای شناساگر می  ءایاری از اشیتالی  بسیجید عصرنک در یهم ا .است  ات محتویریانتقال داده ها و مد

ی اد محتویبااما این مهم در رابطه با محتوای مدارک به زبان فارسی صادق نیست. از این رو باشند. 

از یست و نین امر، ابزار کنونی کافی نیافتن ایت شود.جهت تحقق یریط مدین محیز در ایتالی فارسی نیجید

   .ه سازی گرددادیپبرای آثار به زبان فارسی ستم معتمدی ینانی طراحی وسیرساخت قابل اطمیاست تا ز

انجام وجهت بومی سازی Digital Object Identifier    (DOI)به همین منظور مطالعه جامع سیستم

DORآن در قالب 
عالوه بر شناسایی  DORشده است. یکی از مزیت های  سیتمی طراحی و پیاده سازی 2

آثار علمی، بویژه مقاالت نشریات، به لحاظ  عدم تکراری بودنهر شیء دیجیتالی فارسی، در تشخیص 

                                                           
1. Digital Object   Recognizer 
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بودن آن و عدم تکرار پذیری اعداد و نشانه های اختصاص داده شده، بسیار مفید و کارآ می  منحصر بفرد

 باشد.  

ارائه شده و پس از آن به توضیح در مورد  DOIدر ابتدا الزم است تا شرح مختصری از سیستم جامع 

قابل ذکر است که بخش های بعدی تا بخش دوم  پرداخته می شود. DORکارکرد نظام طراحی شده 

 می باشد. www.doi.orgبرگرفته از وب گاه 

 دهی( )کد گذاری شماره

. مسئولیت اصلی می دهدیک شماره )کد( منحصر بفرد اختصاص  شیء ،به هر  DOIدر سطح جهانی سیستم 

د که اصطالحاً به این مراکز، مراکز ثبت را اختصاص می دهن DOIاین امر با مراکزی است که شماره 

Registration) Agency  ( یکتایی این کدها توسط سیستم اطالق می شود .DOI  به نحوی طراحی شده که

گذاری نماید.  مالکیت معنوی را )به صورت مشهود و غیر مشهود( نام فقره ازهر فرد به راحتی می تواند هر 

استفاده شده و باعث می شود تا صدور اسامی  DOIیا رکورد  DOIوجود شناساگرها به عنوان قسمتی از نام 

DOI  آسان شود. کدها دارای پیشوند و پسوند می باشند که پیشوندهای انتخابی برای  "مالکیت محتوا"برای

 های هر سازمان است. متناسب با نیازمندی DOIاسامی 
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می گردد که بر آن اساس، موسسه می تواند برای هر محصول یک  تعریفمعموالً یک پیشوند برای هر موسسه 

بسیار فراتر از سایر  DOIپیشوند صادر نموده و خوشه ای از محصوالت را سازماندهی کند. عالوه بر آن، سیستم 

را نیز شناسایی کرده و گونه های  اطرح های شناساگرموجود بوده و قادر است تا قطعات کوچکتری از محتو

که  DOIنحوه نامگذاری  مختلفی از مالکیت فکری را که برای آنها شناساگری وجود ندارد نیز شناسایی نماید.

برای شناسایی یک شیء به کار برده می شود، نیاز عملی جهت شناسایی آن شیء از سایر اشیاء را نمایان می 

 سازد.

استفاده شود و رشته  ( ISSN)نظیر  می تواند جهت ترکیب با سایر طرح های شناسایی DOIسیستم 

اضافه گردد.  DOIابرداده  با استفاده از DOIکاراکترهایی از سایر طرح های شناسایی می تواند به سیستم 

یید مورد تا 1222و  1222)که در سالهای  ANSI/ NISO Z39.84-2000با استفاده از  DOIترکیب اسم 

( 1222)سال  ISO 26324سپس به عنوان قسمتی از  مورد سنجش قرار گرفته است.( ه استمجدد قرار گرفت

  است.شده  پذیرفته

، رشته ای مبهم یا اعدادی گنگ محسوب می شود که هیچ چیز نباید و نمی توان از  DOIدر عمل یک نام 

. تنها شیوه مطمئن جهت دانستن تمام استنباط نمود DOIدر سیستم  ،اعداد موجود در رابطه با استفاده از آن

ابرداده ای که در زمان ثبت  ازخاصی شناسایی می شود آن است که  DOIموارد درباره موجودیتی که توسط نام 
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ین به آن معنی است که برای مثال حتی اگر مالک یک مورد خاص تغییر کند، ا . شود استفاده، اعالم شده

 ، شناساگر ماندگار نیز گفته می شود.DOIقی می ماند و از این جهت به اسامی شناساگر آن یکسان با

از پیشوند و پسوند تشکیل شده که توسط  DOIدارای ویژگی کلی می باشند، ترکیب یک نام  DOIاسامی 

یز ، همچنین طول پسوند و پیشوند آنها نDOIاز یکدیگر جدا شده اند. محدودیتی برای طول اسامی  "/"کاراکتر 

نسبت به حرف کوچک و بزرگ حساس نبوده و می تواند هر یک از حروف قابل چاپ از  DOIوجود ندارد. نام 

کد نیز باشد. محدودیت بیشتر در استفاده از کاراکترها )برای مثال استفاده از حروف به حروف گرافیکی یونی

منحصر  DOIترکیبی از پیشوند سامی اتعریف گردد.  ISO 26324زبان خاص( می تواند برای یک برنامه توسط 

منحصر به فرد ) که توسط ثبت کننده  DOIتخصیص یافته( و یک پسوند  DOIبه فرد ) که توسط ثبت کننده 

به صورت غیر  DOIد و به همین ترتیب اجازه می دهد تا تخصیص نام نخاص تهیه شده( می باش شیءبرای 

 متمرکز باشد.

هیچ  معنا دار است. DOIبه صورت یک رشته کاراکتر مبهم تعریف شده که بر اساس اهداف سیستم  DOIنام 

از یک  DOIاستنباط کرد. به طور کلی یک پیشوند  DOIاطالعات قطعی را نمی توان از رشته کاراکتر خاص نام 

از یکدیگر  "."نقطه  به دنبال یک کد ثبت نام تشکیل می شود. این دو مولفه باید توسط یک راهنما،شاخص 

 مجزا گردند.
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شاخص کل مجموعه رشته کاراکترها )پیشوند و این می باشد.  "10"برابر با  DOIدر یک نام  راهنماشاخص 

 ( تشخیص می دهد.resolutionدیجیتالی در سیستم تفکیک پذیری ) شیءپسوند( را به عنوان شناساگر 

ت رشته کاراکتر منحصر به فردی است که به یک ثبت ، کد ثبت است. کد ثبDOIدومین عنصر از پیشوند 

 کننده تخصیص می یابد.

است که به دنبال آن کد ثبت  "10" راهنمایشامل شاخص  DOI پیشوند 10.1000برای مثال در رشته 

جهت راحتی مدیریت کدها تقسیم نمود. )مثال  ،نشان داده می شود. می توان کد ثبت را به زیر عناصر "1000"

مشخص گردد. چنین تقسیم بندی،  "."( هر زیر عنصر از یک کد ثبت باید توسط یک نقطه 10.1000.10

داللت بر هیچ رابطه سلسله مراتبی ندارد. هر کد ثبت، با تقسیم بندی و یا بدون آن ، دارای وضعیت برابری در 

ای معنی بیشتری است و توصیه می باشد. با این وجود ، یک کد ثبت تقسیم شده از لحاظ فنی دار DOIسیستم 

، صرفنظر از DOIپس از تخصیص نام  استفاده شود. ISO 26324می گردد که جهت تخصیص کدهای ثبت از 

امکان پذیر نمی  DOIیا مدیریت آن بوجود آید ، تغییر نام  شیءهر گونه تغییری که ممکن است در مالکیت 

 باشد.

 تفاده می شونداس DOIبررسی خصوصیات پسوندهایی که در نام 

توسط ثبت نام کننده انتخاب می شود. هر پسوند باید برای  طول آنکه شامل رشته کاراکتر است  DOIپسوند 

عنصر پیشوند که مقدم بر آن است منحصر به فرد باشد. پسوند منحصر به فرد می تواند یک عدد ترتیبی باشد و 
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یا ممکن است با شناساگری که بر اساس سیستم دیگری که توسط ثبت نام کننده مورد استفاده قرار می گیرد 

 .( ترکیب گردد…,ISSN,ISBN,ISAN,ISRC)برای مثال 

 می باشد. "123456"و پسوند  "10.1000"شامل پیشوند   DOI،  10.1000/123456مثال: نام 

استفاده می کند. جهت ساخت یک  ISSNاز  DOIپسوند   issn.1476-4687/0.1038در مثال دیگری 

گذاشته می  "."با حروف کوچک نوشته شده و سپس یک نقطه  "ISSN"، ابتدا ISSNبا استفاده از  DOIپسوند 

 ( نوشته می شود."ـ"است )همراه با کاراکتر  4687-1476که در اینجا  ISSNشود و پس از آن شماره 

 

 

 DOIاختصاص نام 

 اختصاص:قواعد 

هرگاه نیاز به تمایز  استفاده گردد. ISOنباید به عنوان جایگزینی برای سایر طرح های شناساگر  DOIیک نام 

می  DOIقواعد تخصیص اسامی  اختصاص داد. شیءرا به  DOIدیگر باشد می توان یک نام  شیاءاز ا شیءیک 

 باشد. DOIداده مناسب از طریق پروفایل برنامه ابرتواند شامل تعریف تابعی از محدوده بر اساس 
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 تقسیم بندی )جزء جزء شدن(

مورد نظر، جزیی از یک  شیءصرفنظر از اندازه ای آن )برای مثال ممکن است  شیءمی تواند به  DOIیک نام 

نظر می توانند با هر درجه ای از دقت و جزء جزء شدن که مد   DOIبزرگتر باشد( اختصاص یابد. اسامی شیء

جداگانه ای می تواند به اجزاء مختلف  یک متن به شرح  DOIء اختصاص یابند. برای مثال اسامی شیاباشد به ا

 :تخصیص داده شودزیر 

 خالصه ای از متن

 موجود در متن ول هایجد

 شماره نسخه متن

 شکل خاص موجود در متن

 یک پاراگراف

 توصیف

ابرداده  .نیازمند آن است که ثبت کننده ، توضیحی از ابرداده شیء مورد نظر را ارائه دهد DOIتخصیص یک نام 

 به عنوان یک موجودیت مجزا توصیف نماید.را آن در حد الزم باید شیء جهت تشخیص 
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  یکتایی

اشاره می کند. در حالی که یک مرجع می تواند توسط  DOIبه یک مرجع )شیء( در سیستم  تنها DOIهر نام 

 باشد. DOIمشخص گردد. توصیه می شود که هر مرجع تنها دارای یک نام  DOIبیش از یک نام 

 ماندگاری

در هر برنامه ای و یا جستجویی  DOIندارد. به این معنی که می توان از یک محدودیت زمانی  DOIیک نام 

و مراجع آن تحت تاثیر تغییرات در حقوق مربوط به مرجع  DOIبدون نگرانی از تغییر آن استفاده کرد. یک نام 

 و یا تغییراتی در حوزه مدیریت سیستم، قرار نمی گیرد.

       حروف اندازهحساست به عدم 

برای  (ASCII)سکینسبت به بکارگیری حروف کوچک و بزرگ حساسیتی نداشته و از کدهای اَ DOIاسامی 

به حروف کوچک و بزرگ تنها بر کاراکترهای  DOIمقایسه متن استفاده می نماید. غیر حساس بودن اسامی 

د ممکن است دارای نیونی کد استفاده می کن اَسکیکه از کاراکترهای غیر  DOIاعمال می شود. اسامی  اَسکی

 DOIبرابراست. تمام اسامی  Abc/10.123با نام  ABC/10.123شناساگرهای متفاوتی باشند. برای مثال نام 

در زمان ثبت، به حروف بزرگ تبدیل می شوند که این ویژگی در تمام خدمات ارائه شده بکار گرفته می شود. در 
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ثبت شده باشد در  ABC/10.123به صورت  DOIنام  سیستم تفکیک پذیری نیز این امر صادق است. چنانچه

 Abc/10.123همان شیء بازیابی می گردد و چنانچه سعی در ثبت  abc/10.123آن صورت با جستجوی 

کاراکترها، پسوندها نسبت  نظر رمزگذاریباشد سیستم خطای رکورد تکراری را نمایش می دهد. هر چند که از 

و به عنوان  )بوده Abc/10.123متفاوت از  ABC/10.123ند )به حروف کوچک و بزرگ حساس می باش

 DOI (International DOIبنیاد بین المللی  اماشناساگرهای متفاوت قابل تشخیص هستند، 

Foundation, DIF ) تصمیم بر حذف حساسیت به حروف کوچک و بزرگ دارد. در اینترنت نیز حساسیت به

سیستم عامل ویندوز، این حساسیت مشاهده نمی  DNSثال در حروف بزرگ و کوچک متفاوت است. برای م

سیستم عامل های یونیکس و برخی از موتورهای جستجو و راهنما ها همواره با حروف کوچک و بزرگ  شود.

