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یترینراهحلیکهبرایمشکالتثباتویکتاییدرحوزهشناساییاش یاءدیجیت ایدرمح یطوبارائ ه
چكيده :اصل 
شدهاستاستفادهازشناسگرهایدیجیتا یبهجای«یو.آر.ال».است.پایهاصلیای نراهح درظا ا ه ایشناس گر
دیجیتا یمکاظیزمیباظا وضوحاست.وضوح،فرآیندارسالشناسگرمبتنیبرظ ا ب هی کس رویسش بکهای(ظا ا 
شناسگردیجیتا ی)ودربازگشتدریافتیکیاچندقطعهازاطالعاتجاریمربوطبهشئشناساییشده،ماظندمکان
(«یو.آر.ال)».آنشئاست.باتوجهبهاینکهاینمکاظیز بهعنوانپایهاصلیبخشفنیظاا هایشناس گردیجیت ای
یشوظد،اینظاا هاسعیدارظدتاباروشهایمختلفاقدا بهپیادهسازیاینمکاظیز باکیف تمحت واییو
شناختهم 
فنیباالکنند.برایناساس،ارزیابیکاراییساختاروضوحظاا هایشناسگردیجیتا یدرپژوهشحاضرم وردتوج ه
قرارگرفتهاست.بهمناوردستیابیبهاینهدف،ضمنبررسیاینمکاظیز ازمنارتئوریاشیاءدیجیتا ی،ب رمبن ای
روشارزیابیروشنگراظه،فرآیندیشام دوگا طراحیواجراشد.درگا اولاقدا بهطراحیچارچوبپای هارزی ابی
کاراییساختاروضوحبهروشد فیشد.چارچوبپایهارزیابیاستخراجشدهدراینگا شام 9شاخصکاراییثب ات
اسپ یری،وض وحچندگاظ ه،ک ارکرد
مفهومیوفنیوضوح،قابلیتهایهمکاریواطمینان،س رعتوک ارایی،مقی  
اینترظتیوعد ظیازبهظصباست.درگا دو ،بااستنادبهچارچوبپایهطراحیشده،اقدا بهارزیابیتطبیقی6ظا ا 
شناسگردیجیتالمطرحدرسطحجهانبهروش«تاپسیس»شد.ظتایجاینارزیابیظشاندادکهظاا های«دی.اُ.آی،».
«هندل»و«یو.سی.آی».دارایاظطباقباال،ظاا «پی.یو.آر.ال».دارایاظطباقمتوسطوظا ا «آ.ر.ک».دارایاظطب اق
کمیباچارچوبپایهارزیابیکاراییهستندوظاا «ی و.آر.ان».ب دونپی ادهس ازیمشخص یب رایمک اظیز وض وح،
هیچگوظهاظطباقیرابااینچارچوبپایهظدارد.درتحلی اینظتایجظیزمشخصشدکهازمهمتریندالی کاراییباالی
یت واناس تفادهازوبپروکس یب هعن وانراب طک اربری،اس تفادهازراهکاره ای
ظاا هایدارایاظطب اقب االرام  
ادهسازیمکاظیز وضوحچندگاظ همعرف یک رد.ظت ایج
افزایشدهندهسرعتوکاراییازجملهتکثیروحافاهظهانوپی 
یتواظدتوسطپژوهشگرانفعالدرمحیطدیجیتا یوکاربرانومجریاناینظاا هام ورداس تفادهق رار
اینپژوهشم 
گیرد.
كليدواژهها :ظاا شناسگردیجیتا ی،وضوح،ارزیابیتطبیقی،کارایی
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مقدمه
دردظیایامروزوباتوسعهفناوریاطالعات،شاهدتو دورشداشیاءدیجیتا یدرمحیطدیجیتا یهستیم.با
مشخصه هایاصلیایناشیاء،یعنیقابلیتویرایشوتغییرسریعآظها،یکیازرویکردهاییکهدرعم 

توجهبهیکیاز
درمواجههباایناشیاءدیجیتا یشک گرفتهاست،تمرکزبررویشناساییظسخههاواشکالمختلفایناشیاءدر
محیطوباست(.)Kallinikos, Aaltonen and Marton 2010تمرکزبراینشناساییازطریقدوعنصرشناسگر  و
فراداده امکان پ یر است ( .)Arms 2001حال اگر بتوان با استفاده از این دو عنصر ،ظاامی را به مناور شناسایی
توانازشناساییمنحصربهفردآنهادرمراح ذخیرهسازی،

