Comparative Performance
Evaluation of Syntax Structure
of Digital Identifier Systems
Hamid Reza Khedmatgozar*
PhD in Information Technology Management; Assistant Professor;
Iranian Research Institute for Information Science and Technology
(IranDoc); Tehran, Iran Email: khedmatgozar@irandoc.ac.ir
Mehdi Alipour-Hafezi
PhD in Knowledge and Information Science; Assistant Professor;
Faculty of Psychology and Educational Sciences; Allameh
Tabataba’i University; Tehran, Iran Email: meh.hafezi@gmail.com
Received: 27, Nov. 2018

Accepted: 07, Jul. 2019

Abstract: Digital identifier systems are considered as one of the main
areas of application in the identifiable Web approach in digital object
theory. Based on the nature of these identifiers, which are based on the
implementation of the resolution mechanism and also their differences
from other identifiers, the syntax structure of these identifiers has
particular importance. The syntax is a set of rules used to combine
characters to form an identifier string. This study aims to evaluate the
performance of the syntax structure of different digital identifier systems
through an illustrative evaluation method and two sequential steps.
In the first step, through a Delphi method, a framework was designed
to evaluate the structure of systems’ syntax. The framework includes
11 performance indicators: Uniqueness, machine readability, stability,
interoperability, simplicity, scalability, verifiability, granularity, character
insensitivity, human readability, and syntax resolution. In the second
step, 6 well-known global digital identifier systems were mapped in the
framework and compared through an illustrative evaluation and TOPSIS
methods. According to the findings, DOI (Digital object Identifier) and UCI
(Universal Content Identifier) have a robust performance in their syntax
structure and Handle, ARK (Archival Resource Key), URN (Uniform
Resource Name) and PURL (Persistent Uniform Resource Locator)
systems have mediocre performance in this component. Furthermore,
the solutions of the robust performance systems in verification, including
using the resolution mechanism, the TCP/ IP protocol, and the identifiers
with check digits in the suffix, as well as the advantages of qualifiers, in
particular, in the more precise identification of the Identified object are
discussed. These results can be used by researchers of this field and
administrators and users of these systems.
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چكيــده :نظامهــای شناســگر دیجیتالــی بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن حوزههــای
کاربــرد در رویکــرد «وب قابــل شناســایی» در تئــوری شــیئ دیجیتالــی مطــرح
شــدهاند .بــر اســاس ماهیــت ایــن شناســگرها ،کــه مبتنــی بــر ســازوکار وضــوح،
طراحــی و پیادهســازی شــدهاند و بــا شناســگرهای دیگــر متفاوتانــد ،ســاختار
نحــو (رشــتة شناســگر) ایــن شناســگرها از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
نحـ ِو شناســگر مجموعـهای از قوانینــی اســت کــه بــرای ترکیــب کاراکترهــا بــرای
شــکلگیری یــک رشــته شناســگر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .هــدف ایــن
پژوهــش ارزیابــی کارایــی ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر دیجیتالــی اســت.
بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بــر مبنــای روش ارزیابــی روشــنگرانه ،فراینــدی
شــامل دو گام طراحــی و اجــرا شــد .در گام نخســت ،اقــدام بــه طراحــی چارچــوب
پایــه ارزیابــی کارایــی ســاختار نحــو بـهروش دلفــی شــد .چارچــوب پایــه ارزیابــی
استخراجشــده در ایــن گام شــامل  11شــاخص کارایــی از جملــه :یکتایــی ،قابلیــت
ماشــینخوانی ،ثبــات ،قابلیــت همــکاری ،ســادگی ،مقیاسپذیــری ،اثباتپذیــری،
گرانولیتــه ،عــدم حساســیت کاراکتــر ،قابلیــت نقــل انســانی ،و قابلیــت وضــوح نحــو
اســت .درگام دوم ،بــا اســتناد بــه چارچــوب پایــه طراحیشــده ،اقــدام بــه ارزیابــی
تطبیقــی  6نظــام شناســگر دیجیتــال مطــرح در ســطح جهــان بــهروش «تاپســیس»
شــد .نتایــج ایــن ارزیابــی نشــان داد کــه نظامهــای «دیاُآی» و «یوسـیآی» انطبــاق
بــاال و نظامهــای «هنــدل»« ،آرک»« ،یــوآراِن» و «پییــوآراِل ».انطبــاق متوســطی
را بــا شــاخصهای کارایــی ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر دیجیتالــی دارنــد.
در تحلیــل ایــن نتایــج نیــز راهکارهــای نظامهــای بــا کارایــی بــاال در اثباتپذیــری
رشــته شناســگر ،از جملــه بهکارگیــری ســازوکار وضــوح ،پروتــکل « »TCP/IPو
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اســتفاده از شناســگرهای دارای ارقــام چــک اعتبــار در پســوند ،و همچنیــن مزایــای اســتفاده از کدهــای
توصیفکننــده بهویــژه در شناســایی دقیقتــر شــیء مــورد شناســایی مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
ایــن نتایــج میتوانــد توســط کاربــران ایــن نظامهــا و شناســگرهای آن و همچنیــن ،پژوهشــگران ایــن
حــوزه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
كليدواژهها :شناسگر دیجیتال ،ساختار نحو ،رشته شناسگر ،ارزیابی تطبیقی ،کارایی
 .1مقدمه

در دنیــای امــروز و بــا توســعة فنــاوری اطالعــات ،شــاهد تولــد و رشــد اشــیای دیجیتالــی در

محیــط دیجیتالــی هســتیم .بــا توجــه بــه یکــی از مشــخصههای اصلــی ایــن اشــیا ،یعنــی قابلیــت

ویرایــش و تغییــر ســریع آنهــا ،یکــی از رویکردهایــی کــه در عمــل در مواجهــه بــا ایــن اشــیای

دیجیتالــی شــکل گرفتــه ،تمرکــز بــر روی شناســایی نســخهها و اشــکال مختلــف ایــن اشــیا در
محیــط وب اســت ( .)Kallinikos, Aaltonen and Marton 2010ایــن شناســایی از طریــق دو عنصــر

شناســگر  1و فــراداده امکانپذیــر اســت (.)Arms 2001

یکــی از رویکردهایــی کــه در حــوزة محیــط دیجیتالــی و بهطــور خــاص در خصــوص اشــیای

دیجیتالــی طــی دو دهــة گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،شناســایی دیجیتالــی اشــیای دارای
هویــت در ایــن محیــط اســت .ماهیــت وجــودی ایــن شناســگرها بــه دو مشــکل اصلــی شناســایی

در محیــط دیجیتــال بــر میگــردد .نخســتین مشــکل شناســایی یکتــای اشــیا در محیــط دیجیتالــی
بهگونـهای بــود کــه یــک شــیء ،یــک شناســگر داشــته باشــد و هــر شناســگر فقــط و فقــط بــه یــک

شــیء اشــاره کنــد ( .)Coyle 2006مشــکل اصلــی دوم در ایــن حــوزه ثبــات بــود ،بــدان معنــا کــه

یــک شناســگر نــه بایــد تغییــر کنــد ،نــه قابــل تغییــر باشــد و نــه بــه شــیء دیگــری تخصیــص یابــد
( .)Paskin and Rust 1999; Campbell 2007ایــن دو مشــکل در کنــار مشــکالت جانبــی دیگــر در
ایــن حــوزه باعــث شــد تــا نظامهــای شناســگر دیجیتالــی پــا بــه عرصــه بگذارنــد (Khedmatgozar

.)and Alipour-Hafezi 2015

یکــی از مؤلفههــای اصلــی در چارچــوب ایــن نظامهــا ،ســاختار نحــو 2شناســگرهای مــورد

اســتفاده در آنهاســت .نحــو را در حــوزة شناســگر مجموعـهای از قوانیــن بــرای ترکیــب کاراکترهــا

بــرای شــکلگیری یــک رشــته شناســگر تعریــف کردهانــد ( .)Kunze 2003از ســوی دیگــر،
 .1این واژه معادل  Identifierاست و برای آن ترجمههای شناسهگر ،شناسه و شناساگر نیز ذکر شده است.
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نتایــج مطالعــة «خدمتگــزار ،علیپــور حافظــی و حنف ـیزاده» نشــان داده اســت کــه از تعــداد بســیار
زیــاد نظامهــای شناســگر ،در حــال حاضــر تنهــا تعــداد  6نظــام شناســگر در ســطح جهــان ،انطبــاق

کاملــی بــا معیارهــا و مشــخصات پایــه یــک نظــام شناســگر کارآمــد را دارنــد .آنهــا در نتایــج

پژوهــش خــود عــاوه بــر معیارهــای تشــخیصی نظامهــای شناســگر دیجیتالــی مــورد اســتفاده در
پژوهــش خــود ،بــه ضــرورت توجــه بــه معیارهــای کیفــی در مقایســة کارایــی مؤلفههــای مختلــف
ایــن نظامهــا اشــاره کردهانــد ( .)1393در پژوهــش «خدمتگــزار و علیپــور حافظــی» کــه بــر تحلیــل

ســاختار مؤلفــة فــراداده نظامهــای شناســگر دیجیتالــی متمرکــز اســت ،آنهــا در نتیجهگیــری خــود
از ســاختار نحــو بهعنــوان یکــی دیگــر از مؤلفههــای مهــم شناســگرها نــام بــرده و بــر ضــرورت

مقایســة کارایــی ایــن مؤلفــه در کنــار دیگــر مؤلفههــا بهمنظــور ارزیابــی کارایــی نظامهــای

شناســگر دیجیتالــی تأکیــد داشــتهاند ( .)1396بــا توجــه بــه اهمیــت اشارهشــده در خصــوص توجــه

بــه ســاختار نحــو در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی و کاربردهــای ایــن نظامهــا در محیــط دیجیتالــی

در بافتهــای گوناگــون بــا ذینفعــان مختلــف ماننــد مدیریــت محتــوای دیجیتالــی ،پیونــد و ارجــاع

تقاطعــی ،1کتابخانههــای دیجیتالــی ،ســامت الکترونیکــی ،آمــوزش الکترونیکــی و خدمــات مالــی
(کــه در ادامــه تشــریح خواهــد شــد) ،مؤلفــة ســاختار نحــو را میتــوان یکــی از مؤلفههــای مهمــی

دانســت کــه بایــد در تحلیــل کارایــی نظامهــای شناســگر مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــا بررسـیهای

عمیــق انجامشــده و بــر اســاس یافتههــای نویســندگان ،متأســفانه پژوهشــی کــه بــه تحلیــل کارایــی
ایــن مؤلفــة نظامهــای شناســگر دیجیتــال پرداختــه باشــد ،یافــت نشــد .بــر ایــن اســاس ،هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش ،ارزیابــی کارایــی مؤلفــة ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر دیجیتالــی موجــود

درســطح جهــان تعییــن شــد .همچنیــن ،پاســخ بــه دو پرســش زیــر نیــز در ایــن پژوهــش مــورد توجــه

قــرار گرفتــه اســت .1 :شــاخصهای کارایــی مؤلفــة ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر دیجیتالــی
کدامانــد؟ و  .2کارایــی نســبی نظامهــای شناســگر دیجیتالــی در مؤلفــة ســاختار نحــو بــه چــه میــزان

اســت؟

 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

ایــن بخــش از دو دیــدگاه مبانــی نظــری و پیشــینة پژوهــش تشــریح خواهــد شــد .در بخــش

نخســت ،تئــوری اشــیای دیجیتــال و نقــش شناســگرهای دیجیتالــی در آنهــا مــورد بررســی قــرار
1. cross referencing and linking
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خواهــد گرفــت .در بخــش دوم نیــز ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر دیجیتالــی تحلیــل خواهــد

شــد.

 .1-2تئوری شیء دیجیتال
تئــوری اشــیای دیجیتالــی (دیاُتــی) 1کــه توســط )Kallinikos, Aaltonen and Marton (2010

ارائــه شــده ،ســه حــوزة ویژگیهــای متمایزکننــدة اشــیای دیجیتالــی از دیگــر اشــیا ،مشــخصات

ذاتــی فنــاوری ایجادکننــدة ایــن تمایزهــا ،و رویکردهــای عمــل اجتماعــی ایــن ویژگیهــا را مــورد
توجــه قــرار داده اســت .در بخــش نخســت ،آنهــا مصنوعــات دیجیتالــی را از منظرهــای مختلــف

متفــاوت بــا اشــیای فیزیکــی و دیگــر رکوردهــای فرهنگــی (ماننــد اشــیای هنــری و فایلهــای مبتنــی

بــر کاغــذ) بــا سرشــت غیردیجیتــال میداننــد و بیــان میکننــد کــه روی همرفتــه ایــن تفاوتهــا

باعــث میشــود کــه اشــیای دیجیتالــی در ویژگیهــای عملکــردی زیــر متمایــز باشــند:

اشــیای دیجیتــال قابــل ویرایــش 2هســتند :برعکــس مصنوعــات معمولــی ،اشــیای دیجیتالــی

قابــل انعطــاف هســتند و همیشــه ممکــن اســت بهطــور مــداوم و سیســتماتیک بــر روی آنهــا
اعمالــی انجــام شــود و تغییــر کننــد.