 حساس می باشند.

 گذاریرمزمجموعه کاراکترها و 

 گذاریرمزقواعد 

که  ISO/IEC 10646از  UCS-2مجموعه کاراکتر  ،ممکن است از ترکیب کاراکترهای قابل چاپ DOIاسامی 

شامل اکثر  UCS-2تعریف شده، بدست آید. مجموعه کاراکتر  V2.0در آن مجموعه کاراکتر توسط یونی کد 

کاراکترهایی است که در زبان های اصلی و متداول دنیا بکار برده می شود. با این حال، به دلیل استفاده خاص از 
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هایی در  ( ممکن است محدودیتXMLدر  < >فناوری اینترنت )برای مثال استفاده از  کاراکترهای معین توسط

 استفاده روزمره بوجود آید.

را از فناوری زیربنایی  DOIاست که سیستم  اینپیشوندها، پسوندها و مجموعه کاراکترها در خصوص مهم نکته 

سیستم پردازش است. استفاده جاری که ، پیاده سازی یک DOIآن یعنی سیستم پردازش تمایز دهیم. سیستم 

 اداره می شود. محدودیت IDFهای  تقریبا جای تمام متون موجود در وب  را می گیرد توسط مجموعه سیاست

و در استفاده های وب وجود ندارد. نحوه  DOIهایی برای پسوند در هیچ یک از سیستم های پردازش، سیستم 

به عنوان کاراکترهای رزرو  "."و  "/"پیشوند را نشان می دهد یعنی  نمایش در سیستم پردازش دو محدودیت در

جهت توسعه زیر پیشوندها می باشد. تمام پیشوندها با  "."جدا کننده پسوند و پیشوند بوده و  "/"که در آن 

 بکار برده می شود. DOIجهت استفاده در اسامی  IDFشروع شده که برای "10"

 

 گذاریرمز

استفاده می کنند که در آن پیاده سازی یونی کد دارای محدودیتی در  UTF-8ته آن از سیستم پردازش و هس

استفاده از مجموعه کاراکترها ندارد. هر کاراکتر می تواند به سیستم پردازش ارسال و در آن ذخیره و بازیابی 

هایی در نمایش بسیاری  نیز محدودیتی در استفاده از مجموعه کاراکترها ندارد. در عمل محدودیت IDFگردد. 

از مجموعه کاراکترها در محیط وب وجود دارد که به متن مورد استفاده کاربران خاص، بستگی خواهد داشت. 
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را نشان  "kanji"گری که استفاده می شود، می تواند کاراکترهای خاص نظیر کاراکترهای ربرای مثال نوع مرو

 دهد.

 پیاده سازی

های علمی در پیاده سازی ضروری می باشد. برای مثال ، رمز گذاری  ها و واقعیتدر نظر گرفتن توام استاندارد

hex  در یک  "#"با کاراکترurl  ضروری است زیرا این کاراکتر جهت نمایش شروع یک قطعه url بکار برده می

سیستم با این وجود،  .ندارد DOIشود. این کاراکتر معنی خاصی برای سیستم پردازشی یا در ترکیب سیستم 

مرورگر آن را به صورت  ،را رمزگذاری نماید. در غیر اینصورت# را در بر می گیرد باید کاراکتر  URLپردازش که 

برای  "hexرمز گذاری "در نظر می گیرد. این امر در تمام پیاده سازی های وب صحیح می باشد. نیاز  #عالمت 

ر خاص متفاوت است. رمز گذاری های ضروری در ترکیب با پیاده سازی مرورگ ">"یا  "<"سایر کاراکترها نظیر 

در نظر گرفته می شود. در حالت معمول تر ، جهت پیاده سازی شناساگرها در  NISOتوسط استاندارد  DOIنام 

ی است که ممکن است بوجود آید و باید ریک متن دیجیتالی نیاز به در نظر گرفتن احتمال مباحث رمز گذا

ه کاراکترها و نیاز به انتقال آنها در محیطی مانند وب به صورتی که بدون تغییر باقی درباره محدودیت مجموع

 بحث نمود. ،بمانند
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 مشخصات رمز گذاری

های خاص که توسط این استاندارد جهت استفاده از یونی کد و کاراکترهای رزرو شده  به استثنای نیازمندی

فرض نشده و نشان  DOIمحدودیت های دیگری در خصوص کاراکترهای استفاده شده در  ،نشان داده می شود

ها  URLدر متون کاربردی خاص نظیر  DOIداده نشده است. برخی از مباحث رمزگذاری که در زمان استفاده از 

 .در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد ،بوجود می آید HTTPو یا پروتکل 

 UTF-8رمزگذاری 

سکی جهت استفاده می کند. کاراکترهای اَ UTF-8از  DOIسیستم پردازش جهت رمزگذاری رشته های 

الزم نمی باشد. در  UTF-8سکی جهت رمزگذاری حفظ شده و هیچ تغییری در کاراکترهای اَ UTF-8رمزگذاری 

اکتت( می باشد.  گونه ای از  1بیت ) 22رمزگذاری یونی کد، پیش فرض آن است که هر کاراکتر شامل 

اکتت رمزگذاری شوند. در  1است، که اجازه می دهد تا کاراکتر بوسیله یک تا  UTF-8 رمزگذاری یونی کد 

یونی کد د نقش ویژه ای دارد. استاندار ،UTFسکی نظیر حروف فارسی زمان استفاده کاراکترهای غیر اَ

)مجموعه کاراکتر جهانی کد شده با چند  ISO/IEC 10646:2003های بیشتری را در پیاده سازی   محدودیت

 اکتت( نشان می دهد.
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 اه  URL  توصیه های رمزگذاری در زمان استفاده در 

به عبارت دیگر ویژگی های  است. DOIجهت استفاده از  اضافه کردن افزونه هاییفناوری مرورگر وب نیازمند 

زیادتری در مروگر الزم می باشد. به این ترتیب در آینده خصیصه هایی که از تفکیک پذیری حمایت می کند در 

 مرورگرها استفاده خواهند شد.

برای  .است  قابل دانلود handle.Netدر  که رایگان می باشد ( resolver pluginافزونه برطرف کننده )

می کند. به   حمایت Handleرا بسط داده به طوری که از پروتکل  مرورگرهای رایج، این افزونه عملکرد مرورگر

از پروکسی سرور پیش فرض   DOIاست  عبارت دیگر، بدون نیاز به بسط قابلیت مرورگرهای وب، ممکن

http://doi.org  استفاده کند. در این حالت، تفکیک پذیریDOI  بستگی به استفاده از قواعد دستوریURL 

 نوشته شود. http://doi.org/10.123/456تواند به صورت  می "doi:10.123/456"دارد. برای مثال، 

 به عنوان DOI 10.1006/rwei.1999.0001استفاده می گردد. برای مثال  DOI نیز از htmlدر صفحات  

 به صورت زیر نوشته می شود: htmlیک پیشوند در صفحه 

<a>href="http://doi.org/10.1006/rwei.1999%22.0001">10.1006/rwei.1999%22.0

001</a> 

 از متن اطراف آن بوجود آید. DOIتمایز  URLشده است تا در  رمز(  " ) عالمتتوجه کنید که 

http://doi.org/10.123/456
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 مباحث رمزگذاری

وجود دارد. قواعد دستوری برای  HTTPو  HTML  ،URLدر  DOIنیازهای رمزگذاری خاصی در زمان استفاده 

می تواند  URIاست. یک  DOI( دارای محدودیت بیشتری از قواعد دستوری برای URIشناساگر منابع یکسان )

 ( باشد.URN( و یا نام منابع یکسان )URLتعیین گر مکان منابع یکسان )

ها مجاز نمی باشند، استفاده  URNها یا  URLکه در  DOI( برای کاراکترهای %گذاری هگزا دسیمال )از رمز

کاراکتر به دنبال عالمت درصد می باشد. بنابراین ،  hexشامل جایگزینی معادل  امی گردد. رمزگذاری هگز

به صورت  http://doi.org/10.1000/456#789نوشته شده و  23%به صورت  #عالمت 

http://doi.org/10.1000/456%23789  نمی   #رمزگذاری می شود. اکنون مرورگر به تنهایی شامل

بنابراین تمام رشته  .و شروع قطعه دیگر تفسیر می گردد URLهای باشد و به صورت نرمال به عنوان انت

 تفکیک پذیری ارسال می نماید. جهت DOI، به سرورهای شبکه #به جای توقف در برخورد با را کاراکترها 

که  DOIمتفاوت است. یک  URLبا رمزگذاری تغییر نمی کند، تنها نمایش آن در یک  DOIتوجه کنید که خود 

رمزگشایی می گردد. رمزگشایی بوسیله سرور  DOIبه صورت رمز درآورده شده پیش از ارسال به ثبت کننده 

ها به صورت غیر رمزگذاری شده در بانک اطالعاتی ثبت  DOIانجام می شود. تمام  http://doi.orgپروکسی 

 "789#10.1000/456"به صورتذخیره سازی می شوند. برای مثال عدد ذکر شده در مثال باال  DOIکننده 

http://doi.org/10.1000/456#789
http://doi.org/10.1000/456%23789
http://doi.org/10.1000/456%23789
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همیشه باید به  "%"عالمت  .ذخیره می شود DOIدر ثبت کننده "23789%10.1000/456"نه به صورت و 

باید قواعد  DOIهستند،  DOIها شامل  URLها رمزگذاری گردد. در زمانی که  URL%( در 12صورت هگز )

 رعایت کند.را ها  URLدستوری متعارف در 

 ها URLو  DOIرمزگذاری الزامی و توصیه شده برای سپرده های 

ها  URLد. باید توجه داشت نرا به صورت خالصه نمایش می ده DOIراهنمای رمزگذاری برای  1و2 ول هایجد

فهرستی از کاراکترهایی که باید  2ها برای مجموعه کاراکترها می باشند. جدول  دارای بیشترین محدودیت

آن  ،، کاراکترهای اضافی که توصیه شده 1هگز رمزگذاری شوند را نشان می دهد. جدول  همیشه به صورت

 کاراکترها به وسیله رمزگذاری هگز جایگزین شوند را  نشان می دهد.

تمایز میان این دو فهرست، بین تجربه عملی با مرورگرها وب کنونی و مشخصه رسمی تری از قواعد دستوری 

URL .است 

 ذاری اجباریرمزگ : 1جدول 

 ? SPACE # " % کاراکتر

 (3F%) (20%) (23%) (22%) (25%) رمزگذاری

 



12 
 

 

 رمزگذاری توصیه شده: 2جدول 

 + \ | ' [ ] ^ { } < > کاراکتر

 (%2B) (%5C) (%7C) (%6o) (%5D) (%5B) (%5E) (%7D) (%7B) (%3E) (3C%) رمزگذاری

 

می تواند ناسازگار و متناقض باشد. توصیه می شود که یکی  "/../"و  "/./"همچنین تعبیر  مرورگرهای وب از 

 .تغییر یابد "2F%../"به  "/../"و  "2F%./"به  "/./"از ) / ( ها به صورت درصد رمزگذاری شود برای مثال 

 DOIنمایش بصری و سایر باز نمون های اسامی 

 نمایش صفحه و چاپی

نشان داده می شود که  ":doi"با حروف کوچک  DOIدر زمان نمایش چاپی و یا در صفحه مانیتور، اسم 

"doi:"   قسمتی از نامDOI  نیست. برای مثال نامDOI  ،" 10.1006/jmbi.1998.2354"  به صورت چاپی

 به صورت زیر خواهد بود:مانیتور صفحه در و یا 

"doi:10.1006/jmbi.1998.2354"                                                   
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 URIنمایش 

نظیر  URI برای باز نمون یک RFC 3986 یعنی IETF با ویژگی" doi"استفاده از حروف کوچک رشته کاراکتر 

"ftp:"  و"http:"  بکار برده می شود. در زمان نمایش در مرورگر وب اسمDOI  می تواند به یکURL،  برای

متصل  ،یک ابر پیوند وب استاندارد از طریق DOIسرور پروکسی مناسب جهت فعال سازی تفکیک پذیری اسم 

 ،برای سرور پروکسی URL، باید به DOIاز طریق ابر پیوند وب استاندارد، نام  DOIگردد. جهت تجزیه یک 

 اضافه گردد.