منحصربهفرداشیاءدرمحیطدیجیتا یطراحیکرد 
،می
خدمتگزار،علیپورحافایوحنفیزاده .)3 9

بازیابیومباد هدرمحیطدیجیتا یاطمینانحاص کرد(
1
درسال،3991ظخستینظاا شناسگر در محیطدیجیتا ییعنی«یو.آر.ال ».ابداعشد.اینظاا باایجاد
شناسهچکیده ایازمح قرارگرفتنمحتوایا کتروظیکی،اقدا بهشناساییآنمیکند( Berners-Lee, Masinter

.)and McCahill 1994بهعلتمشکالتیکهاستفادهاز«یو.آر.ال».بهعنوانیکشناسگرازمنارثباتویکتاییایجاد
کرد(،)Berners-Lee, Fielding and Masinter 1998; Coyle 2006پژوهشگرانبهمناوررفعاینمشکالت،تصمیمبه
ایجادوتوسعهظاا هایشناسگر دیجیتا یاشیاءظمودظد .اماراهکاریکهبدینمناورایجادشدهاستوهستهفنی
یکظاا شناسگردیجیتا یراتشکی میدهد،مکاظیز وضوح ظا دارد(.)Park et al. 2011دراینراهکارظاا 
شناسگردیجیتا یبهعنوانواسطبینظقاطدسترسییکشئدیجیتا یوکاربرماشینییااظساظیدرخواستکنندهآن
شئدیجیتالقرارمی گیردوبهشک یکتاوباثباتیدسترسیویرابهآنشئتأمینمیکند( Khedmatgozar and

 .)Alipour-Hafezi 2015باتوجهبهحوزهکاربردفراوانظاا هایشناسگردیجیتا ی( )Park et al. 2011ومرکزیت
رسدحوزههایمفهومی،عملیاتیوفنیاینمکاظیز میتواظدبهمناوربررسی


ها،بهظارمی
مکاظیز وضوحدراینظاا 
بیشترموردتوجهقرارگیرد.
ازسویدیگرظتایجمطا عهخدمتگزاروهمکاراظشظشاندادهکهازتعدادبسیارزیادظاا هایشناسگر،درحال
حاضرتنهاتعداد6ظاا شناسگردرسطحجهان،اظطباقکاملیبامعیارهاومشخصاتپایهیکظاا شناسگرکارآمدرا
دارظد .ایشاندرظتایجپژوهشخودبهضرورتتوجهبهمعیارهایکیفیدرمقایسهکیفیمؤ فههایمختلفاینظاا ها
خدمتگزار،علیپورحافایوحنفیزاده  .)3 9برمبنایاینضرورتوباتوجهبهاهمیتاشارهشده

اشارهکردهاظد(

درخصوصتوجهبهمکاظیز وضوحدرظاا هایشناسگردیجیتا ی،مؤ فهساختاروضوحرامیتوانیکیازمؤ فههای
مهمیداظستکهبایددرتحلی کاراییظاا هایشناسگرموردتوجهقرارگیرد.برایناساسهدفاصلیاینپژوهش،
ارزیابیکاراییمؤ فهساختاروضوحظاا هایشناسگردیجیتا یموجوددرسطحجهاناست.برایناساسپاسخبهدو
شاخصهایکاراییمؤ فهساختاروضوحظاا هایشناسگر

پرسشزیردراینپژوهشموردتوجهقرارگرفتهاست-3:
ارزیابیمقایسهایکاراییظاا هایشناسگردیجیتا یدرمؤ فهساختاروضوحچهظتایجیرا

دیجیتا یکدامند؟ -2
ظشانمیدهند؟

بر این اساس پژوهش حاضر بدین شک سازمان داده شده است :بخش دو به بیان مباظی ظاری و پیشینه
پژوهشپرداختهاست.دربخشبعدیروشپژوهشوگا هایتعریفشدهبرایدستیابیبههدفتشریحشدهاست.