اشــیای دیجیتــال تعاملــی 3هســتند :بدینمعنــا کــه مســیرهای جایگزینــی را ارائــه میدهنــد کــه

از طریــق آنهــا عوامــل انســانی میتواننــد کارکردهــای جاسازیشــده در شــیء را فعــال
کننــد و یــا آرایــش اقــام اطالعاتــی اصلــی و خدمــات قابــل ارائــه توســط آن را جس ـتوجو
کننــد .ایــن مشــخصة اشــیای دیجیتالــی بیشــتر بــر ماهیــت کنشــگرایی آنهــا ،در مقابــل ماهیــت

تغییــر آنهــا تأکیــد دارد.

اشــیای دیجیتالــی بــاز 4هســتند :بدینمعنــا کــه دسترســی بــه آنهــا میتوانــد از طریــق دیگــر

اشــیای دیجیتالــی انجــام شــود یــا تغییــر داده شــود .بــه بیــان دیگــر ،اشــیای دیجیتالــی بــاز و قابل

برنامهریــزی مجــدد بهمعنــای قابــل دسترســی توســط یــک برنامــه (یــک شــیء دیجیتالــی) بــه

غیــر از اصــول پایـهای حاکــم بــر خــود آنهــا هســتند.

اشــیای دیجیتالــی توزیعشــده 5هســتند :بهعنــوان نتایــج تعاملــی بــودن و بــاز بــودن ،اشــیای
)1. digital object theory (DOT
2. editable
3. interactive
4. open
5. distributed
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دیجیتالــی توزیعشــده هســتند و در نتیجــه ،بهنــدرت در یــک منبــع یــا یــک نهــاد واحــد
موجــود هســتند .در ایــن معنــا ،اشــیای دیجیتالــی چیــزی بیــش از جمعــی موقــت از توابــع،

کارکردهــا ،اقــام اطالعاتــی و یــا مؤلفههــای گســترشیافته از طریــق زیرســاختهای
اطالعاتــی و اینترنــت نیســتند .ایــن توزیعیافتگــی برخــی ویژگیهــای خــاص را بــه اشــیای

دیجیتالــی اعطــا میکنــد؛ ویژگیهایــی ماننــد بــدون مــرز بــودن ،ســیال و قابلیــت دگرگونــی
و قابلیــت ایجــاد پیوندهــا.

آنهــا ســپس مشــخصههای ذاتــی فناوریهــای دیجیتــال را ،کــه ایــن ویژگیهــا از آن

اســتخراج شــده ،پیمان ـهای بــودن 1و گرانولیتــه 2بیــان میکننــد .از نظــر آنهــا پیمان ـهای بــودن بــه

ســازماندهی آیتمهــا و عملیاتهــای تشــکیلدهندة یــک شــیء دیجیتالــی و یــا اکولــوژی تعاملــی
آن اشــیا در بلوکهــا یــا واحدهــای جداگانـهای اشــاره دارد .ایــن پیمانـهای بــودن اجــازة اســتقالل
را در یــک شــبکة گســتردهتر امــا سســتتر از نظــر وابســتگیها و روابــط عملکــردی میدهــد.

آنهــا همچنیــن ،گرانولیتــه را انــدازة دقیــق و انعطافپذیــر از واحدهــا یــا آیتمهــای ابتدایــی

میداننــد کــه شــیء دیجیتالــی را تشــکیل دادهانــد.

«کالینیــکاس»« ،آلتونــن» و «مارتــون» در ادامــه ،بــه بیــان نــوع انتقــال ایــن ویژگیهــا بــه ســمت

عمــل اجتماعــی میپردازنــد و دو عمــل اجتماعــی ایــن ویژگیهــا را در دو رویکــرد کــه دو ســمت

یــک طیــف قــرار دارنــد ،مــورد بررســی قــرار میدهنــد (.)Kallinikos, Aaltonen and Marton 2010

در رویکــرد نخســت ،یعنــی رویکــرد «وب بهیادماندنــی»( 3آرشــیو) ،مشــکل شناســایی اســناد در

چارچــوب کلــی حافظــة اجتماعــی بــرای رکوردهــای دیجیتالــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
هــدف اصلــی در ایــن رویکــرد تحــت کنتــرل درآوردن ویژگــی ســیالیت ذاتــی اشــیای دیجیتالــی و

حفــظ قابلیــت شناســایی آنهــا در طــول زمــان ،بــا اهدافــی ماننــد ســازماندهی بهتــر و حفــظ فرهنــگ

دیجیتالــی اســت .رویکــرد دوم کــه رویکــرد «وب قابــل پیمایــش»( 4موتــور جس ـتوجو) نامیــده

شــده اســت ،یافتپذیــری اشــیای دیجیتالــی از طریــق جســتوجوی عمیــق در محیــط آنالیــن
دیجیتالــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن رویکــرد موتورهــای جسـتوجو بجــای توجــه
بــه خــود اشــیا ،تمرکــز اصلــی خــود را بــرای روی یافتپذیــر کــردن آنهــا قــرار دادهانــد.

1. modular
2. granularity
3. Memorable Web
4. Navigable Web
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در توســعة رویکردهــای عمــل اجتماعــی در تئــوری اشــیای دیجیتــال« ،خدمتگــزار و علیپــور

حافظــی» بیــان کردهانــد کــه رویکــرد موجــود در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی را میتــوان

بهعنــوان رویکــرد ســومی بــا نــام «وب قابــل شناســایی» 1در طیفــی مابیــن رویکردهــای وب بــه

یادماندنــی و قابــل پیمایــش در ایــن تئــوری در نظــر گرفــت (Khedmatgozar and Alipour-Hafezi

 .)2017در ایــن مطالعــه همچنیــن کارکردهــا ،چالشهــا و روشهــای در حــال ظهــور در ایــن

رویکــرد در مقابــل دو رویکــرد دیگــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن مــوارد در جــدول ،1

قابــل مشــاهده اســت.

جدول  .1کارکردها ،چالشها و روشهای در حال ظهور در رویکرد وب قابل شناسایی
(برگرفته از )Khedmatgozar and Alipour-Hafezi 2017
قالب اجرا
کارکرد
مکانیزم
چالشها
شیوههای در حال ظهور

نظامهای شناسگر دیجیتالی
شناسایی و وضوح
استفاده از هستیشناسیهای پایه و مکانیزمهای مختلف وضوح
سطوح شناسایی و تفکیک ،مکانیزمهای فنی برای وضوح
استفاده از چارچوبهای نگاشت ،شناسایی کاربردهای بالقوه در زمینههای مختلف،
مدیریت حقوق دیجیتال

بــهزبــان ســاده بایــد گفــت ،عملکــرد نظــام هــای شناســگر دیجیتالــی مبتنــی بــر ســازوکاری بــا

نــام وضــوح اســت .وضــوح بـه معنــای اســتفاده از نامهــای غیرمســتقیم اســت کــه بــرای سیســتم نــام

دامنــه «دیاناس» در ایجــاد ثبــات بــرای نامهــای میزبــان بــوده و بــرای ارجــاع محتواهــای دیجیتالــی
معرفــی شــده اســت .در پیشــینه بــر مزایــای اســتفاده از شناســگرها بــه ایــن شــکل اشــاره شــده اســت:
مدیریــت حقــوق دیجیتالــی ،پیوندگــذاری ســریع و دقیــق دادههــای پژوهشــی و کاربــرد آن در
انتشــارات علمــی ،افزایــش مراجعــات و کاهــش زمــان مربــوط بــه مدیریــت آنهــا در مراحــل

ذخیــره ،بازیابــی و توزیــع اشــیای دارای هویــت در فضــای دیجیتالــی ،ثبــات دسترســی و همچنیــن
غنیســازی فرادادههــای آنهــا ،حفــظ مــکان دائمــی ،تأمیــن حقــوق مالکیــت معنــوی ،افزایــش

حجــم توزیــع ،استانداردســازی فــراداده ،آســانی جسـتوجو ،افزایــش درآمــد اشــیای دیجیتالــی و
مدیریــت کاراتــر بــا صــرف زمــان و هزینــة کمتــر (خدمتگــزار و علیپــور حافظــی .)1396

1. Identifiable Web
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 .2-2ساختار نحو نظامهای شناسگر دیجیتالی

تعاریــف مختلفــی از نحــو ارائــه شــده اســت .در شــکل کلــی ،نحــو مجموع ـهای از قوانیــن

حاکــم بــر ترکیــب کلمــات در بندهــا ،عبــارات و جمــات اســت .امــا در حــوزه فنــاوری اطالعــات

نیــز تعاریفــی بــرای ایــن واژه ارائــه شــده اســت« :مایکروســافت» نحــو را مجموع ـهای از قوانینــی

میدانــد کــه توســط آن حــروف و نمادهــا در یــک عبــارت بهدرســتی ترکیــب میشــوند (Microsoft

 .)2015از نظــر «گئورگیــوا» نحــو مجموعـهای از قوانینــی اســت کــه بــر اســاس آنهــا دادهای بــا داده

دیگــر ترکیــب میشــود ( .)Georgieva 2005از نظــر «مــورر ،بونتــی و فــورر» نیــز نحــو مجموعـهای
از قوانیــن بــرای ترکیــب کاراکترهــا بــرای شــکلگیری یــک عبــارت مشخصشــده توســط یــک
گرامــر مشــخص اســت (.)Murer, Bonati and Furrer 2010

در حــوزة شناســگرها ،واژهای کــه بــرای عبــارت یــا جملـهای که بــرای شناســایی موجودیتها
ب ـهکار م ـیرود ،رشــته 1نامیــده میشــود .شناســگرها عموم ـاً در فضــای وب بــا نــام رشــته شــناخته

میشــوند ( .)Kunze 2003بنابرایــن ،میتــوان نحــو را در حــوزة شناســگر ،مجموعــهای از قوانیــن
بــرای ترکیــب کاراکترهــا بــرای شــکلگیری یــک رشــته شناســگر تعریــف کــرد .در ایــن حــوزه

بــر ضــرورت ارتبــاط یــک بــه یــک بیــن شناســگر و موجودیــت شناساییشــده اشــاره شــده و آن
را یکتایــی 2نامیــد ( .)Coyle 2006در یــک جمعبنــدی بایــد گفــت ابــزاری کــه از طریــق آن یــک

شناســگر تفکیکپذیــری بیــن موجودیتهــای شناساییشــده را ایجــاد میکنــد ،ســاختار نحــو

آن شناســگر اســت.

از ســوی دیگــر ،بهطــور کلــی ،شناســگرهای دیجیتالــی در قالــب نظامهــای شناســگر

دیجیتالــی اجــرا شــدهاند .هــر کــدام از ایــن نظامهــا ســاختار نحــو اختصاصــی را بــرای شناســایی

یکتــای اشــیای دارای هویــت در فضــای دیجیتالــی طراحــی و بــهکار گرفتهانــد .همانطــور کــه

در بخــش قبــل نیــز بیــان شــد ،مطالعــه «خدمتگــزار ،علیپــور حافظــی و حنف ـیزاده» نشــان داد کــه

بــر اســاس ارزیابــی تطبیقــی نظامهــای شناســگر مطــرح در ســطح جهــان بــر پایــة یــک چارچــوب
پایــه ،شــش نظــام «دیاُآی»« ،هنــدل»« ،یوس ـیآی»« ،یــوآراِن»« ،آرک» و «پییــوآراِل» را میتــوان

بهعنــوان نظامهــای اصلــی شناســگر دیجیتالــی در ســطح جهــان معرفــی کــرد ( .)1393بــر ایــن

اســاس در ادامــه ،بــهشــکل مختصــر بــه معرفــی ســاختار نحــو هــر کــدام از ایــن شــش نظــام
1. string
2. niqueness
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میپردازیــم:

ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ | ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺣﺎﻓﻈﻲ

نظــام آرک :ایــن نظــام توســط رشــتهای از کاراکترهایــی کــه توســط نمــاد " "ark:برچسـبگذاری
شــدهاند ،نشــان داده میشــود .هنگامــی کــه «آرک» در یــک «یــوآرا ِ
اﻧﺪ،قبــل
گیــرد،
ل» قــرار م
ﻧﺸﺎناز داده ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻨﮕ
ﮔﺬاريیﺷﺪه
ﺑﺮﭼﺴﺐ
ك :اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪاي از ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎد ""ark:
آن پروتــکل و نــام ســرویس پشــتیبان «آرک» قــرار میگیــرد .ایــن نــام ســرویس یــا مقــام نگاشــت
ﻳﻚ »ﻳﻮآرال« ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻗﺒﻞ از آن ﭘﺮوﺗﻜﻞ و ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن »آرك« ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﮕ
بــه نــام «اناماِی» 1تغییرپذیــر و قابــل تعویــض اســت .قســمت تغییرناپذیــر و یکتــای ایــن شناســگر بعــد
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﭼﺴﺐ ذﻛﺮﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎم ﺗﺨ
ي« 1ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻳﻜﺘﺎي اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ
2
از برچســب ذکرشــده شــامل شــماره مقــام تخصیــص نــام «اناِیاِیان» اســت کــه توســط ســازمان
يان« 2اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻧﺎم ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻲ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ »آرك
نامگــذاری شناســایی میشــود ،و بهدنبــال آن نــام تخصیصیافتــه بــه شــی اســت .شناســگر «آرک»
ي ﺷﻜﻞ
اﺳﺖ :دارای شــکل ســاختاری زیــر اســت:
زﻳﺮ کلــی،
ﺳﺎﺧﺘﺎريطــور
به
]ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻨﻨﺪه[]/ﻧﺎم[]/ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺎم[]/ark:/ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﺎم[]/ﭘﺮوﺗﻜﻞ[