 به صورت پیوند عملیاتی زیر ساخته می شود. "DOI" 10.1006/jmbi.1998.2354مثال: نام 

http://doi.org/10.1006/jmbi.1998.2354 

به  IETFمنتقل می شود باید از استاندارد  HTTPنمایش داده شده و توسط پروتکل  URLکه در  DOIاسامی 

 DOIها بسیار محدودتر از قواعد دستوری برای  URIتبعیت نماید. قواعد دستوری برای  URIنمون  منظور باز

 DOIنرم افزار کالینت و یا سرور قادر به پردازش  است، برخی از کاراکترها رزرو شده و نیاز به رمزگذاری دارند.

 doi:10.1006/jmbi.1998.2354برای مثال . ها با استفاده از فناوری تفکیک پذیری متداول می باشند

تا حد امکان  DOIسیستم  بوسیله مرورگر تفسیر شده و بدون نیاز به پروکسی سرور اضافی، بازیابی می شود.

 HTTP URIممکن است به صورت  DOIری خاصی می باشد. برای برنامه وب ، نام مستقل از پیاده سازی فناو

 توضیح داده شود.
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 URNنمایش

ها استاندارد شده است سرورهای پروکسی  URN ها در جریان های کاری که قبال در  DOIبه منظور استفاده از 

DOI در نام  "/"را با اولین ( :  ) ، جایگزینی عالمتDOI خود دارند. اسامی  در دستور کارDOI  به صورت

URN  ها در دامنهdoi.org  نوشته می شود. برای مثال نامDOI ،10.123/456  به صورت

http://doi.org/urn:doi:10.123:456  .که پسوند  قابل ذکر استنوشته می شودDOI  مجاز است تا

ارجحیت دارد. برای مثال نام   ):(ها را داشته باشد و در برخی از موارد رمزگذاری درصد بر استفاده از  "/"سایر 

DOI ،10.123/456ABC/zyz  به صورتhttp://doi.org/urn:doi:10.123:456ABC%2Fzyz 

 کد گذاری شده است. 2F%آخر به صورت  "/"می شود که در آن  نوشته

 ها سایر بازنمون

ها در متون خاص می تواند نمایش داده شود. کاراکترهایی که مستقیماً در یک شبکه  به سایر فرم DOIاسامی 

ده از عالمت خاص و یا متن ارجاعی نمی تواند پردازش شود یا در جایی که ابهام افزایش می یابد )مانند استفا

منها، خط ربط که در صفحه یکسان نمایش داده می شود اما مقدار متفاوتی را دارند( باید از آن پرهیز کرد و یا 

درصد می "  ـ"    شده و سپس رمزگذاری  UTF-8تبدیل به  URLوه مناسبی رمزگذاری نمود )برای شیبه 

نشان داده شوند که در آن خوانایی یا به حداقل  shortdoiممکن است از طریق سرویس  DOIشود( اسامی 

 رساندن طول شناساگر در نظر گرفته می شود. بازنمون ویژه ممکن است شامل نیازمندهای فنی خاصی باشد.

http://doi.org/urn:doi:10.123:456
http://doi.org/urn:doi:10.123:456
http://doi.org/urn:doi:10.123:456ABC%2Fzyz
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 قواعد

رو نیاز به تولید مجدد نام  از آنجایی که اکثر انتشارات متنی ترکیبی از رسانه های دیجیتالی و چاپی است از این

DOI  صورت چاپی می باشد. یک ناشر نام بهDOI  را در مدرک ثبت می کند و مطمئن است که نامDOI   در

در نسخه چاپی یک نسخه دیجیتالی نیز ظاهر می  DOIزمان دانلود یا چاپ وجود خواهد داشت. همچنین نام 

را نشان  DOI توسط کلیک بر گزینه ای در وب نمایش داده شود، مرورگر وب نام کامل DOIشود. اگر نام 

 خواهد داد.

ممکن است روزآمد شود، اما در زمانی که انتشار نسخه چاپی  DOIدر حالی که در یک متن دیجیتال، یک نام 

به صورت چاپی، برای مثال مقاله  DOIامکان پذیر نیست. با استفاده از نمایش اسامی  DOIانجام شد، تغییر 

های نشریات، نام مقاله را مشخص می کند اما برای خواننده نحوه دسترسی به مقاله را در محیط وب مشخص 

 .نمایدنمی 

 ISOو سایر طرح های شناساگر بر مبنای  DOIارتباط میان سیستم 

 

 رئوس مطالب
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در رابطه با پیوند داده ها ، کاربردهای وب  یمسائلاحتمال ایجاد واحد چند شناساگر برای یک منبع  رخداد

مشکالت زمانی  است، را قوت می بخشد.بر قابلیت همکاری بین سیستم های متفاوت متکی که غیره  ومعنایی 

مسئله بزرگتر زمانی است که دو شناساگر ادعای  شناسایی نشود. شناساگر دیگری وجود دهند که می رخ 

د که در عمل چنین امری رخ نمی دهد زیرا این عمل اساس قابلیت همکاری را نقض داشتن منبع یکسان را دار

 می کند.

  ، ISAN ،ISBN ،ISRC ،ISSNنباید به عنوان جایگزین برای سایر طرح های شناساگر نظیر  DOI یک نام

ISNI  و ... استفاده گردد. اما زمانی که نامDOI ستفاده قرار گیرد می با ترکیبی از این طرح های شناساگر مورد ا

، جهت به DOIرا بهبود بخشد. در اصل ارجاع به سایر طرح های شناسایی در سیستم  شیءتواند عمل شناسایی 

 می شود. حداکثر رساندن ابزار برای کاربران و نیز به حداکثر رساندن بهره وری مدیریت داخلی بکار برده

 

 

 

 و سایر طرح های شناسایی  DOI و اسامی  DOIبیان رابطه میان سیستم 

حداقل یکی از دو شیوه  ،نیز در بر می گیردرا (ISSN)نظیر یک طرح شناساگر دیگری ،  DOIزمانی که نام 

 است:جهت بیان ارتباط مورد استفاده زیر
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 قرار می گیرد DOIسایر شناساگرهای موجود در فیلد شناساگر مرجع در ابرداده ـ 2

 برای مرجع )شیء مورد نظر( گنجانیده شود. DOIشناساگر موجود می تواند به عنوان بخش آشکاری از نام ـ 1 

نشان می دهد. بکارگیری سایر طرح های شناسایی در  DOIرا در نام  ISSN  ،ISBNمثالهای زیر به کارگیری 

 امکان پذیر است: DOIنام 

را در پسوند و پیشوند  (8-4567-123-86-978)ر با براب ISBNالحاق  10.978.86123/45678 :اولمثال 

 نشان می دهد. DOIیک 

 استفاده می کند. ISSNاز یک  DOIپسوند  issn.1476-4687/10.1038 :دوممثال 

است که نمی تواند به صورت معتبر به سیستم سفارش  DOIیک نام  10.97812345/99990: سوممثال 

ISBN  ارسال گردد یا به بارکدGS1  جهت استفاده در بارکدISBN  ارسال گردد یا به کدGS1  جهت استفاده

 مطابقت ندارد.  DOIقواعد دستوری با تبدیل شود و در کل می توان گفت که  ISBNدر بارکد 

استفاده کرد  DOIاست که نمی توان از آن در سیستم تفکیک پذیری  ISBNیک کد   978-12345-99990

)این مثال نشان می مطابقت ندارد  DOIر است. این رشته کاراکتر با قواعد دستوری و برای آن سیستم غیر معتب

، هر دو رشته کاراکتر سوم در مثال. (ی سایر طرح های شناسایی نمی باشدجایگزینی برا DOIدهد که یک نام 
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شناسایی  ، جهت تکمیل سایر طرح هایDOIمی توان از قابلیت سیستم   د.نشناسایی به یک شیء اشاره می کن

 استفاده کرد. خدمات استفاده از یک شناساگر می تواند توسط ارائه دهندگان متعدد ارائه گردد. 

 

 (ISOو سایر طرح های شناساگر )غیر از  DOIارتباط میان سیستم 

 ISOدر نظر گرفته شده است، برای سایر طرح هایی که از  ISOهمان اصول و قواعدی که برای طرح های 

در صورتی که شماره گذاری یک سیستم شناساگر قابلیت استفاده در  پیروی نمی کنند نیز بکار برده می شود.

می توان از آن سیستم استفاده نمود. در تمام حالت ها ضروری است که به صورت  ،را داشته باشد DOIابرداده 

تنها  DOIشناسایی گردد. سیستم  ها( و سایر سیستم DOIها )سیستم  دقیق یک شیء از طریق تمام سیستم

سیستمی جهت ترکیب با شناساگرهای موجود نمی باشد. برای مثال می توان از بارکدهای فیزیکی جهت 

 استفاده کرد. ISBNخواندن 

می تواند قابلیت  DOIاستفاده گردد، پیاده سازی خاص  DOIاز آنجا که هر شناساگر موجود می تواند به همراه 

، برخی DOIسیستم  CrossRefدر پیاده سازی  د آورد که قبالً وجود نداشته است. برای مثالهمکاری را بوجو

در پسوند ایجاد  Personally Identifiable Information (PII) خودشان را با ترکیب DOIنام  از ناشران

را در پسوند ترکیب نموده و  Serial Item and Contribution Identifier (SICI)برخی دیگر  .می نمایند

به عنوان پسوند استفاده گردد و هنوز ممکن است کل اعداد محصوالت داخلی خاص  ISTCدر آینده ممکن است 
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، هر ناشر مزایای همکاری متقابل داده های خود را با DOIبه عنوان پسوند قرار گیرد. با استفاده از اسامی 

الت، شماره دهی مجدد اشیایی که قبال توسط سایر طرح های بدست آورده و در این ح CrossRefسیستم 

 شناساگر شماره گذاری شده اند وجود ندارد.

را اجباری می کند. برای هر شیء یک شناساگر منحصر به  "شناساگر"شمول  DOIهسته ابرداده برای اسامی 

موجود هستند دلیل نیاز را  فرد بکار برده می شود. در نظر گرفتن مجموعه داده هایی که شامل شناساگرهای

نشان می دهد. طرح شناساگر موجود، ممکن است توسط پردازش های خودکار مورد استفاده قرار گرفته که در 

دریافت کرده و از اطالعات هسته درباره این شیء استفاده  DOIآن ابرداده ساخت یافته را از خدمات سیستم 

 می کنند.

، به صورت ذاتی رشته کاراکترهایی غیر قابل تجزیه بوده و شناساگری که DOIهمانطور که قبالً گفته شد اسامی 

بازیابی شود. شمول شناساگرهای توارثی، که به  DOIبه تنهایی نمی تواند از پسوند نام  ،از توارث ایجاد شده

را افزایش دهد و از لحاظ مدیریت مطلوب  DOIصورت یک پسوند بکار برده می شود ممکن است خوانایی نام 

 ضروری نیست. DOIهر چند که در ایجاد نام  ،باشد

 ارتباط با شناساگرهای توارثی موجود بیانجهت  DOIاستفاده از اسامی 

توضیح داده شود. برای مثال چکیده ای از متن به عنوان  دادهابراز طریق ارتباط میان موجودیت ها ممکن است 

می شود و چنانچه نیاز باشد تا به عنوان یک  بیان ISTCداده ابرشده که در مثال انتخاب گزیده ای از کل متن 
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اء بوجود آمد، شینیز باشد. یکبار که خصوصیات ا ISTCمستقل در نظر گرفته شود می تواند دارای یک  شیء

می توان هر ارتباط دلخواه را به   .داده توضیح داده شودابررتباط میان آنها به صورت عنصری از ممکن است ا

معماری فنی پروفایل کاربردی را به صورت  DOIسیستم  .داده یا خصوصیات شرح دادابروسیله فراهم کردن 

 جهت معرفی آن استفاده نمود. DOIجزئی بیان کرده و می توان از خدمات سیستم 

 

 DOIایای استفاده از شناساگرهای توارثی با اسامی مز

، برخی از مزایای خاص جهت ادغام طرح شماره گذاری استاندارد موجود و DOIعالوه بر مزایای معمول هر نام 

 وجود دارد. DOIنام 

  اسامیDOI  دارای ساختار متداول و کنترل شده پیشوند می باشند که ساختار دامنه اختصاصی را در

با شناساگرها  امکان ترکیبمی توانند چند ثبت کننده داشته و  DOIپسوند مجاز می شمارد. اسامی 

های موجود  ، یا هر شناسه متناسب دیگر( تا یکپارچگی را با سیستمISBN  ،ISSN)مانند  وجود دارد

قابلیت همکاری را با سایر شناساگرهای موجود به همراه شناساگرها  DOIحفظ نماید. استفاده از نام 

 داده ها مجاز می شمارد.ابرجدید و سایر 

  کاربرانی که با استفاده از برنامه های کاربردی اسامیDOI شیمی توانند تمام یا بخ ،را بوجود می آورند 

ممکن  DOIرا درخواست و استفاده نمایند. برای مثال، یک نام  از گزینه های تفکیک پذیری موجود
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های یک اثر چاپی )ناشر،...( ثبت شود، چنانچه کاربری ترجیح دهد تنها یکی از  است با تمام ویژگی

اثر انتخاب  DOIموارد را منحصراً نمایش دهد، قادر خواهد بود یکی یا چند ویژگی را برای نمایش نام 

 نماید.