این واژه معادل  Identifierاست و برای آن ترجمههای شناسهگر ،شناسه و شناساگر نیز ذکر شده است.
)URL (Uniform Resource Locator
این واژه معادل  Resolutionاست و در حوزه برای آن ترجماه های دیگری مانند شفافیت و تبدیل نیز ذکر شده است.

4

94

مدیریت اطالعات /دوره  ،1شماره  1و  .2زمستان  49بهار 49

در بخش چهار یافتههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در ظهایت بخش پنجم و پایاظی ظیز به بیان ظتایج،
هاوپیشنهاداتبرایپژوهشهایآیندهپرداختهاست.


محدودیت
مبانی نظری و پيشينه پژوهش
 -1-2اشياء و شناسگر دیجيتالی

تاکنون تعاریف مختلفی برای شئ دیجیتا ی ارائه شده است .یکی از جامعترین تعاریف در  تئوری اشیاء
دیجیتا ی ،که توسط «کا ینیکاس» و همکاراظش ارائه شده است ،بیان شده است .آظها مصنوعات دیجیتا ی را از
منارهایمختلف،بااشیاءفیزیکیودیگررکوردهایفرهنگی(ماظنداشیا،هنریوفای هایمبتنیبرکاغ )باسرشت
غیردیجیتال متفاوت میداظند و بیان میکنند که در مجموع این تفاوتها باعث شده است که اشیاء دیجیتا ی در
ویژگیهایعملکردیزیرمتمایزباشند:اشیاءدیجیتا ی-3قاب ویرایش-2،تعاملی- ،بازو-1توزیعشدههستند

(.)Kallinikos, Aaltonen and Marton 2010
درکنارمفهو  شئدیجیتا ی،مفهو شناسگرظیزدرحوزهتمرکزاینمطا عهقراردارد.تاکنونتعاریفمختلفی
ازاینمفهو ظیزارائهشدهاست.خدمتگزارو همکاراظشبیان میکنند که آظچهدرتمامیاینتعاریفجلبتوجه
میکنداستفادهازواژهیکهمبرایشناسگر وهمبرایموجودیت6شناسایی شدهاست (خدمتگزار،علیپورحافایو

وموجودیتشناساییشدهراظشانمیدهد.این

حنفیزاده .)3 9اینظکتهضرورتارتباطیکبهیکبینشناسگر 

ارتباطیکبهیکرامیتوانیکتایی ظامید (.)Coyle 2006ازسوییدیگر،یکشناسگر ظهبایدتغییرکندوظهقاب 

تغییر باشد (« .)Clarke 1994; Campbell 2007پاسکین» بیان میکند که یک شناسگر باید طول عمر ظامحدودی
داشتهباشد،حتیاگرموجودیتشناساییشدهآنازبینبرود (.)Paskin 1999ویاینمشخصهراثبات ظامیده
است .بنابراین می توان گفت یکتایی و ثبات مهمترین خصوصیات ذاتی هر شناسگری هستند ( خدمتگزار ،علیپور
حافایوحنفیزاده .)3 9

در حال حاضر شئ دارای هویت دیجیتا ی معموالً توسط «یو.آر.ال ».ارجاع داده میشود( Sidman and
.)Davidson 2001بامرورزمانمخاطراتزیادیدراستفادهاز«یو.آر.ال ».بهعنوانیکشناسگرخودظماییکرد.دو
مخاطرهپایهایعد ثبات )) Prasad and Guha 2005وظقضیکتایی(،)Coyle 2006درکنارمخاطراتدیگریدر
حوزههای کاربردی ماظند تجارت ا کتروظیک ) ،)Sidman and Davidson 2001تحلی استنادی و ارجاع و  ینک

9
سیستمهایمدیریتحقوقدیجیتا ی ))Carreiro 2010ازجمله

تقاطعی ( )Simons 2012, Gorraiz et al. 2016و
اینمخاطراتهستند.
اصلیترینراهکاریکهبهمناوررفعاینمشک وکاهشمخاطراتاشارهشدهپیشنهادشدهاست،استفادهاز