[توصیفکننده][/نام][/شماره مقام تخصیص نام][:ark//میزبان مقام نگاشت نام][/پروتکل]

در ادامــه ،بهطــور مختصــر بــه معرفــی هــر کــدام از بخشهــای مشخصشــده در بــاال بــر
اﻣﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ:
اســاس شــماره خواهیــم پرداخــت:
ﮔﻴﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ـت،ﻛﻪامــاﺑﺎﻳﺪ
نیسـرا
ﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ
ك«
ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺮار مــورد
اﺳﺘﻔﺎده بایــد
ﻣﻮردـی را کــه
پروتکلـ
اﻣﺎ «آرک»
ﻧﻴﺴﺖ،ـگر
های شناسـ
آرت
ﺷﻨﺎﺳﮕﺮقس»ــم
ﻫﺎي یکــی از
برچســب
ﻳﻜﻲ 1ازایــن
ﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ .1

ـخص میکن
ـرد ،مشـ
ـتفاده قــرار
»اناماياچ« 3ﻧﺎم اسـ
ـد؛ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﻳﻚ داﻣﻨﻪ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲـ را
ﻣﻮرد
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنگیـﺷﻲ
ﺳﺮوﻳﺲ
3
ﻣﺤﺴﻮببیــان
کنــد .شــکل
پشــتیبان شــی
ســرویس
ﻣﻲ نــام
دادهاچ»
ﻧﻤﺎﻳﺶنا ماِی
ﻚ »ﻳﻮآرال« «2 .ا
ﻧﻤﻲﺷﻮد.
مشــخص» مآریك«
شناســاییازراﺷﻨﺎﺳﮕﺮ
مــوردو ﺑﺨﺸﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده
ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﻮد .اﻳﻦ
ـود .ای
ﻗﺴﻤﺖیشـ
ـش داده م
ـوآراِل» نمای
ﻣﻲــک
ﺷﺮوعدر ی
آركـ«ـت کــه
دامنــه اس
ﻛﻪــام یــک
هماننــد ن
ـن قسـ
ﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن ایـ
ﻛﻪــنﺑﻌﺪ از آن ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،ﻣ
ﻫﺎﻳﻲ
ﻗﺴﻤﺖـ و
ﺷﻮد«.یـاﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ »
ـمتاﺳﺖ
ﻣﺤﻠﻲ
دﻫﻨﺪة
قســمت تغییرپذیــر بــوده و بخشــی از شناســگر «آرک» محســوب نمیشــود؛
ﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻃﺮحﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
3 .3ایــن پیشــوند نشــاندهندة محلــی اســت کــه شناســگر «آرک» شــروع میشــود .ایــن قســمت و
ﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺎم ﺗﺨﺼﻴﺺدﻫﻨﺪة ﻧﺎم »انايايان« ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ »اناياي« ﻳﻚ ﻋﺪد اﻋﺸﺎري  5ﺗﺎ  9رﻗﻤﻲ
قســمتهایی کــه بعــد از آن میآینــد ،میتوانــد توســط دیگــر طرحهــای شناســگر اســتخراج
ﻚ ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﺒﺮ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋ
شــده و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺎم ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺑﺮاي ﺷﻲء دﻳﺠ
رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ »آرك« اﺟﺒﺎري اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را
4 .4ایــن آیتــم بــه شــماره مقــام تخصیصدهنــدة نــام «اناِیاِیان» مربــوط میشــود .بــه هــر
عنــوانﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎمهﻳﻜﺘﺎ
ﺗﺨﺼﻴﺺ
عــددﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎم
ﺑﺎﻳﺪ در
یــک شناســگر تخصیــص مییابــد.
رقمــی ب
ﻫﺎي تــا 9
اعشــاری 5
ﺷﻤﺎرهیــک
اﻳﻦاِیاِی»
ﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ« .ا ن

ﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺒﺎري در ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اناياي« ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻦ »اناياي« ﻳﻜ

ﺗﻐﻴﻴﺮ 1.ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
)اﻳﻦ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ،آن را در ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ(» .انايايان« و اﻳﻦ آﻳﺘﻢ از آﻳﺘﻢﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ
)Name Mapping Authority (NMA

)2. Name Assigning Authority Number (NAAN
اﺳﻜﻲ« 4ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﺑﺪ ﻛ
ﺒﺎت را ﺑﺮاي ﺷﻲء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ دادهﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ »
)3. Name Mapping Authority Host (NMAH

ﭼﻬﺎر ﻛﺎراﻛﺘﺮ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي رزرو اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ.

ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺧﺘﻴﺎري در »آرك« اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﻮا
ﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ 208

دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪﺷﻜﻞ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺖﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ( ﺗﻮﺳﻂ »اناياي« ﻳﺎ »اناماي« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،اﻳﻦ ﺗﻮ

ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار نحو نظامهای شناسگر دیجیتالی | خدمتگزار و علیپور حافظی

ایــن تخصیــص توســط راهبــر اصلــی نظــام یعنــی کتابخانــة دیجیتــال کالیفرنیــا انجــام میشــود.

ایــن عنصــر از رشــته شناســگر «آرک» اجبــاری اســت ،زیــرا ایــن آیتــم ســازمانی را شناســایی
میکنــد کــه یــک نــام باثبــات بــرای شــیء دیجیتــال را تخصیــص میدهــد .ایــن شــماره بایــد

در بیــن مقامهــای تخصیــص نــام یکتــا باشــد؛

5 .5یکــی از عناصــر اجبــاری در شناســگر اســت کــه توســط «اناِیاِی» تخصیــص داده میشــود.
ایــن عنصــر بایــد در بیــن «اناِیاِی» یکتــا باشــد (ایــن یکتایــی ،آن را در کل نظــام تضمیــن

میکنــد)« .اناِیاِیان» و ایــن آیتــم از آیتمهــای غیرقابــل تغییــر شناســگر هســتند کــه مفهــوم

ثبــات را بــرای شــیء مــورد نظــر حفــظ میکننــد .عناصــر تخصیــص دادهشــده بــه ایــن نــام بایــد

از عناصــر «اســکی» 1تخصیــص یابــد کــه البتــه ،چهــار کاراکتــر از آن بهعنــوان کاراکترهــای
رزرو اســت و معانــی خاصــی دارنــد؛

6 .6ایــن عنصــر یکــی از عناصــر اختیــاری در «آرک» اســت .اســتفاده از توصیفکنندههــا

(ماننــد شناســایی زیرمجموعههــا یــا انــواع شــیء دیجیتــال بــهشــکل زبانهــا ،فرمتهــا
و نســخهها) توســط «ا ناِیاِی» یــا «اناماِی» مرتبــط مشــخص میشــود .بهطــور کلــی ،ایــن

توصیفکنندههــا در دو شــکل اجــزای تشــکیلدهنده (بــا جداکننــده « )»/و شناســایی انــواع

(قالــب فایــل ،رزولوشــن ،و ویرایــش) مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

ِ
«آرک» جاگذاریشــده در یــک «یــوآراِل» ،بــه همــان ســاختاری کــه اشــاره
بهطــور کلــی،

شــد ،برخــی از شــرایط الزم بــرای ایجــاد ثباتــی معتبــر را فراهــم میکنــد .در واقــع ،هــر «آرک»،
یــک «یــوآراِل» قابــل پیگــرد اســت کــه کاربــران را بهجــای یــک آیتــم ،بــه ســه آیتــم متصــل

میکنــد .1 :شــیء اطالعاتــی مــورد نظــر .2 ،فــرادادة مرتبــط بــا شــیء شناساییشــده ،و  .3یــک
بیانیــة تعهــد توســط فراهمکننــدة خدمــت کــه همــان «اناماِی» اســت .ســاختار نحــو ایــن نظــام

طــوری طراحــی شــده کــه در قالــب «یــوآراِل» آن ،قــرار دادن کاراکتــر "?" در انتهــای شناســگر،

نمایــش فــراداده مربــوط بــه شــیء شناساییشــده و قــرار دادن کاراکتــر "??" در انتهــای شناســگر،
نمایــش بیانیــة تعهــد تأمینکننــدة خدمــت مشخصشــده در ســاختار «یــوآراِل» شناســگر را بــه
نمایــش میگــذار د (.)kunze and Rodgers 2013

نظــام هَ نــدل :در فضــای نــام «هنــدل» ،هــر شناســگر شــامل دو بخــش اســت :پیشــوند و پســوند (یــا
نــام محلــی تحــت نظــر پیشــوند) .در نحــو «هنــدل» ،پیشــوند و پســوند توســط کاراکتــر « »/از هــم
1. ASCII
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جــدا میشــوند .بــه ایــن ترتیــب ،ســاختار نحــو یــک «هنــدل» ب ـ ه شــکل زیراســت:
[پیشوند هندل][/پسوند هندل]handle:
]handle:[Prefix]/[Suffix

بهطــور مثــال “10.1045/january2010-reilly” ،یــک شناســگر هنــدل اســت کــه پیشــوند آن

” “10.1045و پســوند آن ” “january2010-reillyاســت.

ت نــام «هنــدل» اســت .در
بهطــور کلــی ،بخــش پیشــوند نمایانگــر ســاختار تخصیــص و ثبــ 

ایــن بخــش مقــام نامگــذاری کــه اقــدام بــه پذیــرش ثبــت نــام «هنــدل» کــرده ،بههمــراه ســاختار

زیرمجموعــة آنهــا نمایــش داده میشــود .فضــای نــام «هنــدل» را میتــوان بهعنــوان مجموع ـهای
از تعــداد زیــادی از فضاهــای نــام محلــی در نظــر گرفــت کــه در آن هــر فضــای نــام محلــی پیشــوند

مخصــوص بــه خــود را دارد .پیشــوند بهطــور کلــی ،واحــد راهبــری «هندل»هــای مرتبــط را مــورد

شناســایی قــرار میدهــد .در نظــام «هنــدل» یکتابــودن هــر پیشــوند تضمیــن شــده اســت ،بهطــوری

کــه هــر فضــای نــام محلــی میتوانــد از طریــق دریافــت پیشــوند یکتــا ،بــه فضــای نــام جهانــی

بپیونــدد .در ایــن صــورت ،شناســگرهای حاصــل ترکیبــی از پیشــوند و نــام محلــی یــا پســوند

تخصیــص دادهشــده اســت .هــر پیشــوند میتوانــد پیشــوندهای مشتقشــده نیــز داشــته باشــد
کــه بایــد توســط کاراکتــر « ».از پیشــوند اصلــی جــدا شــود .بــا ایــن توصیــف اکثــرا ً پیشــوندهای
مشتقشــده تحــت مدیریــت پیشــوند اصلــی تعریــف و مدیریــت میشــود.

پســوند هنــدل نیــز اشــارة مســتقیم بــه شناســه تخصیــص دادهشــده بــه شــیء یــا آیتــم مــورد

نظــر توســط ســاختار راهبــری آیتــم مــورد نظــر (کــه در بخــش پیشــوند مشــخص شــده اســت) دارد.
بــه بیــان دیگــر ،مجموعــة نامهــای محلــی (پســوندهای) تحــت مدیریــت یــک پیشــوند ،فضاهــای

نــام محلــی بــرای آن پیشــوند محســوب میشــوند کــه هــر نــام محلــی بایــد در فضــای نــام محلــی

خــود یکتــا باشــد .بهطــور کلــی ،یکتــا بــودن یــک پیشــوند و یــک نــام محلــی تحــت مدیریــت آن
پیشــوند ،ایــن اطمینــان را ایجــاد میکنــد کــه هــر شناســگر در محتــوای نظــام «هنــدل» بهصــورت

جهانــی یکتاســت .از مشــخصههای مهمــی کــه میتــوان بــرای شناســگرهای هنــدل اشــاره کــرد،

اســتفاده از «یونیکــد  1»2و «یوتــیاف  2»8و حســاسبودن آنهــا بــه حــروف کوچــک و بــزرگ

اســت (.)Handle system Fundamentals 2018

1. Unicode v2.0
2. UTF-8
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نظــام دی ُاآی :نحــو شــماره «دیاُآی» ســاختاری شــامل یــک رشــته کاراکتــر نامشــخص همــراه بــا

مرجــع اســت کــه تخصیــص آن از طــرف یــک «مقــام ثبــت نــام» 1مدیریــت میشــود (مقــام ثبــت

نــام در ایــن نظــام «آیدیاف» 2اســت) .در اصــل ،ایــن نحــو ظــرف شناســگری اســت کــه میتوانــد
3
هرگونــه شناســگر موجــود را در خــود جــای دهــد .نامهــای «دیاُآی» دو بخــش دارنــد :پیشــوند

و پســوند.4
در بخــش پيشــوند «کــد راهنمــا» 5و «کــد ثبتکننــده» 6وجــود دارد .پســوند نيــز از رشــته
پســوند «دياُآي» 7تشــکيل شــده اســت .ترکيــب نحــو «دياُآي» از چــپ بــه راســت بـ ه شــکل زيــر
اســت:
[پسوند][/کد ثبتکننده][.کد راهنما]
][DIR].[REG]/[DSS

هيــچ محدوديــت عملياتــي در طــول شــمارة «دياُآي» يــا هــر يــک از اجــزاي آن وجــود
ياُآي» بــراي کاراکترهــاي بــا حــروف کوچــک ( )z-aو بــزرگ ( )Z-Aدر نــام
نــدارد .نظــام «د 

غيرحســاس اســت و هــر کاراکتــري در آن بــه حــروف بــزرگ 8تبديــل ميشــود .کاراکترهــاي

قانونــي در ایــن نظــام هماننــد کاراکترهــاي گرافيکــي «يونيکــد» 9هســتند .ايــن امــر مانــع از اســتفاده
از کاراکترهــاي کنترلــي« »0x00-0x1fو « »0x80-0x9fميشــود کــه کاراکترهــاي معتبــر «دياُآي»
فاقــد آنهــا هســتند.