 (check digitو ارقام کنترلی ) DOIاسامی 

 :دهدبررسی ارقام را تعمداً به دالئل زیر انجام نمی DOIیک رشته کاراکتر مبهم است. سیستم  DOIنام 

 شمول رشته کاراکتر موجود به عنوان پیشوند در  امکانDOI  بدون هیچ تغییری. برخی از رشته

دارای ارقام کنترلی بوده که جهت کمک به خوانایی یا دروندهی آن  ISOکاراکترها نظیر شناساگرهای 

 در غیاب پروتکل های تصحیح خودکار عمل می نمایند.

 روشی برای آشکار سازی خطا[ ایدر صورتی که مجموع مقابله  ،مالحظات اجرایی[ (check sum در )

 هر تفکیک پذیری محاسبه گردد.

  طرح های شناساگری نظیرURL ،URI پروتکل در د ارقام کنترلی می باشند. فاقTCP/IP  زیر ساختی

 می کند.  لفه تصحیح خطا است که به ایجاد و استفاده از آن کمک ؤدارای م شودکه استفاده می 

چنانکه برای برخی از  .با این وجود سایر برنامه های کاربردی ممکن است از ارقام کنترلی استفاده کنند

افزود. استفاده از  DOIمی توان یک رقم مجموع مقابله ای را به یک نام  ،برنامه های کاربردی مفید باشد
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 مراکزمی تواند به عنوان یک قانون در برنامه های کاربردی که در  DOIمجموع مقابله ای در یک سیستم 

 ثبت بکار برده می شود، در نظر گرفت.

 

 

 (RA)ثبت کارگزار 

پیشوندهای اختصاصی, ثبت  ارائه خدمات را برای ثبت کننده ها فراهم می کند. این خدمات شامل ،کارگزار ثبت

داده و حالت ابر کهبه ثبت کننده ها اجازه دهد  تا  و فراهم سازی زیرساخت های الزم است  DOIنام های  

می باشد.  DOIغیرمستقیم درگیر سیستم  است کههمچنین شامل خدماتی  . نمایندداده را اعالم و نگهداری 
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مراجعه ازیک ابرداده به یک به صورتی که  مرتبط  های داده با استفاده ازبعنوان مثال مدیریت کردن پایگاه داده 

 درنظر گرفت. DOIنمایندگی ثبت را می توان به عنوان یک ماژول سیستم  .را آسان سازد  DOI نام 

توان در هر زمانی اضافه نمود، این امر باعث رشد سیستم می شود )توسط اضافه نمودن کارگزاران جدید را می 

می هرگروه  و  یک اجتماع آزادانه تعریف شده است اجتماع جدید از کاربران و ارائه خدمات مناسب برای آنها(.

ی )عمومی، خصوصی، تحت هر ساختار سازمانهایی باشد که یک برنامه و یا خواسته ای  را  تواند از موجودیت

اضافه نمودن یک واحدکارگزار همچنین می تواند هر یک  .به اشتراک گذارندغیرانتفاعی، تنظیم کننده و غیره( 

 از فعالیت های زیر را در برگیرد:

  مشتری هاارائه اطالعات و مشاوره به 

 توسعه برای معرفی سیستم  های کاربردی ، خدمات، بازاریابی و ارائه برنامهDOI هدف به جامعه  

  طراحی و پیاده سازی فرایندهای عملیاتی خاص. به عنوان مثال کنترل کیفیت داده های ورودی و

 خروجی

  یکپارچه سازی جامعه به سایر فعالیت ها و خدمات مرتبط بهDOI 

 می باشد. IDFموارد زیر خالصه ای از نقش های ثبت نام ، کارگزاران ثبت نام و 
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 ثبت نام شونده

  ها از  می تواند هرفرد یا سازمانی باشد که به منظور شناسایی منحصر بفرد موجودیتثبت نام شونده

 استفاده نماید.  DOIسیستم 

  ثبت نام هایDOI  توسط نمایندگی ثبت. اگر ثبت نام کننده انواع مختلف از محتوا یا برنامه های

که از چندین کارگزار  تصمیم گیری نمایدات ، کاربردی را نیاز داشته باشد ، ممکن است برای ارائه خدم

 .شوداستفاده 

  های اینترنتی و داده( یا بطور  نشانیتضمین مدیریت محتوای مناسب از مواد خودشان )نگهداری

 مستقیم یا توسط قرارداد. ) به عنوان مثال با کارگزار(

 نیست که یک عضو از  نیازIDF  باشد 

  فعالیت نمایدبه عنوان مشتری یا کاربر کارگزار ثبت  تایید شده ای است که می تواند دارای یک رابطه.    

 رگزار ثبت نامکا

  ارائه خدمات برای ثبت نام از پیشوندها و نام هایDOI  فردی با استفاده از سیستمDOI 

 ارائه خدمات ارزش افزوده برای ثبت کننده ها و سایر مشتریان 

  باید یک عضوIDF  باشد 

  وددر بازاریابی، آموزش ، توسعه و غیره وارد شبرای جامعه انتخابی خودشان 
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 )ممکن است از یک سایت جایگزین مدیریتی نگهداری کند )اختیاری 

 )ممکن است قرارداد فرعی جهت ارائه خدماتشان منعقد نماید )اختیاری 

 

IDF 

 موافقت نامه ها و سیاست های مشترک فراهم می کند ،برای کلیه کارگزاران ثبت 

  سیستمDOI را بر اساس توافقات کارگزار وIDF  قابل دسترس می سازد 

 اطالعات پایه ای الزم را برای مواد بازاریابی عمومی و غیره فراهم می کند 

  توسعههای سیاست 

 های استاندارد و غیره تعامل می کندزمان متقابالً با سا 

  عمل می کند ،فدراسیون عملیاتی کارگزار سازمان اجراییبه عنوان 

 ثبت دفترنمونه تجاری برای 

لیکن آزاد  .رفتار کنند IDFثبت می بایست مطابق سیاست ها و استانداردهای فنی تاسیس شده توسط  دفاتر

هستند تا مدل تجاری خودشان را برای کسب و کار پویا و جاری توسعه دهند. هیچ مدل واحدی که متناسب و 

 وجود ندارد. ،منطبق با همه باشد
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جداگانه قابل ، از این رو های ارائه شده توسط کارگزار باشد سرویسشامل ممکن است   DOIهزینه های ثبت 

براساس تعداد پیشوند   مشخص. نمونه هایی از مدل های تجاری ممکن است شامل هزینه های نیستندتشخیص 

     تخفیف حجم اختصاص داده شده، باشد. نمونه های دیگر شامل  DOIاختصاص داده شده و یا تعداد نام های 

از طریق ثبت نام اولیه در  ، هزینه های پله ای، یا ترکیبی از اینها، هزینه غیرمستقیماستفاده)اندازه( ، تخفیف 

از پارامترهایی است که می تواند در هزینه ثبت  خدمات ارزش افزوده مرتبط و کمک مالی متقابل از سایر منابع

 تاثر گذار باشد.

را به ثبت نام شونده ها، ارائه کنند و این  DOIهای مرتبط با سیستم  کارگزاران ثبت ممکن است دیگر سرویس

این  باشد، می تواند بدون هیچ محدودیتی انجام پذیرد.  IDF های منطبق با سیاست ها و توافقامر تا زمانی که 

ها می تواند شامل هر ترکیبی از سرویس های  ارزش افزوده باشد. به عنوان مثال مدیریت حقوق،  سرویس

داده ای که آنها جمع هایی را توسعه دهند که از ابر محتوا و داده . کارگزاران ثبت همچنین ممکن است سرویس

 .نمایدآوری می کنند، استفاده 

 کارگزارغیر انحصاری و محدودیت ها

مربوط به یک منطقه جغرافیایی خاص و یا یک محدوده بزرگ معموالً برای هیچ نمایندگی  DOIثبت یک نام 

ضمانت نمی شود. البته این امر شامل استثنائات می باشد. به عنوان مثال زمانی که کارگزار به عنوان یک 

رائه نکند. برنامه سرویس برای یک اجتماع بسته عمل کند و سرویس ثبت نام خود را برای خارج از آن اجتماع ا
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معموالً هم پوشانی دارند و در دنیای دیجیتال هر تعداد از دسته بندی ها امکان پذیر می باشد که  DOIهای 

می باشد که پوشش  EUاین امر انحصار سازی را مشکل می سازد. در حال حاضر، تنها استثناء اداره انتشارات 

 د.می باش EUو مدیریت اسناد رسمی  DOIدهنده ثبت 

 DOIبه طور معمول داده بیشتری را نسبت به ثبت ساده یک  DOIبرای حفظ دائم یک شناسه، یک برنامه 

از قبیل پیوندهای استنادی و یا مدیریت ابرداده ها بدست می  خدماتیاز طریق  ارزش افزودهفراهم می کند. این 

ه بازار عرضه می کنند، کارگزارها بعنوان که ب بی نظیرفروش  پیشنهادو محور  خدمات ارزش افزودهآید. برپایه 

، برنامه هایی که قرار DOIهای  . جهت حفظ انسجام و پیوستگی سرویسنمایندیک تجارت مستقل عمل می 

بازار مورد انتظار و یا یک  تداخل در. زمانی که گردندکارگزار ثبت شوند، از دید تجاری ارزیابی می برای است 

می شود که  عملسرویس کارگزاروجود دارد، طرفین از این همپوشانی آگاه شده و برای حل مسأله به گونه ای 

 خواسته های منطقی تجاری طرفین برآورده گردد.

 نمایندگی ثبت نام شدن

 عضویت برای نمایندگی ثبت فقط در اختیار سازمان هایی می باشد که:

 به عنوان یک عضو عمومی شرکت کرده باشند. IDFالف. در 

 به عنوان کارگزار ثبت، ساخته باشند IDF Boardب. برنامه ای موفق در 
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 را تائید کرده باشند.  IDFتوافق نامه کارگزار ثبت مربوط به . ج

د زیادی سرویس و را ثبت می کنند و دارای تعدا DOIکارگزاران ثبت بطور معمول هزاران و یا میلیون ها نام 

مشتری می باشند. کارگزاران ثبت برای برنامه های کوچکتر معموالً بصورت اجتماعات مستقل نمی باشند. 

را افزایش دهند. اجتماعاتی که  خودبا یکدیگر امکان رشد بقای خدمات و اشتراک  تعاونبنابراین ممکن است با 

و یا توسعه یک  DOIایستی جهت نحوه استفاده از سیستم نتوانند یک کارگزار قابل قبول را شناسایی کنند، ب

گردند و  IDFهایی که عالقه مندند که عضو دائمی  تماس برقرار کنند. سازمان IDFبرنامه کارگزارجدید، با 

 می گردند. IDFدارای دید توسعه برنامه کارگزار ثبت می باشند، تشویق به برقراری ارتباط با 

هایی از عملکردهای یک  باشند )تجاری، دولتی و یا غیرانتفاعی(. مثال شکلیکارگزاران ثبت ممکن است به هر 

 سازمان که ممکن است یک کارگزار ثبت گردد شامل موارد زیر است اما محدود به این موارد نمی باشد:

  خدماتو یک کارگزار موجود )از شناسه ها و داده های مرتبط( که می خواهد عملکرد DOI  را به

 موجود خود اضافه کند. خدمات

  یک فراهم کننده موجود از اطالعات که می خواهد ازDOI  و اضافه کردن امکانات  خدماتبرای بهبود

 جدید، استفاده نماید.
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  به عنوان مثال: یک همکاری سازمانی برای نشان از حضور در یک فعالیت استکه  ابتکار جدیدیک .