3
هایمیزبانمیباشدو

هایغیرمستقیماستکهبرای سیستمظا دامنه(«دی.ان.اس» ) درایجادثباتبرایظا 

ظا 
برایارجاعمحتواهایدیجیتا یبهکارمیرود(.)Kunze 2003بهبیاظیسادهراهکارمعرفیشدهمبتنیبرایجادظاامی
با ظا ظاا شناسگر دیجیتا ی برای مدیریت شناسگرهای دیجیتا ی و فرآیندی به ظا وضوح 33است .وضوح ،فرآیند
ارسالشناسگرمبتنیبرظا بهیکسرویسشبکهای(ظاا شناسگردیجیتا ی)ودربازگشتدریافتیکیاچندقطعه
ازاطالعاتجاریمربوطبهشئشناساییشده،ماظندمکان(«یو.آر.ال)».آنشئاست (.)IDF 2016فرآیندسادهاین

6

entity
uniquness
8
persistency
9
citaiton analysis and cross referencing and linking
10
)Domain Name System (DNS
11
resolution
7
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راهح درشک 3قاب مشاهدهاست.چگوظگیکاهشمخاطراتموجودبااستفادهازاینراهکاردرمطا عهخدمتگزارو
خدمتگزار،علیپورحافایوحنفیزاده .)3 9

همکاراظشبهطورکام تشریحشدهاست(
 -1ورود شناسگر مو ودیت
در مرور ر به شك  URLیا در افزونه

 -9مو ودیت مورد نظر

 URL’ -2مو ودیت مورد نظر

نظام شناسگر
دیجيتا

 URL’ -9مو ودیت مورد نظر

كاربر

ت مي كننده
دیجيتا مو ودیت

شک .3فرآیندسادهوضوحدرشناسگردیجیتا یبهعنوانراهح مشکالت«یو.آر.ال».
خدمتگزار،علیپورحافایوحنفیزاده )3 9

(برگرفتهاز:




باارائهاینراهکار،پژوهشگرانبهمناوررفعمشکالت بیانشده،تصمیمبهایجادوتوسعهظاا هایشناسگر
دیجیتا یاشیاءظمودظد.ایناقدا رامیتوانازسهدیدگاهزیرموردبررسیقرارداد:
دردیدگاهاولجایگاهظاا هایشناسگردیجیتا یرامیتوانازظارتئوریاشیاءدیجیتا یظیزموردتوجهقرار
وهمکاراظشپسازمعرفیویژگی هایعملکردیمتمایزکنندهاشیاءدیجیتا یدرتئوریخود،به

داد«.کا ینیکاس»
بیانظوعاظتقالاینویژگیهایعملکردیبهسمتعم اجتماعیمیپردازظدودوعم اجتماعیاینویژگیهارادردو

32
دررویکرداولیعنیرویکردوببهیادماظدظی 

ارمیدهند.
رویکردکهدوسمتیکطیفقراردارظدموردبررسیقر 
(آرشیو) ،مشک شناساییاسناددرچارچوبکلیحافاهاجتماعیبرایرکوردهایدیجیتا یموردتوجهقرارگرفته
است .هدفاصلیدراینرویکردتحتکنترلدرآوردنویژگیسیا یتذاتیاشیاءدیجیتا یوحفظقابلیتشناسایی
آظهادرطولزمان،بااهدافیماظندسازماظدهیبهتروحفظفرهنگدیجیتا یاست.رویکرددو کهرویکردوبقاب 
پیمایش (3موتورجستجو)ظامیدهشدهاست،یافتپ یریاشیاءدیجیتا یازطریقجستجویعمیقدرمحیطآظالین
دیجیتا یموردتوجهقرارگرفتهاست.دراینرویکردموت ورهایجستجوبهجایتوجهبهخوداشیاء،تمرکزاصلیخود
رابرایروییافتپ یرکردنآظهاقراردادهاظد(.)Kallinikos, Aaltonen and Marton 2010درتحلی جایگاهظاا 

شناسگر دیجیتا ی در این تئوری باید بیان کرد این ظاا ضمن قبول ویژگیهای اشیاء دیجیتا ی در تئوری اشیاء
دیجیتا ی،ازیکسوباتأکیدبررویدوعنصریکتاییوثبات،سعیدارظدتاازطریقشناساییظسخههایمختلفدر
سطوحمختلف(ازجملهقا بوآیتم)وحفظثباتاینشناسایی،شک سیا یتاشیاءدیجیتایراتحتکنترلخود
سعیدرتمرکزبرروییافتپ یریاشیاءدیجیتا یدرمحیطاینترظت