پيشــوند :متشــکل از دو بخــش اســت .تمــام نامهــاي «دياُآي» بــا عــدد  10شــروع ميشــوند.
ايــن عــدد نــام «دياُآي» را از ســاير نامهــا در سيســتم «هنــدل» قابــل شناســايي ميکنــد .عنصــر

بعــدي در پيشــوند شــمارهاي اســت کــه بــه ثبتکننــده «دياُآي» اختصــاص مييابــد .هيــچ

محدوديتــي در اختصــاص پيشــوند بــراي ثبتکننــده وجــود نــدارد .شــمارة پيشــوند ممکــن
اســت بــه بخشهــاي فرعــي ديگــري نيــز تقســيم شــود کــه بــا اســتفاده از کاراکتــر « ».از
يکديگــر قابــل تشــخيص هســتند .ايــن شــماره توســط «آيدياف» تخصیــص مييابــد.

1. registration authority
)2. International DOI Foundation (IDF
3. prefix
4. suffix
>5. Directory Code <DIR
>6. Registrant Code <REG
>7. DOI Suffix String <DSS
8. Upper Case
9. Unicode
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پســوند :در ادامــه پيشــوند و پــس از کاراکتــر « ،»/پســوند منحصربهفــردي در آن پيشــوند
جهــت شناســايي موجوديــت اطالعاتــي قــرار ميگيــرد .پســوند ميتوانــد هــر رشــتة الفبايــي/

عــددي باشــد کــه ثبتکننــدة آن را مشــخص ميکنــد .پســوند ميتوانــد عــددي ترتيبــي
باشــد ،يــا ميتوانــد از کــد شناســايي موجــود ماننــد «شــابک» اســتفاده کنــد .بهطــور کلــي ،دو

امــکان در اختصــاص پســوند محتمــل اســت )1 :موجوديتهــاي اطالعاتــي در حــال حاضــر از

کــد خاصــي اســتفاده ميکننــد ،يــا  )2آنهــا هنــوز کدگــذاري نشــدهاند.

بهطــور کلــی ،هــر ناشــري ميتوانــد شــماي خــودش را حفــظ کنــد و نيــازي بــه تغييــر آن

بــه شــماي جديــد نيســت؛ اگرچــه تمــام ناشــران نيــاز بــه توافــق بــر ســر نظــام فــرادادهاي مشــترک
بــراي نامهــاي «دياُآي»شــان دارنــد ،امــا بايــد همــواره در نظــر داشــت کــه پســوند نميتوانــد بــا
کاراکتــر " "Xشــروع شــود (.)IDF 2018

نظــام پییــوآراِل :ســاختار نحــو «پییــوآراِل» از ســه بخــش ب ـ ه شــرح زیــر تشــکیل شــده اســت.

در ایــن ســاختار آدرس مبــدل و نــام بــا هــم شناســگر ایــن نظــام را تشــکیل میدهنــد.
[نام][/آدرس مبدل][/پروتکل]

][Protocol]/[Resolver Adrress]/[Name

پروتــکل« :پییــوآراِل» از پروتــکل «اچتیتیپــی» 1اســتفاده میکنــد .نمونــهای از
«پییــوآراِل» نیــز بــه شــکل زیــر اســت:
http://purl.abcd.org/ABC/DEF/200

آدرس مبــدل« :پییــوآراِل» از خدمــات نــام دامنــه «دیاناس» 2بــرای بهدســت آوردن آدرس
«آیپــی» 3تخصیــص دادهشــده بــه مبــدل اســتفاده میکنــد .بهطــور مثــال ،آدرس مبــدل
«اُسیالســی»  purl.oclc.orgاســت .ایــن آدرسهــا بایــد بــا «پییــوآراِل» شــروع شــوند.

نــام :ایــن بخــش توســط فــرد یــا ســازمانی کــه اقــدام بــه ایجــاد «پییــوآراِل» میکنــد،
تخصیــص داده میشــود .کاراکترهــای مجــاز و غیرمجــاز در ایــن نــام نیــز وجــود دارد.4

«فضــای نام»5هــا بهصــورت سلســلهمراتبی از دامنههــا ،شــامل یــک نــام دامنــه ســطح بــاال،6
1. HTTP
)2. DNS (Domain Name System
3. IP
4. for more information: http://purl.oclc.org/docs/faq.html#toc3.3
5. namespace
6. top-level domain
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کــه بــا نمــاد ( )/اززیردامنه1هــای بعــدی جــدا شــدهاند ،تشــکیل شــدهاند .در مثــال بــاال ABC

دامنــه ســطح بــاال را نشــان میدهــد DEF ،زیردامنــة  ABCاســت و  200فایــل خاصــی اســت

کــه مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت.

در تئــوری یــک نــام یکســان میتوانــد بــه دو فایــل متفــاوت اختصــاص داده شــود .امــا در

مبــدل آن چیــزی کــه شناســگر را یکتــا میکنــد ایــن نکتــه اســت کــه ایجــاد دو نــام یکســان در

یــک مبــدل امکانپذیــر نیســت .پایــگاه داده مبــدل شــامل جزئیــات تمــام نامهــای تخصیــص داده

شــده اســت کــه میتوانــد قبــل از تخصیــص نــام بازبینــی شــود .ایــن نظــام ایــن اطمینــان را حاصــل
میکنــد کــه یــک نــام در فضــای نــام خــود یکتاســت (Shafer et al. 2001; Purl Federation

.)2013

نظــام یوسـیآی :ایــن نظــام ســاختار نحــو خــود را در ســه بخــش خصوصیــات نحــو ،مــدل توســعة

نحــو و ســاختار نحــو تشــریح کــرده اســت .در بخــش خصوصیــات نحــو بیــان شــده اســت کــه ایــن
نظــام بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از نظامهــای زیرمجموعــة نظــام «یــوآراِن» محســوب میشــود،

بایــد مشــخصههای عملیاتــی مــورد نظــر ایــن نظــام را در نحــو شــمارهگذاری رعایــت کنــد .از

دیگــر مشــخصههایی کــه ایــن نظــام در حــوزة نحــو بیــان کــرده و رعایــت میکنــد ،میتــوان

ب ـه کدگــذاری واحــد ،مقایســه واحــد ،قابلیــت نقــل انســانی ،انتقــال ســازگار ،مصــرف ماشــینی و

تشــخیص متــن اشــاره کــرد (.)Masinter and Sollins 1994

در بخــش مــدل توســعة نحــو« ،یوســیآی» یــک روش مدلســازی در بخشهــای خلــق،

تحویــل و مدیریــت محتــوا بهمنظــور ایجــاد ســاختار نحــو «یوس ـیآی :را ارائــه داده اســت .مــدل

خلــق محتــوا نمایشدهنــدة یــک شــیء دیجیتــال در ســه ســطح اثــر ،2نمونــه 3و توصیفکننــده

4

اســت و بیــان میکنــد کــه چگونــه بــه اشــیای دارای هویــت دیجیتــال کــه دارای محتــوا و ســاختار
متفــاوت هســتند ،رشــتههای «یوســیآی» متفــاوت تخصیــص داده میشــود .در مــدل تحویــل

محتــوا ،مراحــل تولیــد و توزیــع محتــوای دیجیتــال مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .در ایــن مــدل

محتــوای دیجیتــال از طــرف گــروه تأمینکننــدگان محتــوا شــامل :دارنــدة حقــوق ،تأمینکننــدة

محتــوا و توزیعکننــده بــرای هــر کــدام از خردهفروشــان و در نهایــت ،کاربــران فراهــم میشــود.
1. sub-domain
2. work
3. instance
4. qualifier
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دﻫﻨﺪة ﻳﻚ ﺷﻲء دﻳﻳﺠﻴﺘﺎل در ﺳﻪ ﺳﺳﻄﺢ اﺛﺮ ،1ﻧﻤﻮﻧﻪ 2و ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻨﻨﺪﺪه 3اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن
ﺤﺘﻮا ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺪ
ﺳﻲآي :را ارراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﻣﻣﺪل ﺧﻠﻖ ﻣﺤ

ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎي دارراي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﺠﻴﻴﺘﺎل ﻛﻪ داراي ﻣﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺷﺘﻪﻫﺎي »ﻳﻮﺳﺳﻲآي« ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺨﺼﻴﺺ داده
پاییز  | 1398دورة  | 35شمارة 1

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻣﺪل ﻣﺤﺘﻮاي دﻳﺠ
ﺤﺘﻮا ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺘﺘﻮاي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺪﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻪ
ﺷﻮد .در ﻣﺪل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤ
ﺠﻴﺘﺎل از ﻃﺮف

ﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺎﻣﻣﻞ :دارﻧﺪة ﺣﻘﻮﻮق ،ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪة ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺧﺮدهﻓﻓﺮوﺷﺎن و در ﻧﻬﻬﺎﻳﺖ ،ﻛﺎرﺑﺮان
وه ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪ
در مــدل مدیریــت محتــوا نیــز بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان بــا چــه نگاهــی اقــدام بــه شناســایی
در ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺰ
ﻢ ﻣﻲﺷﻮد .د
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻪﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻪﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻮاﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام
محتواهــا میکنــد ،در ســه ســطح اقــدام بــه تفســیر آیتمهــای نحــو کــه شــامل کــد آژانــس ثبــت
ﻲ ،ﻛﺪ ﺛﺒﺖﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻲﭘﺮدازدد .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ
آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮﻋﻲ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﻛﺪ ﺲ
ﻞ ﻛﺪ آژاﻧﺲ ﺖ
ﻫﺎي ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻔﺴﻴﺮ آﻳﺘﻢ ي
آژانــس ثبــت نــام فرعــی ،کــد ثبتکننــده و کــد محتواهاســت ،میپــردازد .ایــن ســه
کــد
نــام،
رتاﻧﺪ از :ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺪلل ﻫﺎب 4و ﻣﺪل ﻨﻣﻨﻄﻘﻪاي.
ســطح عبارتانــد از :مــدل ســازمان ،مــدل هــاب 1و مــدل منطق ـهای.
ﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ،2
از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴ
ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎمم »ﻳﻮﺳﻲآي« ز
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﺧﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻞ
در بخــش ســوم ،یعنــی ســاختار نحــو بایــد گفــت کــه در شــکل کلــی نحــو نظــام «یوسـیآی»
ﺖ.
ﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت کــه در شــکل  ،2قابــل مشــاهده اســت.

شکل  .2ساختار نحو «یوسیآی» ()National Computerization Agency 2007
ﺷﻜﻞ .2ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮ »ﻳﻮﺳﻲآي« ).(Nationall Computerizatioon Agency 2007

ﺧﻮاﻫﻫﻴﻢ
ﺑﺨﺶ اﻳﻦ
ﺶ
ﻛﺪامبهاز ﺳﻪ
در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢدرﻫﺮ ﻛ
ﭘﺮداﺧﺖ :خواهیم پرداخت:
بخش این نحو
ﻧﺤﻮ سه
کدام از
تشریح هر
ادامه،


ﻛﺎري و بــه
ـردازد
ﺧﻮدــر میپ
ـورد نظ
ـایی شـ
شناس
مدیریتــی
ـریح سـ
ﺳﺎﺧﺘﺎرــه تشـ
ﺗﺸﺮﻳﺢبخــش ب
ـوند :ایــن
ﭘﻴﺸﻮﻧﻧﺪ :اﻳﻦپیشـ
ﻧﺪارد .ﭘﻴﺸﻮﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺘﻮاـﻛ
ـیء موـ ﺑﻪ
ﭘﺮدازد
ﻈﺮـ ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻈ
ـاختار ﺷﻲء
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻪ
ﺨﺶ اﺳﺖ:خــود محتــوا کاری نــدارد .پیشــوند خــود شــامل ســه بخــش اســت:
ﺳﻪ ﺑﺨ
))Prefix = 1*(alphaDigit) *1(“:” 1*(alphaDigit)) *1(“+” 1*(alphaDigit

Prefix = RA
code 1*(al
– extension
*– code
registrant
))codephaDigit
)Prefix = 1*((alphaDigit
”*1(“:
))lphaDigit
”*1(“+
1*(alp
Prefix = RA
A code – exteension code – registrant ccode

1 .1کــد آژانــس ثبــت نــام ( :)RA codeکــه بــا توجــه بــه انــواع بیانشــده در مــدل مدیریــت
 .1ﻛﺪ آژاﻧﺲ
ﺗﻮاﻧﺪـوددر ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﺪه
اﻧﻮاع) ،ﺑﻴﺎنن
 :(RA codeﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺲ ﺛﺒﺖﻧﺎم ) c
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻣ 2
ﻣﻲوجـ
ﻣﺪلسﻣــبک محتــوا ()G
در )Rو
ای (
منطقـه
محتــوا میتوانــد در ســه شــکل ســازمانی (O
ﺳﺒﻚ ﻣﺤﺘﻮا ) 5(Gوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺪ.
ـد؛ ﻚ
باشـ( و
ـته )R
داشـاي
) ،(Oﻣﻨﻄﻘﻪﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي دداﺷﺘﻪ
ﺷﻌﺒﻪ
آژاﻧﺲ
رﺗﻲ ﻛﻪ
 :(extecodeدر
nsion
ﺗﻮﺳﻌﻪـ )
زیرمجموعـهای
ـت نـزـام شــعبه
ﻧﺎم ثبـ
ﺛﺒﺖــس
ـه آژان
صورتــی کـ
ﺻﻮردر
:)extension
codeـعه (
ـد توسـ
 .2ﻛﺪ 2 .2ک
ﻳﺎﺑﺪ.