در   EIDRو  CROSSREF ،DATACITEمی )مثالی از این نوع شامل حل یک مشکل عمو

 میان موفق ترین کارگزاران ثبت موجود می باشند(

  یک تازه کار که دارای یک مدل تجاری است یک برنامهDOI  می تواند پربار و پیشنهاد می کند که

 موفق باشد.

 

 IDFو  ارتباط رسمی بین یک کارگزار

می باشند. یک کپی از این توافق نامه برای اعضاء عمومی  IDFکارگزاران ثبت دارای یک توافق نامه با 

 توافق نامه کارگزار موارد زیر را پوشش می دهد: دسترس می باشد. قابل

 تضمین حقوق -2

  کارگزار ثبت حق انتصاب شناسه هایDOI از سیستم  به عنوان بخشیDOI  با استفاده از پیشوندهای

DOI  انتصاب داده شده به کارگزار از طریقIDF را دارد. 

 های تجاری  گواهی و حقوق انحصاری برای استفاده از مارکIDF 

  )گواهی های جزئی برای بکارگیری تمامی حقوق در فناوری های پیاده سازی )مانند سیستم مدیریتی

 DOIر ثبت در سیستم مورد نیاز برای اعمال حقوق کارگزارها و تعهداتی به عنوان کارگزا
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 تعهدات کارگزار -1

  حامی مالیباقی ماندن به عنوانIDF های  و سیاست ق هاو پایبندی به تمامی توافIDF 

 ها و زیرساختارهای ثبت فراهم کردن سرویس 

 پذیرفتن فرایندهایی برای حفظ کیفیت 

 احترام گذاشتن به حقوق دیگر کارگزاران ثبت 

 

 IDFتعهدات  -1

  حفظ سیستم، زیرساخت و اسنادDOI 

 ها و هزینه های مرتبط با کارگزاران ثبت همکاری با کارگزارها در تنظیم سیاست 

  شرکت کردن درISO و دیگر ساختارهای استاندارد مرتبط 

 

 معنویمالکیت حقوقی و  -2

 IDF  دارای حق منحصر بفرد انتصاب کارگزاران ثبت و دارای اختیار ثبتISO 26324 د.می باش 

 های تجاری در مالکیت  مارکIDF .باقی خواهند ماند و به کارگزارها گواهی داده خواهد شد 

 های کارگزارتأکید کنند اما این امر باید منطبق با  کارگزارها ممکن است به حقوق مالکیت در سرویس

 باشد. IDFهای تجاری و ثبت شده  سیاست
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 ر اساس درنظرگرفتن پیوستگی و تداوم به عنوان حق ثبت بISO26324  در رویداد توقفIDF. 

 تغییر فرایندها، مالحظات، ضمانت ها و مسئولیت. -2

 اتمام فرایندها، شامل: -2

 ،درنظرگرفتن شرایط در زمانی که یک کارگزار IDF های  را ترک می کند )به عنوان مثال انتقال نام

DOI )ثبت شده به یک جانشین 

  درنظر گرفتن شرایط در زمانی کهIDF  قادر به ادامه نباشد )انتقال مسوولیت هایIDF  به یک

 جانشین(

 نیاز مندی های تکنیکی و عملیاتی برای کارگزاران ثبت

 ارتباطات عملیاتی زیر موجود می باشد:

 IDF  سیاست عملیاتی سطح باال را تعریف می کند و اجرای این سیاست را به کارگزاران ثبت

 واگذار می کند

  های عملیاتی خودشان که منطبق بر مجموعه خواسته های آنها  سیاست مجریکارگزاران ثبت

 نیز می باشند، است

  هر کارگزار ثبت حقوق دسترسی و مجوزهای مرتبط با ثبت نام کننده های نام هایDOI  که

  اجتماع آنها را تشکیل می دهد مدیریت می کند
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  ثبت نام کننده هایDOI  نام های ،DOI  را به همراه اطالعات تفکیک پذیری نامDOI  به

 سیستم مدیریتی ارسال می کنند

 ابر داده های مرتبط با  ،ثبت نام کننده ها با همزمانDOI  را به مخزن اطالعات مناسب ارسال

و ابر داده خاص برنامه سرویس کارگزار را  DOIاطالعات هسته  می کنند. این ابر داده،

 یکپارچه سازی می کند

 مسوول مدیریت توصیف ابر داده مرتبط با ثبت نام کننده ها می باشد ،هر کارگزار ثبت 

هر کارگزار ثبت دارای مجوز، پیشوند ها را به ثبت نام کننده ها ارائه کرده و از طرفی درخواست ثبت 

این پیشوند جدید را در سیستم مدیریتی  به سیستم تفکیک پذیری ارسال می کند. کارگزار ثبت 

یستم را برای ذخیره کردن حداقل مجموعه ابر داده توصیفی که می تواند تهیه شود و یا با سیستم س

مدیریتی یکپارچه سازی شود ، نگهداری می کند. سرویس ارائه شده توسط هر کارگزار ثبت بایستی 

چه  به طور یکپار DOIشامل معیارهای کیفیت سنجی باشد که این امر باعث می گردد که کل سیستم 

در باالترین سطح ممکن شامل قابلیت اطمینان و تداوم سرویس دهی به کاربران ، قرار گیرد. این امر 

و استانداردهای مدل  DOIتضمین کننده صحت و به روز بودن اطالعات و تطابق ابرداده ها با هسته 

طمینان را ایجاد می این ا ومی باشد. کارگزاران ثبت باید تامین کننده امنیت الزم باشند  DOIداده 

 کند که فقط  ثبت نام کننده )یا فردی دارای مجوزهای ثبت نام( قادر به حفظ ابر داده می باشد.
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اگر هر کارگزاری تصمیم به پیاده سازی و عملیاتی کردن سرویس دهنده های محلی برای نام های 

DOI  ،خودش داشته باشدCNRI  برای نصب و را برای کارگزار نرم افزار و راهنمایی های فنی الزم

مسوول مقیاس پذیری سیستم و مشاوره  CNRI مدیریت سیستم مدیریتی فراهم می سازد. همچنین 

 توسعه های آینده می باشد. جهت IDFبا 

 DOI  (IDF)بنیاد بین المللی 

IDF  سیستم ثبتDOI  نگهداری و بدنه ی اصلی سیستم  وDOI  است. این سیستم مدیریت عمومی و

  IDFتوسط مورد نیاز سیستم  فرایند های بین المللیدارد.  DOIهای ثبت  دفترنقش بدنه را برای 

های درونی سیستم  داخلی و سیاست گذاری فعالیت هایاین عمل در مورد  شود.سازی می  استاندارد

 نیز انجام می شود.

 های مسئول ثبت به شرح زیر است: مسئولیت

  ترویج و ارتقا استفاده از سیستمDOI  استاندارد(ISO  26324به شماره ی ) 

  نگهداری از سیستمDOI و تکنیک های زیرساخت موردنیاز با احتیاج های کاربران سیستم 

  های  نگهداری و انتشار نامـ ثبت ـ ارائه و تدوین راهکارهای ذخیرهDOI 

  تطبیق پیوسته ی کتابچه راهنمایDOI  و راهکارها برای حصول نیازهای بازار 

  پاسخ به نیازها و اطالعات مورد نیاز درباره ی استانداردISO 26324  
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  های روندتالش درباره حفظ کیفیتDOI 

 

 DOIبه عنوان مجوز ثبت  ISO 26324نقش استاندارد 

شامل  ISO 26324 است و ISO 26324ارد زیر ساخت مجوز ثبت در استاند IDFدر حقیقت 

مجوزهای ثبت را  ISOمی تواند بوسیله ی این استاندارد  DOIنیازمندی هایی است که سیستم 

 Cآورده شده است. پیوست  ISOاستاندارد  Cمدیریت نماید. جزییات این استاندارد در پیوست 

بیان می به شرح زیر  DOIاین جزئیات را در خصوص مدیریت سیستم  ISO 26324استنادارد 

 کند:

 

 عمومی

مدیریت می شود. جزییات آن به  ISO 26324بوسیله ی مجوز ثبت های استاندارد  DOIسیستم 

 شرح زیر است:

  ارتقا ، هدایت و مدیریت سیستمDOI  با توجه به استانداردهای جهانی که برای این

 سیستم تدوین شده است.
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 استنتاج ، ابرداده، ثبت که با خصوصیات استاندارهای هایی برای  فراهم آوردن زیرساخت

جهانی سیستم همخوانی داشته باشد و همچنین این استانداردهای جدید احتمالی باید با 

 خصوصیات قبلی سیستم نیز همخوانی داشته باشد و با آن سازگار باشد.

  انتساب پیشوندهای های یکتا به دفاتر ثبتDOI ز پیشوندهایی و نگهداری دقیق فهرستی ا

 که تا کنون انتساب داده شده است.

  های ثبت شده در  تضمین امنیت و نگهداری از نامDOI  و همچنین فرآیند آشکار سازی

 DOIهای ثبت شده در  ها و نگهداری آن در یک فایل راهنما برای تمام نام نام

 سازی فرآیند ثبت و تطبیق ابرداده ها برای  فعالDOI نگهداری و همچنین ، در طی فرآیند

 استفاده از داده های فایل راهنما

  پیاده سازی قوانین و مقرراتی که فرآیند ثبت درDOI  را مدل می کند همچنین قوانینی

 و امکان استفاده اشتراکی نامها در شبکه را مهیا می نمایند. DOIکه نگهداری نامهای 

 م شکل دهی ، تولید، نگهداری مستندات برای کاربران سیستDOI همچنین شامل ،

بر اساس استاندارد  DOIهای  برای موسسات ثبت کننده ی نام DOIهای  مقررات ثبت نام

 تدوین شده است. DOIجهانی که برای 

  بررسی فناوری های مرتبط و نگهداری اطالعات کنونی در خصوص ساختار کدینگ

 کاراکترها، پیاده سازی نرم افزار آشکارسازی و غیره.
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 ها توسط دو ثبت  ن نام به یک ارجاع یکسان منتسب می شوند )مثالً وقتی ناموقتی چندی

برای یکسان سازی رکوردها باید وجود داشته  راهکاریکننده ی مختلف ثبت می شود( 

 باشد.

 شرایط ثبت

مشخص می کند که هر ثبت کننده ای باید با شرایط زیر تطبیق  ISO 26324استاندارد 

 داشته باشد:

 پسوند ه الزم است کDOI باید مطمئن شد که هر نام  .کد یکتایی باشد انتساب یافته به ثبت کننده

DOI  در درون سیستمDOI منحصر به فرد است.   

  هر ارجاع فقط با یک نامDOI جایی که چند نام  ،منتسب شده باشدDOI  به یک ارجاع انتساب داده

 شده اند یک رکورد یکتا برای آن ارجاع ذخیره شود و از رکوردهای تکراری پرهیز گردد.

  هر نامDOI دارد ، در این خصوص در استانبا ابردادة مورد نیازش ثبت می شودISO 26324  قوانینی را

 ISOثبت استاندارد  در خصوص مجوزهای بنا نهاده است. DOIدر خصوص مدیریت داخلی سیستم 

 اطالعات زیر برای وظایف تکنیکی این استاندارد بیان شده است: 26324

  نگهداری از یک فهرست سرورهای پروکسی ) مانندhttp://doi.org  و یاhttp://dx.doi.org   که

 مرورگرهای وب استفاده می شود( DOIهای  برای آشکارسازی نام

http://doi.org/
http://dx.doi.org/
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 فراهم آوردن اطالعات کنونی به صورت کدینگ کاراکترهای موردنیاز و مناسب 

 )فراهم آوردن اطالعات کنونی با فناوری استنتاج ) آشکارسازی 

 هایی که در دیگر برنامه ها استفاده شده است. نگهداری فهرستی از پیاده سازی 

  فراهم آوردن اطالعاتی در ورود کدینگ مورد استفاده 

 که در  ءها به اشیا در صورت نیاز می توان قوانین را برای سرویس انتساب نامDOI  از آن استفاده می

از آن استفاده  DOIشود، محدود کرد. اگر این قوانین تعریف شود باید با قوانین دیگری که در سیستم 

، سازگار باشد و نباید با هیچ قسمتی از استاندارد جهانی DOIتم شده است و همچنین کل سیس

 مغایرتی ایجاد نماید.