درآورظد،وازسویدیگرباارائهراهکاروضوح،
دارظد.درمجموعبااستنادبهتئوریاشیاءدیجیتا ی،میتوانگفتکهمبنایشناسگرهایدیجیتا ی،رویکردیدر
مابینطیفرویکردوببهیادماظدظیورویکردوبقاب پیمایشقراردارد.
پرسشهایی که پژوهشگران سعی در پاسخ به آن داشتند ،شناسایی ظاا های

در دیدگاه دو  ،یکی از او ین 
جامعترین پاسخ به این پرسش را میتوان در مطا عه خدمتگزار و
شناسگر دیجیتال از سایر ظاا های شناسگر بود  .
آنها درپژوهشخودابتدابراساسمرورادبیاتوبرگزاریمصاحبهگروهمتمرکز چارچوبیپایه
همکاراظشیافت .
متشک از  معیاراصلیمتمایزکنندهشناسگرهایدیجیتیالدرسهحوزهخصوصیات شناسگر شام یکتاییوثبات
شناسگر،پوششمحیطدیجیتا یشام شناساییدیجیتا ی،یکتاییدیجیتا ی،ثباتدیجیتا یودسترسیدیجیتا یو
جامعیتوگسترهشام جامعیتشناساییراطراحیکردهوسپساقدا بهاظجا ارزیابیتطبیقی  22ظاا شناسگر

memorable web
navigable web

12
13
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ظتایجارزیابیتطبیقیآنهاظشاندادکهازبین22ظاا 

چارچوبطراحیشدهکردظد.

مطرحدرسطحجهانبراساس
شناسگر مطرح در سطح جهان ،شش ظاا شناسگر «دی.اُ.آی« ،».هندل»« ،یو.سی.آی« ،».یو.آر.ان« ،».آ.ر.ک ».و
میتواظند به عنوان بهترین گزینههای ظاا شناسگر دیجیتا ی در کلیه حوزهها مورد استفاده قرار
«پی.یو.آر.ال  31».
خدمتگزار،علیپورحافایوحنفیزاده .)3 9

گیرظد(
ازدیدگاهسو ،باارائهاینراهکاریعنیمکاظیز وضوح،پژوهشگرانسعیدربررسیاظواعکارکردهاومزایای
هاوجوامعگوظاگونکردهاظد.ح مشکالتمربوطبهمدیریتحقوقدیجیتا ی( Attanasio


اصلیاستفادهازآندربافت
 ،)2003پیوظدگ اری سریع و دقیق دادههای پژوهشی و کاربرد آن در اظتشارات علمی ( ،)Wynholds 2011افزایش
مراجعات و کاهش زمان مربوط به مدیریت آنها در مراح ذخیره ،بازیابی و توزیع اشیاء دارای هویت در فضای
هایآنها (،)Paskin 2002حفظمکاندائمی،تأمینحقوق


سازیفراداده
دیجیتا ی،ثباتدسترسیو همچنین 
غنی
تمعنوی،افزایشحجمتوزیع،استاظداردسازیفراداده،آساظیجستجو،افزایشدرآمداشیاءدیجیتا یومدیریت

ما کی
کاراترباصرفزمانوهزینهکمتر( )Park et al. 2011ازجملهمزایاییاستکهدرحوزهکاربردبرایاینمکاظیز پایه
ظاا هایشناسگردیجیتا یذکرشدهاست.
هادرحوزههایمختلفموضوع

همانط ورکهقاب مشاهدهاست،ازجملهموضوعاتیکهدرمروراینپیشینه

شناسگردیجیتا یبهآناشارهشدهاست،مزایاییاستکهساختاروضوحبهعنوانهستهفنیاصلیظاا شناسگر
دیجیتا یدرمحیطوبایجادمیکند.بنابراینتوجهبهاینمکاظیز درظاا هایشناسگردیجیتا یموجوددرجهاناز
ظارکاراییضروریبهظارمیرسد.