داشــته باشــد ،میتوانــد تخصیــص یابــد؛

ﻣﺤﺘﻮا را ددارد .اﻳﻦ ﻛﺪ ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
درﺧﻮاﺳﺖـه ﺖ
ﻛﻪ
اﺳﺖکسـﻪ
ﻛﺴﻲ
تخصی ﺑﻪﻪ
ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ
 :(registraﻛﺪ ﺗ
درخواســت
ـی اســت کـ
ـه بــه
صیافتـ
 :)registrantکــد
 .3ﻛﺪ .3
codeant
codeـده (
ﻨﻨﺪهثب )تکننـ
ﻛﻨﻨـد
ﺛﺒﺖ3کـ
اﺳﺖ.بــه نــوع آژانــس ثبــتنــام در بنــد  ،1اختیــاری
ﻴﺎريتوجــه
ـد بــا
ـن ،کـ
دارد .ای
محتــوا
ـت نــام
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ثبـ
اﺧﺘﻴ
ﺑﻨﺪـ1
ﺛﺒﺖ ﻧﺎراﺎم در
آژاﻧﺲ
ﻧﻮعع
اســت.

کــد نمونــه :ایــن نظــام نمونــه را آیتــم شناختهشــده در فــرم داده دیجیتــال معرفــی کــرده
اســت .ایــن کــد همــان شناسـهای اســت کــه ثبتکننــده بــرای شناســایی محتــوای خــود بـهکار

. work
. instance
. qualifier
4.
hub

hub (G
Regional(R), C
Content1.Genre
)G),Organization (II

)2. Regional(R), Content Genre (G),Organization (I
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میبــرد .مدیریــت یکتایــی و ثبــات ایــن کــد بــه عهــدة آژانــس ثبــتنامــی اســت کــه اقــدام

بــه تخصیــص شــیء مــورد نظــر میکنــد.

توصیفکننــده :ایــن بخــش بهمنظــور حمایــت از تغییــر قالــب محتواهــای دیجیتــال ،و نــه
تغییــر معنــا ،ب ـهکار گرفتــه شــده اســت .در ایــن نظــام تخصیــص دو شناســگر بــه دو فایــل از

یــک محتــوای واحــد کــه فقــط فرمــت فایلهــای آنهــا متفــاوت اســت ،مــد نظــر قــرار گرفتــه
اســت .ایــن حالــت فقــط بــرای فرمــت فایــل رخ نمیدهــد ،بلکــه ممکــن اســت در مــوارد
مختلــف دیگــر ماننــد شــمارة نســخه یــا ســایتهای قرینــهای نیــز رخ دهــد .بهطــور کلــی،

توصیفکننــده خصوصیــات زیــر را منعکــس میکنــد:
پشتیبانی از فرمت محتواهای مختلف؛

پشتیبانی از اقتباس محتواها بر اساس شرایط و محیطهای خاص؛

پشــتیبانی مقیاسپذیــری محتــوا :در مــورد کتــاب ،ایــن ب ـه معنــای پشــتیبانی از تعریــف
محتواهــا بهترتیــب فصــل ،عبــارت و عکــس اســت.

توصیفکننــده حــاوی اصطالحــی بــا نــام ِهــد 1اســت کــه از ســه حــرف  R ،Cو  Fتشــکیل

شــده اســت .ایــن حــروف فقــط یکبــار میتواننــد در نحــو مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .هــر کــدام
از ایــن حــروف در توصیفکننــده بهمنظــور اســتفاده در مــوارد زیــر ب ـهکار م ـیرود:

حــرف  Cمخفــف کپــی ،2بــرای مدیریــت کپیهــای محتــوا کــه کپیهــای کامــل،
منطقــه ،زبــان ،بخــش را بهطــور خــاص پوشــش میدهــد.

حــرف  Rمخفــف رزولوشــن ،3بــرای پهنــای بانــد محتــوا ،انــدازة نمایــش ،تکــرار

نمونهبــرداری از اصــل موســیقی در مــورد موســیقی و تغییــر وضــوح در مــورد ویدئــو
اســت.

حــرف  Fمخفــف فرمــت ،4نشــاندهندة فرمتهــای محتــوای مختلــف از جملــه فرمــت
در فایلهــای ویدئــو ،متــن ،صوتــی /تصویــری ،عکسهــا و فایلهــای فشــرده اســت.

بــا ایــن توصیـف بایــد گفــت ســاختار نحــو «یوسـیآی» بـه زبــان ســاده از چــپ بــه راســت بــه

شــکل زیــر تعریــف میشــود:

1. Head
2. Copy
3. Resolution
4. Format
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[توصیفکننده][:کد نمونه][-کد ثبتکننده][+کد توسعه][:کد آژانس ثبت نام]
][RA code]:[extension (Sub RA) code]+[registrant code]-[instance code]:[qualifier

نظــام یــوآراِن :ایــن شناســگر مشــخصههای اصلــی ســاختار نحــو خــود را قلمــرو جهانــی ،یکتــا

بــودن در ســطح جهــان ،مقیاسپذیــری ،ثبــات ،حمایــت میــراث ،قابلیــت توســعه ،اســتقالل و
قابلیــت وضــوح بیــان کــرده اســت .یــک «یــوآراِن» همیشــه بــا نمــاد " ":urnشــروع میشــود .شــکل
ســاختار کلــی نحــو ایــن نظــام از چــپ بــه راســت بهشــرح زیــر اســت:

[رشته مخصوص فضای نام][:شناسگر فضای نام]urn:
]urn:[NID]:[NSS

«انآیدی» :شناســگر فضــای نــام ،1فضــای نامــی را کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،شناســایی
میکنــد .فضاهــای نــام در رجیســتری «یــوآراِن» نگهــداری میشــود کــه توســط مقــام شــمارههای
تخصیصیافتــه اینترنــت «آیاِیاناِی» 2اداره میشــود .ایــن لیســت رجیســتری شــامل لیســت

همــة انــواع طرحهــای نامگــذاری ،و نــه فقــط بــهشــکل خــاص بــرای محیــط دیجیتــال اســت.

از طرحهــای نامگــذاری ایــن بخــش کــه بــرای شــکل غیرالکترونیکــی هســتند ،میتــوان بــه

«آیاسبـیان» 3و «آیاساسان» 4اشــاره کــرد« .انآیدی» میتوانــد شــامل حــروف ،اعــداد و خــط

فاصلــه باشــد .مقــام تخصیصدهنــدة فضاهــای نــام در ایــن نظــام در شــکل کلی ســه نــوع «انآیدی»
را مــورد شناســایی خــود قــرار میدهــد .بــه بیــان دیگــر ،فضــای نــام مجموع ـهای از شناســگرهای
تخصیصیافتــة یکتاســت .فضــای نــام «یــوآراِن» خــودش یــک شناســگر بهمنظــور اهــداف اطمینــان
از یکتایــی جهانــی «یوآراِن»هــا و ایجــاد راهنمایــی بــرای ســاختار شناســگر را ایجــاد میکنــد.

اناساس :رشــتة مخصــوص فضــای نــام 5اســت کــه بهدنبــال «انآیدی» میآیـد و توســط " ":جــدا
میشــود .ایــن رشــته میتوانــد شــامل هــر کاراکتــری باشــد کــه میتوانــد کدگــذاری شــود و از
روشهــای کدگــذاری مشــابه «یــوآراِل» اســتفاده کنــد .قالبــی کــه ایــن رشــته میگیــرد بــه فضــای

نامــی کــه از آن میآیــد وابســته اســت (ماننــد رشــتة اعــدادی کــه در شناســگر «آیاسبــیان»

میآیــد) .بــه بیــان دیگــر ایــن بخــش توســط فضــای نــام مشخصشــده در بخــش «انآیدی»
)1. Namespace Identifier (NID
)2. Internet Assigned Numbers Authority (IANA
)3. International Standard Book Number (ISBN
)4. International Standard Serial Number (ISSN
)5. NSS (Namespace Specific String
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تخصیــص داده میشــود (.)Daigle et al. 2002

در مجمــوع و بــر اســاس بررســی و جســتوجوی انجامشــده توســط نویســندگان ،هرچنــد

در پژوهشهــا و مســتندات مربوطــه بــه هــر نظــام شناســگر (بیانشــده در هــر کــدام از شــش نظــام

شناســگر دیجیتالــی) بــه مشــخصهها و شــاخصهای اصلــی کارایــی ســاختار نحــو نظامهــای

شناســگر دیجیتالــی بهطــور پراکنــده اشــاره شــده اســت ،امــا پژوهشــی کــه اقــدام بــه ارزیابــی
مقایس ـه ِ
ای کارایــی ســاختار نحــو ایــن نظامهــا در یــک قالــب در یــک چارچــوب اعتباریابیشــده

بکنــد ،یافــت نشــد .از ســوی دیگــر ،همانطــور کــه در ســاختار تشریحشــدة نحــو ایــن شــش نظــام
مشــاهده میشــود ،هــر کــدام از آنهــا ضمــن آنکــه رویکردهــای متفاوتــی در فلســفة شناســایی

شــیء یــا موجودیــت مــورد شناســایی خــود دارنــد ،از نظــر ســاختار شــکلی  ،قالــب ،مشــخصهها،

قابلیتهــا و ســطوح نحــو خــود تفاوتهــای زیــادی بــا هــم دارنــد .همیــن تفاوتهــا ،ضــرورت
شناســایی شــاخصهای اصلــی کارایــی ســاختار نحــو و مقایســة ایــن نظامهــا مبتنــی بــر آن را بیشــتر

نمایــان میکنــد.
 .3روش پژوهش

بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت مطرحشــده در ابتــدای مقالــه ،بــرای ارزیابــی انطباقــی از

روش ارائهشــده توســط «وارتیاینــن» اســتفاده شــد .وی بیــان میکنــد کــه بهمنظــور انجــام ارزیابــی

تطبیقــی الزم اســت چهــار اصــل مهــم مشــخص شــود (.)Vartiainen 2002

انتخــاب شــیء بــرای ارزیابــی :در ایــن مرحلــه بایــد شــیء مــورد ارزیابــی و روش انتخــاب
آن مشــخص شــود .در ایــن مطالعــه شــیء مــورد نظــر نظــام شناســگر مطــرح در ســطح جهــان

بهمنظــور ارزیابــی تطبیقــی مؤلفــة ســاختار نحــو آنهاســت .ایــن اشــیاء بــر اســاس نتایــج مطالعــة
«خدمتگــزار» و همکارانــش ( )1393شــامل شــش نظــام شناســگر دیجیتالــی شــامل «دیاُآی»،
«هنــدل»« ،یوس ـیآی»« ،یــوآراِن»« ،آرک»« ،پییــوآراِل» هســتند.

ســطح مقایســه :قلمــرو ،اصــول حاکــم و ســطح تشــابه یــا تفــاوت اشــیاء مــورد ارزیابــی در ایــن
مرحلــه مشــخص میشــود .قلمــرو ارزیابــی محــدود بــه ســاختار نظامهــای شناســگر مطــرح
در ســطح جهــان اســت .اشــیای مــورد بررســی همگــی نظامهــای شناســگر هســتند .بــر اســاس

بررســی اولیــه بــر روی نظامهــای شناســگر انتخابشــده در بخــش قبــل مشــخص شــد کــه هــر
شــش نظــام انتخابشــده ،در کنــار ســاختار تخصیــص شناســگر خــود دارای مؤلفــة ســاختار

نحــو هســتند .بنابرایــن ،در ایــن ارزیابــی ،ایــن شــش نظــام در قلمــرو مقایســه جــای میگیرنــد.
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درک مفهومــی :در ایــن مرحلــه بایــد بهصــورت شــفاف مفاهیــم موجــود تعریــف شــود .ایــن
تعاریــف ،شــامل تعریــف شناســگر ،شناســگر دیجیتالــی و ســاختار نحــو اســت کــه در بخــش

قبــل ارائــه شــد.