 های نگهداری رکوردها، سرویس پیش  تدوین قوانینی در خصوص راهکارهای تعاریف ) مثال: نیازمندی

 فرض آشکارسازی و ...(

  تدوین تعاریف ابرداده های هسته ایDOI های  امکه مؤلفه های ابرداده را برای نDOI .تعریف می کند 

  تدوین خروجی ابرداده که از سرویس های سیستمDOI .پشتیبانی می کند 

 های و سرویس تعاریف ابرداده ها. تدوین فرمت و برنامه هایی برای ورودی 

  فراهم آوردنdata dictionary  به عنوان مخزن برای تمام مؤلفه های داده ای که استفاده و قابلیت

 داده را تسهیل نماید.جابجایی از 
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  فراهم آوردنdata dictionary  به عنوان مخزنی برای تمام داده های مؤلفه ها و مقادیر مجاز آنها

)مقادیری که به هر ترتیب ممکن است به عنوان مقدار یک مؤلفه استفاده شود( که در ابرداده های 

DOI .از آنها استفاده شده است 

   فراهم آوردن تطبیقdata dictionary  برای برنامه های مرتبط که در مجوزهای تطبیق برای

 آورده شده است. ISO 26324استاندارد 

 هسته معرفی مجموعه ای از مقادیر مجاز برای هر مؤلفه 

  معرفیxml-schema برای تعریف ابرداده های هسته 

 از است.ثبت مجموعه هایی از مؤلفه های دیگر ابرداده ها و زیر مؤلفه هایی که مورد نی 

  جلوگیری از ثبت دوباره ی نام هایDOI در سیستم 

 ها  ارتباطات با دیگر سازمان

 نقش اساسی دارند. DOIهایی است که در پیاده سازی  توصیف سازمان IDFنقش کلیدی 

 موارد شامل :  این

  زیر ساخت تطبیق متون ، کهIDF را مهیا می کند که  اتیبرای آن میزبان فراهم می کند و امکان

، ONIX ،RDA ،JISCاین امر تسهیل گردد. زیرساخت تطبیق متون شامل توصیف استانداردهای 

FRBR/FRAD  ،ISBD ،UNI MARC ،Dubin Core  وDDEX .است 
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 در حال حاضر  ،مدیریت سیستم در نظارت بر فعالیت های سیستمIDF  دارای مجوز اداره سیستم

ها با یک کمیته ی مدیریت مشاور در سیستم همکاری کرده است.  می باشد و برای سال CNRIبا 

 .و دیگر مدیریت های بزرگ سیستم همکاری می کند IDFدر حال حاضر با  CNRIدر نتیجه 

بطور رسمی و غیر رسمی پیوستگی چندین سازمان را حفظ می کند، یکی از مؤلفه  IDFبنابراین 

که با اندارد ها در حوزه های مرتبط است دنبال کردن تدوین است IDFدن با های کافی برای کار کر

DOI  می کنند و منافع مشترکی با همکاریDOI .همچنین  دارندIDF  مجوز رسمی ثبت

ISO/IEC MPEG 21  درdata dictionary  .پیش نیازاین استاندارد یک قابل ذکر است است 

 نیست. DOIبرای 

 اطالعات عضویت

سازمانی اگر های زیر بنایی بوسیله ی اعضا تحت قرارداد قانونی و رسمی کنترل می شود. فعالیت 

انتشار محتوا در شبکه دیجیتال و فناوری های وابسته فعالیت داشته باشند و در زمینه تدوین هایی 

 .ها مجاز است سازماناین عضویت برای تمام 

 قانون عضویت

با  DOIکه مشخص می سازد سیستم را پشتیبانی کنند. IDFاعضا تعهد می کنند که اهداف 

نیز  IDFتعریف دیجیتالی اشیا سازگار باشد و در فعالیت های در خصوص استاندارد جهانی 
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هایی از این  به بخشگذر واژه و دسترسی کنترل شده با  IDFمشارکت نمایند. با مشارکت اعضای 

ه ت می کنند و این قوانین در مرور زمان بموافق IDFسایت اعضا با قوانین وضع شده از طرف 

اعضا موافقت می کنند که به بخشی از سایت بر  DOIروزسازی می شود. بر اساس زیر ساخت های 

 اساس گذر واژه دسترسی داشته باشند.

 گروه های عضویت

، گروه خصوصی  (RA)اتر ثبت ف، د  (General)چهار گروه عضویت وجود دارد: عمومی 

(Charter)  وابستهو گروه (affiliate) . 

 

در گروه های  IDFاعضای عمومی ، دفاتر ثبت و خصوصی ، حق دارند که در انتخابات سالیانه 

مجوز رأی دادن ندارند. باید دقت داشت که برای وابسته عضویت خود رأی بدهند. اعضای گروه 

 نیست. IDFعضویت در نیازی به  ،باشیم DOIاینکه یک مشتری خدمات ثبت و اختصاص نام در 

 هایی پیشنهاد می شود که در ساخت سیستم  عضویت عمومی به سازمانDOI لینقش دارند و 

تر ثبت فنیاز هر سازمانی است که می خواهد در نقش د تر ثبت نیستند. عضویت عمومی پیشفد

تر ظاهر شود. اگر یک عضو عمومی به دقتر ثبت تبدیل شود و همکاری خودش را به صورت یک دف

 تر ثبت منتقل می شود.فثبت اسامی دنبال کند، عضویتش از گروه عمومی به گروه د

 :های است که های ثبت نام برای سازمان دفترعضویت 
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 مشارکت داشته اند IDFبه عنوان عضو عمومی در الف. 

 بنا نهاده اند  IDFکاربردی های موفقی را در قالب دقتر ثبت برای . ب

فرهم   تر ثبتفبه امضا رسانده اند. نقش اصلی د IDFتر ثبت را با فیک توافقنامه ی د. ج

 است و اینکه برای ثبت کننده ها با انتساب دادن پیشوندها، ثبت کردن نام خدماتآوردن 

و فراهم کردن زیر ساخت های مناسب امکان تعریف و نگهداری ابرداده های  DOIهای 

 مورد نیاز را نیز فراهم نماید.

 با هایی است  برای سازمان عضویت خصوصیIDF  فعالیت اصلی آنها خلق و در ارتباط هستند و

 تولید ایده و تفکر و خالقیت است.

  عضویت وابسته محدود به روابط خاصی است که اعضای کنونی شان در عضویتIDF  .هستند

وابسته های خارج این حوزه ممکن است برای مشارکت در این امر نیز دعوت شوند. اعضای  سازمان

 اجازه ی رأی دادن ندارند و دقتر ثبت نیز شایستگی عضویت در این گروه را ندارند.
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 ها ضای فرعی سازماناع

 مجوزهای عضویت برای مشارکت گروه ها به شرح زیر است:

 های  منافع عضویت سازمان به زیرگروه ها و سازمان ،های عضو دارند هایی که سازمان برای سازمان

ها(  می شود. ) مثل امکان رأی دادن، مشارکت در نشست ها و دسترسی به وب سایت فرعی منتقل

 ها است. و این فقط برای کارکنان و مأمورین آن سازمان

 همچنین  .دنها نیز می شو مراکز دولتی و بخش ها یا موسسات آموزشی، شامل زیر سازمان

کنندگانی که عضو سازمان باشند مجزا د. مشارکت گردها و بخش ها را نیز شامل می  آزمایشگاه

 IDFها نیز در صورت تمایل می توانند عضو  شمرده می شوند. در ضمن اعضا ی فرعی سازمان

 شوند و مجوزهای الزم را دریافت نمایند.

  مسئول به عنوان یک عضو ممکن است یکی از کارمندانش راIDF به هر حال عضو  .تعیین کند

 را خواهد داشت. IDFانتخاب شده اختیارات تام در پیشبرد تمام فعالیت های 
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 DORمعرفی سیستم   
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 نشریات فارسی(: )فاز اولاشیاء دیجیتالی شناساگرمعرفی سیستم 

Digital Object Recognizer (DOR) 

شناساگر اشیاء دیجیتالی نشانه های عددی ـ حرفی منحصربفردی است که موجبات شناسایی هر مدرک در 

 1222فصای مجازی را فراهم می آورد. چنین قابلیتی برای شناسایی دیجیتالی مدارک در سطح جهانی در سال 

 Digital Objectیجیتالی )راه اندازی شد که به نام شناساگر اشیاء د DOIمیالدی توسط بنیاد بین المللی 

Identifier, DOI معروف است. مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری در راستای رسالت، ماموریت ها )

و اهداف خود که شناسایی، گردآوری، سازماندهی و قابل دسترس کردن منابع در هر شکل برای پژوهشگران 

است از یک طرف و از طرف دیگر مسئولیت در قبال کشور اسالمی(  21داخل و کشورهای منطقه )بویژه 

نشریات کشور که تولیت آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این مرکز واگذار شده است با بنیاد فوق 

جهت اختصاص این شناساگر دیجیتالی به مدارک فارسی زبان از هر نوع تماس حاصل نمود. مالحضات تحریم 

ما می رسانی علوم و فناوری را با پاسخ منفی مواجه کرد. از این رو با اعتقاد بر اینکه  ها مرکز منطقه ای اطالع

، متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی و متخصصان برنامه نویسی و هوش مصنوعی مرکز منطقه ای توانیم 

برای کشور را ( DORنظام شناساگر اشیاء دیجیتالی )اطالع رسانی علوم و فناوری دست به دست داده و 

 کشور اسالمی برنامه ریزی و طراحی کردند.  21، و ایرانعزیز مان، 

به هر شیئی اختصاص داده می شود تا در محیط اینترنت شناسایی  DORشناساگر دیجیتالی عددی ـ حرفی 

آن به سهولت و به سرعت صورت پذیرد و پژوهشگر را به محل مدرک مرتبط هدایت نماید. این شناساگر مانند 

یک اثر انگشت دیجیتالی است و برای هر مقاله یک شناساگر عددی ـ حرفی منحصربفرد تعریف می نماید که 

یی و بازیابی مقاله را بدون توجه به محل نشر و محل ذخیره آن فراهم می آورد. کاربرد بسیار مؤثر فرصت شناسا

DOR  در فهرست منابع مقاله ها و کتاب ها چشمگیر است. در سطح بین المللی وجودDOI  در فهرست منابع
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ع به درج بم فهرست منااز اهمیت خاصی برخوردار است و اکثر نشریات معتبر در راهنمای نویسنده در تنظی

DOI  ،تأکید دارند. برای نشریاتDOR  بسیار کاربرد دارد. در زمان انتشار مقاله توسط ناشر با اختصاص یک

(، بازیابی مقاله به صورت الکترونیکی به سادگی انجام می پذیرد. DORشناساگر دیجیتالی عددی ـ حرفی )

این است که نسخه دیجیتالی مقاله ها را حتی اگر نشانی اینترنتی نشریه تغییر یابد یا  DORیکی از مزیت های 

برای  DORانتشار آن متوقف شود، قابل دسترس می نماید، از این رو پیشنهاد می شود ناشران با اخذ شناساگر 

مقاله های آن را افزایش  هر مقاله )چاپی یا الکترونیکی ( در هر شماره از نشریه، امکان رؤیت پذیری نشریه و

 دهند. 

به عنوان یک شناساگر دیجیتالی به مالکیت معنوی در محیط وب کمک می نماید و به  DORبدیهی است 

لحاظ اینکه به هر شیئی مانند یک مقاله، بخشی از مقاله، یک کتاب، یا یک بند از کتاب و . . . قابل اختصاص 

 DORبا کاربردهای مختلف برای ناشران فراهم می آورد. شناساگر  است، از این رو یک پالتفورم توسعه پذیر

ثابت است. بدین معنی که اگر یک ناشر انتشارات خود را از یک سیستم به سیستم دیگر انتقال دهد یا محتوا از 

 در هر حالتی تمام پیوندها به مدارک که قبالً DORیک ناشر به ناشر دیگر تحویل داده شود، با استفاده از 

ماندگاری و عملی بودن آن است.  DORایجاد شده همچنان فعال باقی می ماند. بنابراین یکی از ویژگی های 

اختصاص یافته به یک شیئی دیجیتالی به محل مدرک مورد نظر هدایت می شود. با  DORکاربر با کلیک بر 

( با DORناساگر اشیاء دیجیتالی )این ویژگی ها مدیریت مؤثر و ردیابی دقیق ارتباط علمی امکان پذیر است. ش

اختصاص یافته، اطالعات  DORاطمینان اشیاء را شناسایی و قابل دسترس می کند. به لحاظ منحصربفرد بودن 

یک شیئ می تواند اضافه، اصالح و یا در مالکیت شخص، سازمان یا ناشر دیگر قرار گیرد اما شناساگر دیجیتالی 

 آن ثابت می ماند. 