 -2-2ساختار وضوح نظامهای شناسگر دیجيتالی

همان طورکهدربخشقب ظیزبیانشد،مطا عهخدمتگزاروهمکاراظشظشاندادکهبراساسارزیابیتطبیقی

ظاا های شناسگر مطرح در سطح جهان بر پایه یک چارچوب پایه 6 ،ظاا «دی.اُ.آی« ،».هندل»« ،یو.سی.آی،».
رامیتوانبهعنوانظاا هایاصلیشناسگردیجیتا یدرسطحجهانمعرفی
«یو.آر.ان«،».آ.ر.ک».و«پی.یو.آر.ال ».
خدمتگزار،علیپورحافایوحنفیزاده  .)3 9برایناساسدرادامه بهشک مختصربهمعرفیزیرساخت

کرد(
مکاظیز وضوحهرکدا ازاینسهظاا میپردازیم:
 ظاا «آ.ر.ک:».مفهو ظاا آ.ر.ک.توسط«کوظزه»و«راجرز» 3ازظتیجهیکمطا عهبررویظاا هایشناسگرباثبات
برایکتابخاظهملیپزشکیایاالتمتحدهآمریکا 36ایجادشد.آ.ر.ک ها،یو.آر.ال.هاییهستندکهبهمناور دسترسی
بلندمدتبهاشیاءاطالعاتیطراحیشدهاظد .مؤ فهوضوحدراینسیستمبهاینسوالپاسخمیدهدکهچگوظهبادر

اختیارداشتنشناسگر،میتوانبهمنبعموردظار،فرادادهآنوهمچنینبیاظیهتعهدثباتآندسترسیپیداکرد.ا بته
میتوانفرآیندوضوحدرسیستم«آ.ر.ک».رابهتر تشریحظمود.بهطور کلیفرآیند
باتوجهبهمؤ فهساختارظحو  
رامیتواندردوحا تدرظارگرفت.درحا تاول«آ.ر.ک».یدراختیارکاربراستکهبخش
وضوحسیستم«آ.ر.ک ».
«ان.ا .اِی.اچ» 3فعالیاهمانتأمینکنندهخدمتآنظیزبههمراهآناست.دراینحا تکاربرمیتواظدازک ساختار
ظحوآ.ر.کموردظاربهعنوانیک«یو.آر.ال».برایدسترسیبهمنبعموردظار،فرادادهوبیاظیهتعهدآناستفادهکند.
درحا تدو کاربر«ان.ا .اِی.اچ»یاهمانتأمینکنندهخدمتمنبعموردظاررادراختیارظدارد.حالبرایاینکهوی
بتواظدبهمنبع موردظاردسترسیپیداکندبایدبه«یو.آر.ال ،».یادرسطحیپایینتربهظا اینتأمینکنندهخدمت
منبعموردظاردسترسییابد.بهطورکلیسیستم«آ.ر.ک».سهراهکاررابرایاینمشک ارائهظمودهاستکهراهکار

14

DOI, Handle, UCI, URN, ARK, PURL
Kunze and Rogers
16
)US National Library of Medicine (NLM
17
)NMAH (Name Mapping Authority Hostport
15
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استبهعنوانبهترینراهکاردرحالپیادهسازیاست.ظکتهمهمیکهبایدبه

سو کهاستفادهازمبدل«ان.2.تی3 ».
آن اشارهشودآظستکهعلیرغمطراحیمناسبوکارا،کتابخاظهدیجیتالکا یفرظیاظتواظستهاستاینراهح رابه
خوبیپیادهسازیکند(.)Kunze 2003, California Digital Library 2016

 ظاا «هندل»:اینسیستم،کهدرسال 3991وبهمناورتوسعهمعماریشئدیجیتالبرایزیرساختهای
کتابخاظههایدیجیتالتوسط «سی.ان.آر.آی 39).توسعهدادهشدهاست،شناسایی تمامی اظواعآیتمهایقاب 
اینسیستمدربخشسرویسدهندهخود

دسترسدرشبکههایاطالعاتیمجازیراهدفگ اریظمودهاست.
مراتبیمقیاسپ یرشام سهبخشسرویس،سایتوسروراستفادهکردهاست.دراین


ازیکساختارسلسله
2
بخشسیستمشام یکرجیستری«هندل»جهاظیتوزیعشده(جی.اچ.آر) .وتعدادظامحدودیسرویس
ایندوبخشسرویسدهندهدرواقععملیاتهایوضوحوراهبریرا