آنالیــز یافتههــای ارزیابــی :روش ارزیابــی و تحلیــل یافتههــای حاصــل از آن را مشــخص

میکنــد .بــا توجــه بــه هــدف ارزیابــی ،روش منتخــب در پژوهــش حاضــر ارزیابــی

روشــنگرانه 1اســت .در ایــن روش واحدهــای ارزیابــی بهصــورت غیرمســتقیم و بــر اســاس

چارچــوب یــا مــدل پیشــنهادی مطالعــه مــورد مقایســه قــرار میگیرنــد .کاربــرد اصلــی ایــن

روش نیــز استانداردســازی و بیــان تعمیــم کاربــرد چارچــوب مــورد اســتفاده در ارزیابــی اســت.
با توجه به این اصول ،اجرای این پژوهش در دو گام اصلي مد نظر قرار گرفت:

1 .1طراحــی چارچــوب ارزیابــی :بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع مــورد بررســی در ایــن بخــش
اکتشــافی بــود و بهدنبــال ســاخت ســاختار و چارچــوب در حــوزة خــود اســت ،رویکــرد کیفــی
انتخــاب شــد .ایــن انتخــاب بــا معیارهــای مــورد نظــر در مطالعــة ) Collis and Hussey (2003در

رویکــرد کیفــی انطبــاق دارد .امــا در رویکــرد کیفــی ،پیدایــش مســائل پیچیــده و دشــوار کــه
مبنــای تئوریــک مشــخص نداشــته و اطالعــات دربــاره آنهــا کافــی نیســت ،موجــب شــد تــا

اســتفاده از روشهایــی موســوم بــه اتفــاق نظــر (اجمــاع) 2گســترش یابــد (Hasson, Keeney,

 .)and McKenna 2000هــدف اصلــی ایــن روشهــا تعریــف ســطوحی از توافــق کلــی اکثریــت

قابــل توجــه در خصــوص موضوعــات مــورد بحــث اســت ( .)Fink et al. 1984از ایــن روشهــا

میتــوان بــه «دلفــی» ،مصاحبــة گــروه متمرکــز ،گــروه اســمی و طوفــان مغــزی اشــاره کــرد
کــه همگــی آنهــا بهمنظــور تصمیمگیــری گروهــی ،فرایندهــا و مکانیزمهایــی را بــا رویکــرد

کیفــی ارائــه دادهانــد و خــود میتواننــد بهعنــوان روشهــای اعتباریابــی نیــز مــورد اســتفاده

قــرار گیرنــد ( .)Potter, Gordon, and Hamer 2004در پژوهــش حاضــر بــا اســتناد بــه مقایســة

روشهــای اجمــاع انجامشــده توســط ) Potter, Gordon, and Hamer (2004و مزایــای ذکرشــده
بــرای روش «دلفــی» توســط «علیدوســتی» ( )1385و همچنیــن،

Skulmoski, Hartman and

) ،Krahn (2007ایــن روش بهعنــوان روش منتخــب بــرای شناســایی چارچــوب پایــه متشــکل از

شــاخصهای کارایــی مؤلفــة ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر مــورد بررســی انتخــاب شــد.

1. illustrative comparisons
2. consensus methods
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فراینــدی کــه بهعنــوان فراینــد منتخــب در روش «دلفــی» در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت ،رونــد ارائهشــده توســط «علیدوســتی» ( )1385اســت .بــر اســاس ایــن فراینــد انجــام
گامهــای زیــر مــد نظــر قــرار گرفــت:

تعریــف مســئله :تعییــن شــاخصهای کارایــی مؤلفــة ســاختار نحــو نظامهــای شناســگر
دیجیتالــی بهعنــوان چارچــوب پایــة ارزیابــی تطبیقــی؛

تعییــن تخصصهــای الزم :اعضــای پانــل متخصصــان بــر اســاس نمونهگیــری هدفمنــد و بــا
در نظــر گرفتــن معیارهایــی از جملــه داشــتن حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتههای
مرتبــط بــا مدیریــت اطالعــات ،دارا بــودن ســوابق پژوهشــی و اجرایــی در حــوزة مدیریــت یــا
مهندســی اطالعــات ،آشــنایی کامــل بــا فلســفه و ســازوکار شناســگرهای دیجیتالــی و همچنیــن،

تمایــل بــه همــکاری انتخــاب شــدند؛

تعییــن اعضــای پانــل و گزینــش اعضــای آن :بــر اســاس معیارهــای بنــد قبــل پانــل متخصصــان
متشــکل از  7متخصــص تشــکیل شــد .ایــن تعــداد در محــدودة مجــاز تعــداد اعضــای پانل روش

«دلفــی» در حــوزة علــوم و فنــاوری اطالعــات کــه توســط Skulmoski, Hartman and Krahn

) (2007بیــان شــده ،قــرار دارد؛

اجــرای دورهــای «دلفــی» :در ایــن بخــش اجــرای دورهــای روش «دلفــی» تــا رســیدن بــه اجماع
مــد نظــر قــرار گرفــت .بــر اســاس فراینــد منتخــب در ایــن بخــش ،در دور نخســت ،توزیــع
پرسشــنامة بــاز ،پاســخ بــه اعضــای پانــل و ســپس ،دریافــت پرسشــنامه تکمیــل شــده و تحلیــل

محتــوای پاسـخهای دریافتشــده انجــام شــد .در دور دوم ،ابتــدا اقــدام بــه طراحــی پرسشــنامه
متشــکل از شــاخصهای تحلیلشــدة دور نخســت شــد .ایــن پرسشــنامه شــامل نــام و تعریــف

شــاخصهای جمعبندیشــدة دور نخســت بــا امــکان پاســخ بــر اســاس طیــف «لیکــرت» 5
ا مخالفــم تــا کامـ ً
تایــی از کامـ ً
ا موافقــم بــرای اعضــای پانل بــود .توزیــع پرسشــنامه و دریافت

پاســخها نیــز در ادامــه انجــام شــد .در ایــن دور ،بهمنظــور تحلیــل پاســخهای دریافتشــده،
بــر اســاس پژوهــش ) Von Der Gracht (2012کــه بــه بررســی تحلیلــی معیارهــای اجمــاع در

روش «دلفــی» و مزایــا و معایــب آنهــا پرداختــه اســت ،ترکیبــی از ســه معیــار (میانگیــن<=،)4

(انحــراف معیــار =>  )1و (ضریــب تغییــرات= <  )0/5بهعنــوان ســه معیــار الزم اجمــاع بــرای

نمــرات تخصیــص دادهشــده توســط اعضــا انتخــاب شــد .در انتهــای دور دوم «دلفــی» ،نتایــج
نشــان از اجمــاع اعضــای پانــل متخصصــان بــر روی همــة شــاخصها داشــت.

2 .2انجــام ارزیابــی تطبیقــی :پــس از طراحــی چارچــوب پایــه شــامل شــاخصهای کارایــی در
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گام قبلــی ،مقایســة روشــنگرانة  6نظــام شناســگر دیجیتــال منتخــب بــر اســاس ایــن چارچــوب
انجــام شــد .در خصــوص روش منتخــب بــرای انجــام ایــن ارزیابــی نیــز بایــد اشــاره شــود کــه
مقایســه بــر اســاس متدولــوژی تصمیمگیــری چندمعیــاره و بــا روش «تاپســیس» 1و در افزونــة

«ســاننا» 2در «اکســل» 3انجــام شــد .روش «تاپســیس» بهعنــوان یــک روش تصمیمگیــری چنــد

شــاخصه ،روشــی ســاده ولــی کارآمــد در رتبهبنــدی محســوب میشــود .الگوریتــم «تاپســیس»

یــک تکنیــک چندشــاخصة جبرانــی بســیار قــوی بــرای اولویتبنــدی گزینههــا از طریــق شــبیه

کــردن بــه جــواب ایــدهآل اســت .در ایــن روش ،گزینــة انتخابشــده میبایــد کوتاهتریــن

فاصلــه را از جــواب ایدئــال و دورتریــن فاصلــه را از ناکارآمدتریــن جــواب داشــته باشــد
(اصغرپــور  .)1385از دالیــل اصلــی انتخــاب ایــن روش بــرای ارزیابــی در ایــن بخــش ،در کنــار

آشــنایی کامــل پژوهشــگران بــا ایــن روش ،میتــوان بــه مزایایــی از جملــه در نظــر گرفتــن هــر
دو حــال جوابهــای ایدئــال مثبــت و منفــی ،آســانی اســتفاده و قابــل درک بــودن الگوریتــم
آن ،امــکان بهکارگیــری تــوأم معیارهــای کمــی و کیفــی ،ارائــة خروجــی بــا مشــخصکردن

ترتیــب اولویــت گزینههــا و بیــان آنهــا بهصــورت کمــی ،در نظــر گرفتــن تضــاد و تطابــق بیــن

شــاخصها ،روش کار ســاده و ســرعت بــاال و منطبــق بــودن نتایــج ایــن روش بــا روشهــای

تجربــی اشــاره کــرد ( .)Shih, Shyur and Lee 2007در خصــوص وزن شــاخصهای چارچوب،
پژوهشــگران تصمیــم گرفتنــد کــه بهمنظــور سادهســازی فراینــد ارزیابــی ،وزن همــة شــاخصها

را مســاوی در نظــر بگیرنــد .بررســی اولیــة وزندهــی بــر اســاس مقادیــر معیــار اجمــاع در مــورد

همــة شــاخصها را ،کــه نشــان از نزدیکــی نســبت ایــن مقادیــر بــه هــم داشــت ،و همچنیــن
اســتخراج چارچــوب ارزیابــی از یــک روش اجمــاع کیفــی یعنــی روش «دلفــی» را ،کــه همــة
متخصصــان بــر روی اهمیــت ایــن شــاخصها بــر اســاس یــک مجموعــة معیــار کمــی حداقلــی

بــه اجمــاع رســیدهاند ،میتــوان تأییــدی بــر ایــن تصمیــم پژوهشــگران دانســت.

بــرای اندازهگیــری میــزان انطبــاق در ایــن روش نیــز از مقیــاس دو قطبــی فاصلـهای بــا مقادیــر

 -0عــدم انطبــاق -1 ،انطبــاق بســیارکم -3 ،انطبــاق کــم -5 ،انطبــاق متوســط -7 ،انطبــاق زیــاد،
 -9انطبــاق بســیار زیــاد و  -10انطبــاق کامــل اســتفاده شــده اســت .مطالعــة عمیــق ســاختار مؤلفــة
ســاختار نحــو هــر کــدام از نظامهــا توســط دو پژوهشــگر ایــن مطالعــه ،تحلیــل هــر کــدام از
1. Topsis
2. Sanna
3. Excel
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شــاخصها توســط دو پژوهشــگر بهصــورت جداگانــه ،برگــزاری جلســة مشــترک ،بحــث در

خصــوص میــزان کارایــی هــر کــدام از نظامهــا در هــر کــدام از شــاخصها و توافــق بــر روی

تخصیــص یــک مقــدار بــه آن شــاخص ،مراحلــی بودنــد کــه بهمنظــور ارزیابــی در ایــن مرحلــه
انجــام شــدند .انجــام ایــن مراحــل را میتــوان در انطبــاق کامــل در روش سهسویســازی

بررســیکننده 1بهعنــوان روشــی بــرای اعتباردهــی بــه نتایــج دانســت (داناییفــرد ،الوانــی و آذر

 .)1391نکتــة قابــل توجــه در تخصیــص مقادیــر ،میــزان انطبــاق آن اســت کــه در ارزیابــی ایــن
پیشفرضهــا مــد نظــر قــرار گرفــت :فاصلــه بیــن مقادیــر برابــر اســت ،فــرض بــر ایــن اســت کــه

بهطــور مثــال ارزش  ،6ســه برابــر بیشــتر از ارزش  2اســت ،و ترکیــب ارزشهــا (جمــع ،تفریــق،

ضــرب و تقســیم) بــرای شــاخصهای مختلــف مجــاز اســت ،زیــرا اختــاف بیــن هــر دو ارزش

خــاص بــرای هــر شــاخص یکســان اســت .ایــن ســه فــرض بــا توجــه بــه فاصل ـهای بــودن مقیــاس
مــورد تأییــد اســت (اصغرپــور .)1385

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4چارچوب ارزیابی

بــر اســاس برگــزاری دو دور «دلفــی» کــه فراینــد آن در بخــش قبــل تشــریح شــد ،اعضــای

پانــل متخصصــان بــر روی چارچــوب ارزیابــی متشــکل از  11شــاخص کارایــی بــه اجمــاع رســیدند.

شــاخصهای چارچــوب پایــه ارزیابــی بههمــراه مقادیــر معیارهــای اجمــاع روش «دلفــی» وتعریــف
آنهــا در جــدول  ،2قابــل مشــاهده اســت.

بهعنــوان نخســتین نکتــه در تشــریح ایــن چارچــوب بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد

کــه ترتیــب شــاخصهای ایــن چارچــوب در جــدول بــر اســاس ترتیــب صعــودی معیــار ضریــب

تغییــرات اشارهشــده بهعنــوان یکــی از ســه معیــار اجمــاع اعضــای پانــل متخصصــان بــر روی هــر

کــدام از شاخصهاســت .بــه بیــان دیگــر ،بــر اســاس ایــن معیــار میتــوان گفــت کــه اعضــای پانــل

متخصصــان بــر روی شــاخص یکتایــی بیشــترین اجمــا ع و بــر روی شــاخص قابلیــت نقــل انســانی و
قابلیــت وضــوح کمتریــن اجمــاع را داشــتهاند.