عالوه بر بازیابی دقیق و سریع اثر در انبوهی از اطالعات در محیط وب، حافظ مالکیت معنوی  DORاستفاده از 

 نیز می باشد. 
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 DORشماره گذاری در  سیستم 

 

 DORدر حال حاضر مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری به عنوان کارگزار ثبت و نیز بنیاد مرکزی ثبت 

به صورت زیر در نظر   DORنحوه شماره گذاری سیستم  DOIپس از آنالیز دقیق سیستم عمل می نماید. 

 گرفته شد:

از پیشوند و پسوند بدون محدودیت و غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ تشکیل شده که   DORنام 

ته می در نظر گرف 98برابر با  DORیکدیگر جدا می شوند. شاخص راهنما در یک نام از  ’/‘توسط کاراکتر 

برای مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری به  1000شود که معادل کد کشور ایران است. کد ثبت 

آغاز می گردد. به  98.1000با پیشوند  DORعنوان ثبت کننده مرکزی در نظر می گیریم. بنابراین هر نام 

 پسوند تخصیص داده شده رمزگذاری می گردد.  DORمنظور حفظ امنیت 

منحصر بفرد را ایجاد خواهد کرد. پیش از اعالم  DOR، برای هر مقاله یک شدهطراحی  رمزگذاریریتم الگو

  یکتایی کد در سیستم مورد تایید قرار می گیرد. این کد منحصر به فرد به کاربر، مجدداً

  در زمان تخصیصDOR  پسوند اختصاص می یابد:با در نظر گرفتن موارد زیر ،  ، مقاله به یک 

2- ISSN  نشریه یاeISSN 

 سال انتشار -1

 شماره یا شماره پیاپی ،دوره -1



17 
 

 شماره صفحه آغاز هر مقاله -2

کد بوده که رمزگذاری  صورت خواهد گرفت که گونه ای از رمزگذاری یونی UTF-8کدگذاری بر اساس 

 اکتت مجاز می شمارد. 1کاراکترها را تا 

 سامانه ای طراحی شد که دسترسی به آن از طریق نشانی زیر امکان پذیر است:  DORبرای استفاده از 

http://dor.ricest.ac.ir 

به مقاله وجود دارد که  در ادامه به معرفی آن خواهیم   DORدر این سامانه امکان جستجو و اختصاص شماره 

 پرداخت:

o اختصاص  فرایندDOR به یک مقاله 

پیش از چاپ  به مقاله های نشریه خود را DORکاربر، که همان ناشر یک نشریه است تقاضای اختصاص 

برای یک مقاله امکان ویرایش آن  DORالزم به توضیح است که پس از دریافت ارسال می دارد.   نشریه

 اقدام می نماید. DORه اخذ وجود ندارد. لذا ناشر پس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده نسبت ب

 

 به مقاله های نشریه وجود دارد: DORدو روش جهت اختصاص 

 DORاز طریق سامانه  .2

 XMLاز طریق سامانه  .1

 

 

http://dor.ricest.ac.ir/
http://dor.ricest.ac.ir/
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 DORارسال مقاله از طریق سامانه 

 ثبت نام ناشر

در اختیار ناشر   2 صفحه ای مطابق شکلبه همین منظور   .، ثبت نام نماید سامانهابتدا الزم است ناشر در 

ممکن  قرار می گیرد. نام، پست الکترونیکی ، نام کاربری ورمز عبور از اطالعاتی است که ناشر وارد می کند.

امکان دریافت یک کد کاربری برای ارسال اطالعات  در این حالت .است که ناشر چند نشریه را چاپ کند

به  "درج عناوین قابل دسترس برای کاربر"از گزینه تمام نشریات وجود دارد . بنابراین ناشر با استفاده 

انتخاب نشریات خود می پردازد.

 

 کاربر نام ثبت صفحه: 1 شکل
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که پس از تایید صحت  اطالع رسانی می شودپست الکترونیکی به کاربر از طریق پس از ثبت نام کاربر، 

 فعال خواهد شد.لینک موجود اطالعات ارسالی از جانب مدیر سیستم، 

. به برای ناشر فراهم می شود به سامانهارسال مقاله های نشریه امکان با فعال شدن کدکاربری و کلمه رمز، 

 ، را انتخاب و در صفحهDORارسال از طریق سامانه  گزینه ،DOR تقاضای ثبتهمین منظور از گزینه 

 .(1)شکل  اطالعات کدکاربری خود را وارد می نماید ورود کاربر

 

 

 کاربر ورود صفحه: 2 شکل
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نشریه از دو روش  عنوان برای انتخاب یکقابل ذکر است که عناوین تمام نشریات در سامانه موجود است. 

  :می توان استفاده نمود

o  می توان نشریه مورد نظر را  "جستجو"با ورود قسمتی از نام یک نشریه و انتخاب دکمه

 انتخاب نمود

o فهرست نشریات  با انتخاب عنوان نشریه از 

آدرس "در فیلد  .کاربر می تواند به دروندهی اطالعات کتابشناختی اقدام نماید ،بعد از انتخاب نشریه مورد نظر

وارد نموده تا کاربران به فایل تمام متن مقاله را الزم است تا آدرس وب همان شماره از نشریه  "وب این شماره

سال انتشار، دوره، شماره، شماره پیاپی از فیلدهای دیگری است  .های آن شماره از نشریه دسترسی داشته باشند

آن فیلد مقدار  نداشته باشد، را که توسط کاربر تکمیل می شود. در صورتی که نشریه یکی از فیلدهای ذکر شده

باید درج و  "تعداد مقاالت"می پذیرد. تعداد مقاله های موجود در شماره مورد نظر نشریه در قسمت  "صفر"

به مقاله های یک نشریه، زمانی صورت می پذیرد که  DORعمل تخصیص  .سپس زبان نشریه نیز انتخاب گردد

کاربر باید تعداد به همین منظور در این مرحله  .وارد شده باشد سامانهتمام اطالعات مقاله های یک نشریه در 

تمام مقاله ها در  دروندهی اطالعاتکه پس از مقاله های مربوط به شماره نشریه را در سامانه مشخص نماید 

ه در پایان بعد از ورود اطالعات باید دکم . تخصیص می یابد DORو تأیید آن توسط کاربر، شماره  سامانه

تأیید نهایی این مرحله و "انتخاب گردد و در صورت اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه  "ذخیره"

قرار دارد که  "جدید"همچنین دکمه ای به نام د. انتخاب می گرد DOR " رفتن به مرحله مقاالت و نمایش
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ع ارتباط و عدم ورود تمام در صورت قط .برای وارد کردن اطالعات برای یک نشریه جدید استفاده می شود

مقاله وارد شده  2مقاله است  22مقاله های یک نشریه )برای مثال از نشریه ای که دارای  اطالعات کتابشناختی

انتخاب و شماره  "نام نشریه"و ارتباط قطع شده است( باید مجدداً از این صفحه استفاده نمود و نشریه را از 

  DORتأیید نهایی این مرحله و رفتن به مرحله مقاالت و نمایش "مورد نظر را برگزید و ویرایش کرد و با 

  .در مرحله ورود اطالعات مقاله به تکمیل ورود اطالعات مقاله پرداخت "

)شکل  توسط ناشر تکمیل و ارسال می شود ،هفرم الکترونیکی طراحی شداطالعات مربوط به نشریه از طریق 

1:) 

 عنوان نشریه 

 سال نشر 

 شماره 

 دوره 

 شماره پیاپی ،در صورت وجود 

 عنوان مقاله 

 شماره صفحه شروع مقاله 

 جهت دسترسی به   نشانه وبی شماره نشریه(PDF )مقاله ها 

 نشریه ه هایتعداد مقال 
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 هینشر اطالعات ورود: 3 شکل
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 :(2)شکل استفاده می شود زیر مربوط به یک نشریه از صفحهه ها برای ورود اطالعات کتابشناختی مقال

 

 ها مقاله یکتابشناخت اطالعات ورود: 4 شکل
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" درج عنوان" دکمه بعدوارد کرد و سپس زبان آن انتخاب شود و را در مرحله اول باید عنوان مقاله  

تا عنوان مورد نظر در لیست ایجاد گردد. در صورتی که مقاله دارای عنوان دوم نیز باشد می توان  انتخاب 

 .اضافه کرد را )همراه با انتخاب زبان دوم مربوطه ( دوم عنوان ،در همین قسمت

می توان نام آنها را نام و نام خانوادگی نویسنده از فیلدهای تکرار پذیر هستند که به تعداد نویسندگان مقاله  

در این قسمت، ورود اطالعات نام و نام خانوادگی  .افزود. نقش نویسنده یا مترجم نیز قابل انتخاب است

 . (2)شکل  نویسنده ضروری است

 

 مترجم ای سندهینو یخانوادگ ونام نام ورود: 5 شکل

 

گان( در نام و نام خانوادگی نویسنده ) تاانتخاب شود " درج" باید دکمه  اطالعات مربوطهبعد از وارد کردن 

حذف و یا تغییر اولویت نام نویسنده یا مترجم امکان پذیر  ،در جدول نویسندگان (.لیست اضافه گردد )ند

 .(2)شکل  است

 

 مترجم ای سندهینو نام تیاولو رییتغ ای و حذف: 6 شکل
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 وارد گردد "چکیده مقاله"باید زبان چکیده مقاله انتخاب شود و سپس چکیده در فیلد در مرحله بعد

 .(1)شکل 

 

 مقاله دهیچک ورود صفحه: 7 شکل

موجود صفحه شروع و پایان مقاله در نشریه و آدرس مقاله در وب جهت بازیابی متن کامل آن در صورت 

در این مرحله  از یکدیگر جدا می شوند. ویرگولبا استفاده از  کلید واژه ها. قابل ذخیره سازی است بودن،

 .(1)شکل  امکان حذف کلید واژه نیز وجود دارد

 

 واژه دیکل حذف امکان: 8 شکل

 انتخاب شود تا اطالعات مورد نظر ذخیره گردد. "ذخیره مقاله"گزینه در پایان ورود اطالعات باید 
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وارد می شود. پس  "جدید"اطالعات کتابشناختی برای هر یک از مقاله ها در این صفحه با انتخاب گزینه 

انتخاب می  DOR و دریافت تایید مقاالت از ورود تمام مقاله های یک نشریه و اطمینان از صحت آنها، گزینه

 د.اختصاص می یاب DOR شماره 1مطابق شکل هر یک از مقاالت  هشود و ب

 

 سامانه توسط مقاله هر به شده داده احتصاص DOR شماره: 9 شکل
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 XMLاز طریق سامانه مقاله ارسال 

برای هر   DORجهت دریافت شماره به ارسال نشریه خود  XMLناشر می تواند از طریق سامانه  روش اول:

 .(22 لمقاله اقدام نماید )شک

 

 XML سامانه قیطر از هینشر یها مقاله ارسال آغاز: 11 شکل

 

 ثبت مجله از طریق ثبت رکورد :

در این مرحله از کاربر  ،اقدام نماید DORاز آنجا که الزم است ناشر قبل از چاپ نشریه نسبت به دریافت شماره 

 جهت تأکید بر این موضوع سؤال می شود. 22مطابق شکل 
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 DORسوال از کاربر برای تعیین نوع ثبت برای دریافت کد : 22شکل 

 

 

 (.21و  21پذیرد )شکل های سپس ثبت اطالعات اولیه شماره نشریه توسط کاربر صورت می 

 : ثبت اطالعات اولیه شماره نشریه21شکل 

 DOR کد افتیدر یبرا ثبت نوع نییتع یبرا کاربر از سوال: 11 شکل

 هینشر شماره هیاول اطالعات ثبت: 12 شکل
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 هینشر یها مقاله شده ثبت اطالعات: 11 شکل

 

در صورت تایید کاربر جهت  .در همان شماره نشریه می پردازد ه هاثبت اطالعات مقالدر مرحله بعد کاربر به 

در این مرحله ثبت نمی گردد و کاربر بایستی پس از ثبت اطالعات  ه هامقال PDF، فایل DOR شمارهدریافت 

ثبت و سپس در مرحله  ه هامقال PDFدریافتی را در فایل  DORهای شماره ، DOR شمارهو دریافت  ه هامقال

 مراحل به ترتیب در زیر نشان داده شده اند. .را بارگذاری نماید ه هاآخر فایل های مقال
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 مقاله وانورود اطالعات عن :22شکل 

 

 

 