«هندل»محلی(ال.اچ.اس)23.میباشد.
هایمیانافزار

ایجادمیکنند.بخشسرویسگیرظدهسیستم«هندل»همچنینممکناستاستفادهازمؤ فه
سیستم (ماظند پروکسی) را برای کارایی بیشتر اظتخاب ظمایند ،اما این مؤ فهها جزئی از سیستم «هندل»
ظیستندوتنایمآظهابرعهدهسرویسهای«هندل»محلیاست.دربخشسرویسگیرظدهاینسیستمشام 

یکظر افزار قاب ظصببرایسرویسگیرظده است که با مؤ فههای سرویس سیستم «هندل» ارتباط برقرار
سرویسگیرظده از طریق پروتک سیستم «هندل» درخواست خود را مستقیما به

میکند .ظر افزار 

میتواظد طوری پیکربندی شود که اقدا به
سرویسگیرظده همچنین  

میکند .ظر افزار 
«جی.اچ.آر ».ارسال  
پروکسیسرور مسئول پاسخ به درخواست

پروکسیسرور ظماید .دراین حا ت 

ساختن توظ از طریق 
میباشد .به مناور راهبری «هندل»ها ( شناسگرها و مقا های ثبتظا ) شام ثبتظا و
سرویسگیرظده  

ویرایش آظها ظیز این ظر افزار کالینتی امکاظات ثبتظا «هندل» ،ویرایش «هندل» و حتی ح ف آن را
امکانپ یرمیکند(خدمتگزار.)3 92

 ظاا «دی.اُ.آی«:».دی.اُ.آی»درعم بهمعنی«شناسگردیجیتالشئ»22استوظا «دی.اُ.آی»بهیکشناسگروظه
مکان یک موجودیت در شبکههای دیجیتال اشاره دارد .ابزار وضوح مورد استفاده در سیستم «دی.اُ.آی ،».سیستم
«هندل»است.درواقعپیادهسازیسیستم«هندل»درسیستم«دی.اُ.آی».توسطزیرساختهایفنیوقابلیتهای
مختص به برظامههای کاربردی سیستم «دی.اُ.آی ».تکمی شده است .سیستم «هندل» در شک اصلی خود،
محدودیتهایموجوددرتعریفچارچوبیبرایبیانروابطراظدارد.سیستم«دی.اُ.آی».یکیازکاربردهایسیستم
«هندل» است که محدودیتهای خاصی را با هدف مدیریتمحتوا به آن افزوده است .در سیستم «دی.اُ.آی ».این
محدودیتهابااستفادهازیکدیکشنریدادهسازگارمعناییتعریفشدهاست.ا زاماتعملیاتیکهبرایوضوحدر
سیستم«دی.اُ.آی».معرفیوتوسطسیستم«هندل»پوششدادهشدهاستشام سازگاریاینترظتی،ظامگ اریدرجه
عملیاتی،گروهبندیاشیاءمشابه،وضوحچندگاظه،راهبرمشخص،دسترسیمناسب

اول،شناسایییکتا،تفکیکپ یری

بهرکوردهایوضوح«،دی.ان.اس».مستق اماسازگار،مجزابودنراهبر،مقیاسپ یریوسازگاریبایوظیکدمیباشند.
ازظارفنیاینسیستمدرقا بیکشبکهسایتهایچندگاظهتوزیعشدهبهعنوانیکسرویس«هندل»محلی
شام سرورهاوسایتهایسرویسبررویسیستم«هندل»فعا یتمیکند.اصلیترینمکاظیزمیکهدروضوحمورد
میباشد که برای تبدی ظا های
استفاده قرار میگیرد ،ارائه درخواستهای «اچ.تی.تی.پی» در سرویس پروکسی   2
«دی.اُ.آی ».مورد استفاده قرار میگیرد  .در این بخش ،فرآیند تبدی با استفاده از ساختار مشخصی از ظا های
وبااستفادهازاینپروکسیسروراظجا میشود.ا بتهسازوکارهایدیگریماظندظر افزاروضوحسفارشیو

«دی.اُ.آی».
18

N2T Resolver
)Corporation for National Research Initiatives (CNRI
20
)Global Handle Registry (GHR
21
)Local Handle Service (LHS
22
digital Identifier of an Object
23
dx.doi.org
19
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کسیسرورها مورد
افزوظه مبدل 21ظیز در این سیستم پیش بینی شده است که به علت دشواری استفاده ،ماظند پرو 
استقبالقرارظگرفتهاست(خدمتگزار.)3 92