از دالیــل اصلــی اجمــاع کمتــر بــر روی شــاخص قابلیــت وضــوح میتــوان بــه ایــن موضــوع

اشــاره کــرد کــه قابلیــت وضــوح بهعنــوان یــک ســازوکار فنــی ،خــود بهعنــوان یــک مؤلفــة
1. inverstigator tringulation
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اصلــی در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی مــورد توجــه بــوده و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت

(خدمتگــزار و علیپــور حافظــی  .)1396بــا ایــن حــال ،متخصصــان بــر ایــن عقیــده بودهانــد کــه
خــود نحــو شناســگر نیــز بایــد زمینههــای الزم بــرای ایجــاد ایــن ســازوکار فنــی را در اختیــار مؤلفــة
ســاختار وضــوح ایــن نظامهــا قــرار دهــد .بنابرایــن ،بــر روی حضــور ایــن شــاخص در فهرســت

نهایــی بــه اجمــاع رســیدند .در خصــوص شــاخص قابلیــت نقــل انســانی نیــز بایــد گفــت بــا توجــه بــه
اینکــه ایــن شناســگرها در فضــای مجــازی و بــا هــدف کاربردهــای خــودکار رایانهمحــور ایجــاد

شــده و مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بنابرایــن در طیــف بیــن دو شــاخص قابلیــت نقــل ماشــینی
و قابلیــت نقــل انســانی ،گرایــش بیشــتر بایــد بــه ســمت شــاخص قابلیــت نقــل ماشــینی باشــد .ایــن

نتیجــه بهخوبــی در ترتیــب میــزان اجمــاع در ایــن دو شــاخص مشــخص اســت .امــا بایــد توجــه کــرد
کــه همــه ایــن شــاخصها حداقــل معیــار اجمــاع در روش «دلفــی» را کســب کــرده و در چارچــوب

نهایــی جــای گرفتهانــد .نزدیکــی بســیار زیــاد ایــن مقادیــر بــه هــم نشــان از اجمــاع نظــر اعضــای
پانــل متخصصــان در خصــوص نزدیکــی میــزان اهمیــت ایــن شاخصهاســت.

در پژوهــش ) Lee and Stvilia (2014بــه اهمیــت یکتایــی ،ســادگی ،اثباتپذیــری ،قابلیــت

همــکاری ،گرانولیتــه ،قابلیــت وضــوح و مقیاسپذیــری رشــتههای شناســگر دیجیتالــی اشــاره

شــده اســت .در پژوهشــی دیگــر کــه بــر روی دادههــای اســتنادی در انتشــارات علمــی انجــام شــده،
پژوهشــگران بــر دو عامــل مهــم قابلیــت ماشــینخوانی و قابلیــت نقــل انســانی تأکیــد داشــتهاند
(« .)Starr et al. 2015اَرنَــب و هاچیســون» نیــز در مطالعــة خــود بــر روی اثباتپذیــری شناســگرهای

دیجیتالــی بــر مشــخصههای قابلیــت وضــوح ،اثباتپذیــری و حساســیت رشــتة شناســگرهای

دیجیتالــی تأکیــد داشــتهاند ( .)Arnab and Hutchison 2006نتایــج حاصــل در چارچــوب پژوهــش

حاضــر بــاعوامــل اشارهشــده در پژوهشهــای اشارهشــده بهعنــوان نمونــه ،خــود تأییــدی بــر
اعتبــار آن بهمنظــور ارزیابــی دارد.
 .2-4نتایج ارزیابی

همانطــور کــه در بخــش قبــل بیــان شــد ،در گام دوم ،نســبت بــه ارزیابــی تطبیقــی  6نظــام

شناســگر دیجیتــال بــر مبنــای چارچــوب پایــه ایجادشــده در گام نخســت اقــدام شــد .تحلیــل ســاختار
مؤلفــة نحــو بهتفکیــک هــر کــدام از شــاخصهای چارچــوب پایــه و مقادیــر تخصیصیافتــه بــه
هــر کــدام از آنهــا و همچنیــن ،نتایــج ارزیابــی تطبیقــی ایــن ســه نظــام در جــدول  ،3ارائــه شــده

اســت.
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در مجمــوع ،نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد کــه نظامهــای «دیاُآی» «یوســیآی» انطبــاق
بــاال و نظامهــای «هنــدل»« ،آرک»« ،یــوآراِن» و «پییــوآراِل» انطبــاق متوســطی را بــا شــاخصهای

مبنــای طراحــی مؤلفــة نحــو پژوهــش حاضــر دارنــد.

جدول .2چارچوب پایة ارزیابی کارایی مؤلفة ساختار نحو نظامهای شناسگر دیجیتالی
ردیف نام شاخص

مقادیر معیارهای اجماع
انحراف ضریت
میانگین
تغییرات
معیار

تعریف شاخص

 0/078 0/378 4/857هر رشته شناسگر به یک شیء اشاره کرده و هر شیء تنها یک
شناسگر داشته باشد.

1

یکتایی

2

 0/104 0/488 4/714ساختار نحو شناسگر باید برای سیستمهای رایانهای قابل تفکیک
قابلیت
و شناسایی باشد.
ماشینخوانی

3

ثبات

 0/160 0/756 4/714نحو شناسگر شیء شناساییشده باید برای مدت طوالنی معتبر
باشد ،بهطوری که همیشه یک شناسگر به یک شیء خاص اشاره
نماید.

4

 0/117 0/535 4/571نحو نظام باید با همتایان دیگر خود (چه فیزیکی و چه دیجیتال)
قابلیت
سازگار بوده و امکان ایجاد میانکنشپذیری بین آنها وجود
همکاری نحو
داشته باشد.

5

سادگی نحو  0/178 0/787 4/429نحو شناسگر باید هم در تولید و هم در استفاده ساده باشد.

6

مقیاسپذیری  0/178 0/787 4/429ظرفیت تخصیص شناسگر نظام در شناسایی تمامی اشیاء ،با در
نظر گرفتن گسترشهای آینده باید مد نظر قرار گیرد.
نحو

7

اثباتپذیری  0/222 0/951 4/286باید قابلیت اثبات صحت و اعتبار نحو شناسگر وجود داشته باشد.

8

گرانولیته

 0/222 0/951 4/286میزان کفایت تفکیکی که شناسگر نظام در شناسایی اجزای یک
شیء دیجیتال و تخصیص شناسگر به آنها دارد باید مشخص
شود.

9

حساسیت
کاراکتر

 0/217 0/900 4/143شناسگر نباید در نحو نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس
باشد.

10

قابلیت نقل
انسانی

 0/204 0/816 4/000محتوا ،ساختار و الگوی نحوی شناسگر باید برای انسان قابل فهم
و کاربرد باشد.

11

قابلیت وضوح  0/204 0/816 4/000نحو شناسگر نظام باید قابلیت اقدام برای مکانیابی شیء را ایجاد
نماید.
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جدول  .3نتایج ارزیابی تطبیقی مؤلفة ساختار نحو نظامهای شناسگر دیجیتال بر اساس چارچوب ارزیابی
بهروش «تاپسیس»
ردیف شاخص

224

نظامهای شناسگر مورد بررسی
(6) URN (5) UCI (4) PURL (3) Handle (2) DOI (1) ARK

توضیح

1

یکتایی

10

10

10

7

10

7

مشکالت  4و  6در ایجاد
یکتایی در فضایهای نام
ایجادشده توسط نظام و عدم
راهبری یکتا

2

قابلیت
ماشینخوانی

10

10

10

10

10

10

ساختار نحو همگی این
قابلیت را دارد.

3

ثبات

10

9

9

6

9

5

وجود مزیت شرح تعهد در
 ،1وابستگی  4به ثبات سرور
مبدل و  6به ثبات فضای نام

4

قابلیت
همکاری
نحو

7

9

7

3

9

9

قابلیت قرار گیری
شناسگرهای دیگر در
ساختار نحو در اکثر نظامها
و وجود ضوابط خاص آن
در  5 ،2و 6

5

سادگی نحو 7

8

9

6

5

9

سادهترین شکل در  3و  6به
شکل پیشوند /پسوند ساده

6

مقیاسپذیری 10
نحو

10

10

7

10

10

وابستگی مقیاسپذیری نحو
 4به ظرفیت سرور مبدل

7

اثباتپذیری 7

7

7

5

7

3

عدم وجود کاراکتر چک،
قابلیت اقدام ،پروتکلهای
 ،TCP/IPشناسگرهای
میراثی در پسوند دارای
کاراکتر چک

8

گرانولیته

10

9

5

6

10

5

امکان تفکیک ساختار
(قالب) دیجیتال عالوه بر
محتوا در  1و  ،5عدم قاعدة
خاص و وابستگی به فضای
نام در  4و 6

9

عدم
حساسیت
کاراکتر

0

10

7

10

10

10

وجود حساسیت در  1و
امکان تنظیم حساسیت یا
عدم حساسیت دامنهها در 3
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ردیف شاخص

نظامهای شناسگر مورد بررسی
(6) URN (5) UCI (4) PURL (3) Handle (2) DOI (1) ARK

توضیح

10

قابلیت نقل
انسانی

8

7

6

5

8

6

وجود توصیفکننده در  1و
 ،5مشخصکردن نام آژانس
در  ،5وابستگی به فضای نام
زیرمجموعه در  4و 6

11

قابلیت
وضوح

10

10

10

10

10

5

مشکالت ایجاد وضوح در
همة فضاهای نام زیرمجموعه
و عدم الزام استاندارد به
ایجاد آن در 6

مقادیر
روش

0/551

0/649 0/877

0/499

0/542 0/778

رتبه

4

روش

Topsis

1

3

6

2

5

در تحلیــل ایــن نتایــج ،عــاوه بــر توضیحــات اشارهشــده در جــدول  ،2بایــد بــه چنــد نکتــة

مهــم اشــاره شــود .بــر اســاس مــدل مفهــوم «افآرب ـیآر» موجودیتهــا بهطــور کلــی در  4ســطح

شناســایی میشــوند :اثــر ،1برداشــت ،2قالــب ،3مــورد .4اثــر و برداشــت که بیشــتر جنبــة انتزاعی داشــته

و محتــوا را نشــان نمیدهنــد ،و دســتة دوم قالــب و مــورد کــه بیشــتر جنبــة فیزیکــی داشــته و شــکل

ظاهــری را نمایــان میکننــد ( .)Tillett 2005در انطبــاق بــا ایــن مفهــوم و همچنیــن مشــخصههای
ذاتــی فناوریهــای دیجیتــال کــه در بخــش  1-2تشــریح شــد ،شــاخص گرانولیتــه در چارچــوب
پژوهــش بــر ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه شناســگر بایــد بتوانــد اشــیا (موجودیتهــای) قابــل تعریــف

در فضــای دیجیتــال در هــر کــدام از ایــن ســطوح را شناســایی و تفکیــک کنــد .در نظامهــای
مــورد بررســی ،تنهــا نظــام «آرک» و «یوس ـیآی» بــا ایجــاد بخشــی بــا نــام توصیفکننــده ســعی

در تفکیــک موجودیتهــای مــورد شناســایی خــود در ســطح قالــب و تــا حــدی مــورد داشــتهاند.
از ســوی دیگــر ،بررس ـیها نشــان داد کــه دقــت نظــام «یوس ـیآی» در گرانولیتــه شناســایی،

موجــب پیچیدگــی نســبی ســاختار نحــو طراحیشــده بــرای آن ،نســبت بــه دیگــر نظامهــا شــده

اســت .همیــن مثــال نشــان میدهــد کــه شــاخصهای ایــن چارچــوب ،در برخــی مــوارد ضمــن

آنکــه خــود مفهــوم مســتقلی را بــه نمایــش میگذارنــد ،از نظــر ســاختاری و یــا مفهومــی بــا

1. work
2. expression
3. manifestation
4. item
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شــاخصهای دیگــر نیــز در ارتبــاط هســتند .همیــن نکتــه ،درســتی بهکارگیــری روش «تاپســیس»
را در ایــن ارزیابــی ،کــه از مفروضــات اصلــی آن عــدم اســتقالل شــاخصها نســبت بــه یکدیگــر

اســت ،نشــان میدهــد.