 هینشر شماره اطالعات ورود: 14 شکل

 مقاله عنوان اطالعات ورود: 15 شکل



22 
 

 

 مقاله یکتابشناخت اطالعات ورود: 16 شکل
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 DOR تقاضای دریافت کد -21شکل 

 

 پس از تکمیل اطالعات مقاله ها DORدریافت شماره 

 

 DOR کد افتیدر یتقاضا:11 شکل

 افتهی اختصاص DOR یها شماره شینما:11 شکل
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 DORثبت شده و  DORکلیه اطالعات مقاله ها در پایگاه  "DOR دریافت شماره" با انتخابدر این مرحله 

مقاالت، ثبت کرده  PDFدریافتی را در فایل  DORهای  شمارهبایستی  سپسشود. می تولید شده نمایش داده 

در فایل مقاالت  DORهای  شماره. با توجه به اینکه مرحله ثبت نماییدو در مرحله بعد فایل مقاالت را ثبت 

دیگر با استفاده از منوی تعریف شماره نشریه زمان الزم دارد. کاربر می تواند از سامانه خارج شود و در هر زمان 

در مرحله بعد بایستی فایل  .را ادامه دهد DORفرایند ثبت شماره برای شماره مورد نظر،  DORلینک  انتخابو 

PDF ثبت شود. ه هامقال 

در مرحله آخر بایستی با استفاده از لینک ویرایش هر مقاله، مقاله را انتخاب کرده و سپس برای مقاله مورد نظر 

)شکل  را بارگذاری و در آخر مقاله مورد نظر را تایید نهایی نمود PDFفایل  بعد از آننوع مدرک را ثبت نمود و 

نشریه ، "ثبت نهایی نشریه"ایستی با استفاده از کلید ، به هاتکمیل اطالعات کلیه مقالاز پس پایان . در (21

را جهت نمایه سازی تایید نهایی نمود. الزم به ذکر است که پس از تایید نهایی نشریه، اطالعات مجله مورد نظر 

 .قابل ویرایش نمی باشد، بنابراین در صورت نیاز به ویرایش اطالعات، ثبت نهایی نشریه تایید نگردد
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نیز  DORنسبت به دریافت به طور مستقیم   XMLدر این روش کاربر در ضمن بارگذاری فایل  دوم:روش 

 :(12و  12) شکل های  اقدام می نماید

 

 

 

 متن تمام لیفا یبارگذار: 11 شکل
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 XMLثبت شماره جدید از نشریه از طریق ارسال  : 12شکل 

 

 

 XML ارسال قیطر از هینشر از دیجد شماره ثبت:  22 شکل
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 DORراهنمایی کاربر جهت ادامه روند ثبت برای دریافت : 12شکل 

 ، با استفاده از فرم خام و فایل دستور العملXMLآماده سازی فایل :11شکل 

 DOR افتیدر یبرا ثبت روند ادامه جهت کاربر ییراهنما: 21 شکل

 العمل دستور لیفا و خام فرم از استفاده با ،XML لیفا یساز آماده:22 شکل
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 فرایند کار آغاز می شود  "مجله XMLبرگذاری فایل "در این مرحله با انتخاب گزینه  : XMLبارگذاری فایل 

 XML: بارگذاری فایل 11شکل 

 

 XMLتجزیه شده و در صفحه بعد اطالعات فایل  XML، صحیح باشد، فایل XMLدر صورتی که ساختار فایل 

کند و در صورت صحیح  آغازرا  XMLنمایش داده می شود. در این مرحله کاربر بایستی بررسی اطالعات فایل 

فهرست مندرجات را از کامپیوتر پیمایش نموده و کلید  PDF ، فایلBrowseبودن اطالعات با استفاده از کلید 

 .(12)شکل  و فایل فهرست مندرجات انتخاب نماید XMLرا جهت ثبت اطالعات فایل  "ذخیره"

 XML لیفا یبارگذار: 23 شکل
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 PARSERنشریه پس از تجزیه توسط برنامه  XML: نمایش اطالعات فایل 12شکل 

 

 

 

 

 PARSER برنامه توسط هیتجز از پس هینشر XML لیفا اطالعات شینما: 22 شکل
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تولید شده نمایش  DORثبت شده و  DORدر پایگاه  ه ها، کلیه اطالعات مقالXMLپس از ذخیره سازی فایل 

 .(12)شکل  داده می شود

 تولید شده DOR: نمایش کدهای 12شکل 

 

ه ، ثبت کرد و در مرحله بعد فایل مقاله هامقال PDFدریافتی را در فایل  DORهای  شمارهدراین مرحله بایستی 

زمان الزم دارد. کاربر می تواند  ه هادر فایل مقال DORهای  شماره. با توجه به اینکه مرحله ثبت نمودرا ثبت  ها

برای  DORلینک  انتخاباز سامانه خارج شود و در هر زمان دیگر با استفاده از منوی تعریف شماره نشریه و 

 مقاالت ثبت شود. PDFدر مرحله بعد بایستی فایل  شماره مورد نظر، به ادامه فرآیند برسد.

 

 شده دیتول DOR یکدها شینما: 22 شکل
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در مرحله آخر بایستی با استفاده از لینک ویرایش هر مقاله، مقاله را انتخاب کرده و سپس برای مقاله مورد نظر 

از را بارگذاری و در آخر مقاله مورد نظر را تایید نهایی نمود. پس  PDFنوع مدرک را ثبت نمود و سپس فایل 

نشریه مورد نظر را جهت  ،"ثبت نهایی نشریه"، بایستی با استفاده از کلید ه هاکلیه مقالتکمیل اطالعات 

 نمایه سازی تایید نهایی نمود. الزم به ذکر است که پس از تایید نهایی نشریه، اطالعات مجله قابل ویرایش نمی

  .(12)شکل  باشد

 

 : بارگذاری فایل تمام متن و تکمیل اطالعات نهایی12شکل 

 

 یینها اطالعات لیتکم و متن تمام لیفا یبارگذار: 21 شکل



22 
 

 DORدر سامانه  تجوجس

جستجوی به صورت پیش فرض، صفحه جستجو در اختیار کاربران وب قرار می گیرد. دو نوع در این سامانه 

 .در نظر گرفته شده استسامانه برای این  و جستجوی پیشرفته ساده

 جستجوی ساده

 . (11)شکل  که در اختیار دارد می پردازد DORکه در آن کاربر به جستجوی مقاله با استفاده از شماره  

 

 DOR شماره یجستجو:21 شکل
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 .(11)شکل  ، معتبر باشد اطالعات مقاله به شرح زیر به کاربر نشان داده می شودDORدر صورتی که شماره  

 عنوان مقاله 

 اسامی نویسندگان 

 عنوان نشریه 

 سال انتشار 

 شماره پیاپی نشریه -دوره -شماره 

  شمارهDOR 

 

 

 

 شده یابیباز اطالعات شینما: 28 شکل

 

)شکل  ، اطالعات بیشتری از مقاله به شرح زیر به کاربر نشان داده می شوداطالعات بیشتربا انتخاب گزینه 

11): 
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 عنوان مقاله 

 اسامی نویسندگان 

 چکیده مقاله 

 کلید واژه های مقاله 

  نشریهنام 

 .نشان محلی که در آن فایل متن کامل مقاله وجود دارد 

 صفحات شروع و پایان مقاله 
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 مقاله یلیتکم اطالعات شینما: 29 شکل

 

فایل تمام متن خود را وارد نموده باشد، با انتخاب این گزینه فایل تمام  آدرسدر صورتی که ناشر 

 متن مقاله در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.
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 جستجوی پیشرفته

 .نشان داده می شود 12با انتخاب این گزینه صفحه ای مانند شکل 

 

 

 شرفتهیپ یجستجو صفحه: 12 شکل

مقاله را در اختیار داشته باشد می تواند با ورود آن در فیلد نخست به بازیابی  DORچناچه کاربر 

 .اطالعات مقاله بپردازد )مانند جستجوی ساده(

در این صفحه کاربر قادر به جستجوی مقاله ها از طریق عنوان، نام نویسنده، سال انتشار مقاله، کلید 

مرشدی( بازیابی شده است در اینجا نویسنده )یک  برایعنوان مقاله  21واژه می باشد. برای مثال تعداد 
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و در پدید  2112مشاهده کنیم در گزینه سال  2112در صورتی که بخواهیم مقاالت وی را در سال 

آورنده و یا تمام موارد نام نویسنده )مرشدی( را وارد می نمایم که به تعداد محدودتری از مقاالت فرد در 

 می شود. دسترسی حاصل 2112سال خاص 

 امکانات موجود در سیستم جستجو

 در صفحه بازیابی اطالعات، کاربر می تواند به اطالعات زیر با انتخاب پیوندها دسترسی داشته باشد.

دسترسی  DORبا انتخاب یک نویسنده، می توان به سایر مقاله های آن نویسنده در سیستم  .2

 یافت.

توان به سایر اطالعات مقاله از جمله محل فایل تمام با انتخاب عنوان و یا اطالعات بیشتر می  .1

 متن مقاله، چکیده و کلیدواژه دسترسی یافت.

با انتخاب یکی از کلید واژه ها می توان به سایر مقاله هایی که در آن کلید واژه مورد نظر وجود  .1

 دارد دسترسی یافت.

می توان به متن کامل  فایل متن کامل در صورتی که آن لینک معتبر باشد URLبا انتخاب  .2

 مقاله دسترسی یافت.
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موجود در مرکز  "ایران ژورنال" نظامبا انتخاب نام نشریه و دوره و شماره آن، می توان به صفحه نشریه در 

و فهرست مندرجات نشریه را در سال های مختلف مشاهده و  مرتبط شدمنطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 

 در صورت وجود فایل متن کامل را بازیابی نمود.

 در محیط وب DORبازیابی 

توسط مدیر سیستم ساخته می شود که در صورت  htmlمقاله ها در محیط وب، صفحات  DORجهت بازیابی 

 .(12)شکل  ل بازیابی خواهد بود، این صفحات نمایه و قابDORمراجعه گوگل به وب سایت 

 

 شده دیتول  HTML صفحه: 31 شکل
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 پایانین سخ

( برای تشخیص مالکیت معنوی در محیط دیجیتال کارایی دارد و اساساً DORسامانه شناساگر اشیای دیجیتالی )

چنین سامانه ای برای اولین بار در ایران طراحی و راه اندازی شده است و از توسط ناشرین مورد استفاده است. 

این جهت در نوع خود مشابه ای در کشور ندارد. این سامانه با تعریف شماره منحصربفرد برای هر شییء در 

مانی که محیط دیجیتالی، رصد تولیدات علمی را به سرعت و و بازیابی صحیح و دقیق آنها را میسر می سازد. ز

یک  DORشماره به یک شیء اختصاص یافت، هرگز این شماره برای آن شیء تغییر نمی کند.  DORشماره 

شماره منحصربفرد است و زمانی که به یک شیء اختصاص یافت، برای همیشه متعلق به آن شیئ است و 

توجه این است که چنانچه  شناسایی و بازیابی آن در محیط اینترنت از طریق آن امکان پذیر است. نکته قابل

صاحب یک نشریه تغییر یابد و یا محتوا از یک سرور میزبان به سرور دیگر انتقال یابد، هیچ تغییری در شماره 

DOR  ایجاد نمی شود و شیء یا اشیاء با همان شماره اختصتص یافته قابل شناسایی هستند. شمارهDOR  قابل

و هر ده های موجود در پایگاههای اطالعاتی، مدارک دولتی، فیلم ها اختصاص به مقاله های نشریات، مجموعه دا

 دارای مزایای زیر است: DORنوع مدرک دیگری است. شماره 
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  صرفه جویی در زمان و هزینه : با استفاده از استانداردهای الزم اشتراک داده ها را امکان پذیر می

رزش محتوا از طریق اشتراک گذاری می سازد. این مهم موجب سهولت در همکاری علمی و افزایش ا

 شود. از طرفی رصد اثر را آسان می کند و آثار مرتبط با موضوع تحقیق پژوهشگر را شناسایی می نماید. 

  :ماندگاری و پایداری مکان یابی سریع و دقیق آثارDOR  چه میزان مشخص می کند که یک پژوهشگر

 قابل جستجو و بازیابی است. دارایی معنوی دارد و این نوع اطالعات همیشه 

  شمارهDOR   یک پشتیبان در ارجاعات علمی و نظام های سنجش است و فرصت دریافت استناد

 را در محیط دیجیتال فراهم می آورد. و پیوند بین آثار علمی هم موضوع بیشتر 

 

 

. 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 پیوست یک