در خصــوص شــاخص اثباتپذیــری ،مشــاهده شــد کــه هیچکــدام از نظامهــای مــورد

بررســی ،بــر خــاف دیگــر شناســگرها در ســاختار نحــو خــود از راهــکار معمــول اســتفاده از
ارقــام یــا کاراکترهــای چــک اعتبــار شناســگر اســتفاده نمیکننــد .دلیــل ایــن عــدم اســتفاده را هــم

میتــوان در ماهیــت محیــط اســتفاده ایــن شناســگرها ،یعنــی محیــط دیجیتــال جس ـتوجو کــرد.
بــا بررســی انجامشــده مشــخص شــد کــه شناســگرهای دیجیتــال ،یــک یــا چنــد راهــکار زیــر را

بهمنظــور تأییــد صحــت و دقــت رشــتههای تعریفشــدة خــود بــهکار میگیرنــد:
استفاده از مکانیزم وضوح بهمنظور اتصال به آدرس میزبان شيء شناساییشده؛

اســتفاده از پروتکلهــای زمین ـهای  TCP/ IPدر ســاختار فنــی نظــام کــه بخــش تصحیــح خطــا
دارد و جلــو خطاهــای احتمالــی را میگیــرد؛

تعریــف قابلیــت همــکاری ســاختار نحــو شناســگر بــا دیگــر شناســگرها بــهشــکل اضافهشــدن
آنهــا در پســوند شناســگر ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه اگــر در ســاختار نحــو شناســگر

تعریفشــده در پســوند ،کاراکترهــای بازبینــی اعتبــار وجــود داشــته باشــد ،ســاختار پســوند

شناســگر دیجیتــال بــر آن اســاس بازبینــی شــود.

البتــه ،حتــی بــا وجــود بهکارگیــری ایــن ســازوکارهای تأییدکننــده« ،اَرنَــب» و «هاچیســون»

معتقدنــد کــه نظامهــای شناســگر دیجیتالــی نیــاز بــه راهکارهــای تکمیلــی در حوزههــای فرایندهــای

اعتبارســنجی ،قالــب شناســگر و دســتورالعملهای قابــل اجــرا در نظــام مبتنــی بــر آن دارنــد (Arnab

.)& Hutchison 2006

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

بهطــور کلــی ،شناســگرها از کاراکترهایــی ســاخته شــدهاند کــه بــر اســاس مفاهیــم و

ن شــده در قالــب رشــتههایی قــرار میگیرنــد .ایــن چارچــوب رشــتة
چارچــوب از پیــش تعییــ 

شناســگرها بــا نــام ســاختار نحــو شــناخته میشــود .در محیــط دیجیتــال ،ســاختار نحــو شناســگرها،
بــا توجــه بــه ســاختار ،ابعــاد ،کارکردهــا و گســترة ایــن محیــط از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت

( .)Bazzanella and Bouquet 2015در نظامهــای شناســگر دیجیتالــی کــه بــر پایــة ســازوکاری بــا
نــام وضــوح شــکل گرفتهانــد ،ایــن ســاختار بایــد بهمنظــور کارایــی الزم ویژگیهــای خاصــی را
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دارا باشــد .بــر ایــن اســاس ،هــدف ایــن پژوهــش شناســایی چارچــوب پایــة کارایــی مؤلفــه ســاختار

نحــو نظامهــای شناســگر دیجیتالــی و در ادامــه ،ارزیابــی کارایــی ایــن مؤلفــه در نظامهــای منتخــب
در ایــن حــوزه تعریــف شــد.

بهمنظــور دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،در گام نخســت بــر اســاس برگــزاری دو دور روش

«دلفــی» ،چارچــوب پایــهای متشــکل از  11شــاخص کارایــی اســتخراج شــد .از شــاخصهای

کارایــی اصلــی درایــن چارچــوب میتــوان بــه لــزوم وجــود یکتایــی ،قابلیــت ماشــینخوانی،
ثبــات ،قابلیــت همــکاری ،ســادگی ،مقیاسپذیــری ،اثباتپذیــری ،گرانولیتــه ،عــدم حساســیت

کاراکتــر ،قابلیــت نقــل انســانی و قابلیــت وضــوح نحــو شناســگرهای دیجیتالــی اشــاره کــرد .در گام

دوم نیــز بــا مبنــا قــرار دادن چارچــوب ایجادشــده و بــر اســاس اصــول ارزیابــی تطبیقــی ،بــر اســاس
روش «تاپســیس» اقــدام بــه مقایســة کارایــی  6نظــام شناســگر دیجیتالــی مطــرح در ســطح جهــان

شــد .نتایــج ایــن ارزیابــی نشــان داد کــه در بیــن  6نظــام شناســگر دیجیتــال مطــرح در ســطح جهــان،
نظامهــای «دیاُآی» و «یوس ـیآی» جــزو نظامهــای دارای بیشــترین انطبــاق بــا چارچــوب ارزیابــی
کارایــی قــرار دارنــد.

از حوزههــای کاربــرد موجــود نظامهــای شناســگر دیجیتالــی میتــوان بــه یکپارچهســازی

زنجیــره و شــبکة محتــوای دیجیتالــی ( ،)Sidman and Davidson 2001مدیریــت حقــوق دیجیتالــی
( ،)Mooney 2001; Chandrakar 2006پیونــد و ارجــاع تقاطعــی (Galyani-Moghadam and URS

 ،)2006کتابخانههــای دیجیتالــی ( ،)Wang 2007تحلیــل اســتنادی)Simons 2012; Scopus 2018( 1

و خدمــات مالــی ( )Inambao, Phiri and Kunda 2018اشــاره کــرد .ایــن مــوارد در کنــار کاربردهای

بالقــوه در فضاهایــی ماننــد ابزارهــای چندرســانهای (ماننــد تلویزیونهــای تعاملــی) ،موزههــای

دیجیتالــی ،گردشــگری مجــازی ،ســامت الکترونیکــی و آمــوزش الکترونیکــی اســت کــه در
گامهــای پژوهــش و طراحــی خــود هســتند (علیپــور حافظــي و خدمتگــزار  .)1393بــا ایــن توضیــح

بایــد گفــت نتایــج بهدســتآمده از یکســو میتوانــد بــه کاربــران شناســگرهای دیجیتالــی در
تطبیــق نیازهــای کاربــردی و اطالعاتــی خــود در ســاختار نحــو بــا هــر کــدام از شــاخصهای کارایی
استخراجشــده کمــک کنــد .بهطــور مثــال ،در حوزههــای کاربــردی کــه نیــاز بــه شناســایی شــیء

دیجیتــال در ســطح قالــب اســت ،اســتفاده از شناســگرهای دارای ایــن قابلیــت در ســاختار نحــو،
یعنــی «آرک» یــا «یوســیآی» میتوانــد راهگشــا باشــد .از ســوی دیگــر ،نتایــج ایــن پژوهــش
1. citation analysis
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میتوانــد بــه مجریــان اصلــی ایــن نظامهــا در ایجــاد ،اصــاح و توســعة ســاختارهای نحــو کمــک

نمایــد .بهعنــوان نمونــه ،تمرکــز بــر روی ســاختار نحــو در شــاخص قابلیــت همــکاری در نظــام
«پییــوآراِل» ،اثباتپذیــری در نظــام «یــوآراِن» و عــدم حساســیت کاراکتــر در نظامهــای«آرک»
و «هنــدل» میتوانــد مــورد توجــه ویــژة ایــن نظامهــا قــرار گیــرد.

هماننــد تمامــی پژوهشهــا ،پژوهشــگران در اجــرای ایــن پژوهــش نیــز بــا مالحظاتــی مواجــه

بودنــد .بهعنــوان نخســتين نکتــه بایــد گفــت کــه در ایــن پژوهــش تنهــا یکــی از مؤلفههــای اصلــی
نظامهــای شناســگر دیجیتالــی ،یعنــی ســاختار نحــو مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در پژوهشهــای

دیگــر تاکنــون نیــز مؤلفههــای ســاختار وضــوح و ســاختار فــراداده ایــن نظامهــا مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه ســاختار ایــن نظامهــا ،قطعـاً مؤلفههــای اصلــی دیگــری نیــز هماننــد
ســاختار مدیریــت و اداره و مــدل کسـبوکار هســتند کــه نیــاز بــه ارزیابــی کارایــی آنهــا احســاس

میشــود .بنابرایــن ،بهعنــوان نخســتین پیشــنهاد ایجــاد چارچوبهــای پایــه بــرای ارزیابــی کارایــی

دیگــر مؤلفههــای نظامهــای شناســگر میتوانــد در پژوهشهــای آتــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
دومیــن مالحظــة پایــه در ایــن پژوهــش مبتنــی بــر ایــن بــود کــه نظامهــای منتخــب بــرای ارزیابــی،
محــدود بــه نظامهــای شناســگر دیجیتــال دارای جامعیــت حــوزة شناســایی ،آن هــم بــر مبنــای یــک
پژوهــش پایــه در ایــن حــوزه اســت .ایــن ارزیابــی در شــکل توســعهای خــود میتوانــد بهطــور

مثــال بــرای نظامهــای شناســگر دیجیتالــی درحوزههــای تخصصــی خــاص ،ماننــد نظامهــای
«آیاسانآی»« ،ماریــام»« ،اُرکیــد» و «انبـیان»1نیــز انجــام شــود .همچنیــن ،بهعنــوان آخریــن نکتــه

بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه مطالعــة مــوردی ســرویسهای ارزش افــزوده مبتنــی بــر

اســتفاده از ایــن نظامهــا میتوانــد بهعنــوان یــک ایــده بــرای انجــام یــک پژوهــش تحلیلــی توســعه

قابــل اســتفاده در حــوزة کسـبوکار مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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خدمتگزار
حمیدرضا
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارر
ﺧﺪﻣﺘﺘﮕﺰار
ﺪرﺿﺎ
ﺣﻤﻤﻴ
متولـد سـال  ،1363دارای مـدرک تحصیلـی دکتری در رشـتة مدیریت فناوری
اﻃﻼاﻃ
ﻓﻨﺎوري
رﺷﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮ
ك
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل 3
ﺮﻳﺖﻨﺎوري
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨ
ﺮيدردررﺷﺘﻪ
ﻣﺪركﺗﺤﺼ
دارايﻣﺪرك
،،1363داراي
1363
ﻮﻟﺪ
ﻣﺘﻮﻟ
دﻛﺘﺮي
ﺼﻴﻠﻲ

اطالعـات از پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران (ایرانـداک) اسـت.

اﻳﻦدرﭘﮋ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر در
ﺪاك(اﻳﺸﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﻧﺪاك(
اﻳﺮان
اﻃﻼ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻋﻨﻮاان
ﻋﻨﻮانﺑﻪ
اﻛﻨﻮنﻫﻢﺑﻪاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.ﻫﻢ ن
)اﻳﺮاﻧﺪ
ﻼﻋﺎت)اﻳﺮااﻳﺮان
ﻼﻋﺎتاﻃﻼ
ﻓﻨﺎوري
ایشـان هماکنون بهعنوان اسـتادیار در این پژوهشـگاه مشـغول به فعالیت اسـت.

ﺷﻨﺎﺳﮕ
اﻧﺴﺎن وﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
راﻳﺎﻧﻪ،
اﻧﺴﺎن و
ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻫﺎيﻞ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
ﻫﺎي
ﺳﻴﺴﺘﻢهایي
ﻣﺪﻳ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﮕﺮ
راﻳﺎﻧﻧﻪ،
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
رایانـه،ﺗﻌ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
شناسـگر
ﻌﺎﻣﻞمﺳهای
سیسـت
انسـان و
تعامـل
اطالعاتـی،
ﺖ.م
ﻳﺮﻳﺖ سیسـت
مدیریـت

اﺳﺖ.از جمله
الکترونیکـی
کسـبوکار
های
دیجیتالـی،
وي ا
ﻼﺋﻖ
ﻋﻼ
ﻧﻴﻜﻲ از
ﺴﺐ و
ﻛﺴﺐ
ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي ا
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻲ
ﺟﻤﻠﻪلﻛﺎر
مدو
ﻛﺴﺐ
الکترونیکـی وﺐ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻫﺎي
ﺟﻤﻠﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از
تجـارتﻣﺪل
ﻛﺎر و
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
عالئق پژوهشـی وی اسـت.

مهدی
ﺣﺎﻓﻈﻲ
حافظی ﺣ
علیپورﻋﻠﻴﭙﻮر
ﻬﺪي
ﻣﻬﺪ

ﻠﻴﭙﻮر
سـالﻋﻠ
ﻣﻬﺪي
ﺣﺎﻓﻈﻲتحصیلی دکتری در رشـتة علـم اطالعات و
دارای مـدرک
،1352
متولـد

ﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي درر رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﻋﺎت و داﻧﺶ
ﻣﺘﻮﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1352دداراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ

ایشـان
اسـت.
واحـد علـوم
اسلامی
دانشـگاه آزاد
شناسـی
دانش
ﻋﻠﻢﻢ اﻃﻼﻋﺎت و د
رﺷﺘﺔ
تحقیقـاتدر
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲودﻛﺘﺘﺮي
رك
داراي ﻣﺪر
ﺳﺎل از،13522
ﻣﺘﻮﻟﺪ

واﺣﺣﺪ
اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ
طباطبائیﻫﻢ
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺎت
ﻋﻠﻮم و
اسـت.
دانشـگاه عالمه
اسـتادیار
اکنـون
هم

ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر دداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻢ
ت
اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺣﺪ ﻋﻠﻮم و

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻼﻋﺎﺗﻲ ومدیریــت ﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﺋﻖ
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲــیاز وﺟﻤﻠﻠﻪ
اﺳﺖ.ـق
ويـه عالئـ
ﻲجملـ
دیجیتالــی از
کتابخانــة
منابــع اطالعات
اﻃﻼههــای
حوز

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖویﻣﻨﺎاسـﻊ
ﺎﺑﻊـت.اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻛﺘﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋووﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
پژوهشــی
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