 ظاا «پی.یو.آر.ال :».این سیستم به مناور توسعه سرویس ظا گ اری و وضوح برای منابع اینترظتی توسط
«اُ.سی.ال.سی2 ».در سال  3996و در پروژه فهرستظویسی اینترظتی ،که توسط وزارت آموزش و پرورش
آمریکا اجرایی شد ،ایجاد شد .سیستم «پی.یو.آر.ال ».در اص یک ظر افزار مبتنی بر سرویسدهنده برای
مدیریت وضوح در محیط توزیع شده مشخص است .به زبان سادهتر این ظر افزار در یک سرویسدهنده
مستقردرشبکهمبتنیبر«اچ.تی.تی.پی»ظصبمیشودووظیفهمدیریتوضوحآدرسهای«یو.آر.ال».ثبت
شده توسط کاربران و گروههای ثبتظا شده در فضای ظا خود را بر عهده دارد .برای ایجاد یک
«پی.یو.آر.ال».بهمناوروضوح«یو.آر.ال».کاربربایداقدا بهثبتظا درسرویسدهندهوضوحموردظارخود
کند.درساختاروضوحاینسیستمبهطورکلی«پی.یو.آر.ال».هاباتوجهبهچگوظگیپاسخبهیکدرخواست
هایعددیمشخصشدهاظدمفاهیمتعریفشده

بهدستههایمختلفتقسیممیشوظد.ایناظواعکهبااظدیس
هامیتواظندبهدیگرکدهایپاسخ«اچ.تی.تی.پی»ظیز

مشخصیدرسیستمدارظد.بهطورکلی«پی.یو.آر.ال».
پاسخ دهند .ا بته باید به این ظکته ظیز اشاره ظمود که تعدادی از اظواع «پی.یو.آر.ال ».ظیز با کدهای پاسخ
«اچ.تی.تی.پی» منطبق ظیستند .در شک کالن ،ساختار ظر افزار مبتنی بر سرویسدهنده مبدل ،رویههای
گروهها
اجراییاینسیستمراشک میدهد.اجزایاینساختارشام کاربران،دامنهها«،پی.یو.آر.ال».ها،و  
میباشد .درهرکدا ازایناجزاظیزاقداماتیشام ایجاد،ایجادپیشرفته،اصالح،جستجوواعتباریابیفراهم

گردیده است .اقداماتی که میتواظد بر پایه «پی.یو.آر.ال ».در این ظر افزار صورت گیرد ظیز شام ایجاد،
،هامیباشد(.)PURL 2016

ظگهداری،استفادهاز«پی.یو.آر.ال».
 ظاا «یو.سی.آی :».اینسیستمطیپژوه ایمشترکتوسطوزارتفرهنگ،ورزشوگردشگریوآژاظسمحاسبات
کشور کرهجنوبی در سال  2 1پیادهسازی شده است و شناسایی محتواهای دارای حا تهای فیزیکی ،دیجیتال،
اظتزاعیوموقعیتی-زماظیرابهعنوانهدفاصلیخودبیانظمودهاست.سیستم«یو.سی.آی».ازیکسیستممرکزیو
یک سیستم مدیریت ثبتظا تشکی شده است .سیستم مرکزی به مدیریت آژاظس ثبتظا و سرویس وضوح او یه
متمرکزاستوسیستممدیریتثبتظا مسئو یتمدیریتثبتکننده،مدیریتفرادادهوسرویسوضوحچندگاظهرابر
عهدهدارد.برظامههایکاربردیماظندمراکزخریدمحتواظیزاز«یو.سی.آی ».بهمناورارتباطباسیستمیو.سی.آی.
برایفراهمآوردنخدماتخاصبهکاربراناستفادهمیکنند .سناریویاستفادهازمحتوابااستفادهازیو.سی.آی.به
بدینشرحاست:درگا اولکاربرمحتوایموردظارخودرادرسیستمبرظامهکاربردیجستجوکردهوبرایوضوح
دهنده وضوح

درخواست میکند .در گا دو «یو.سی.آی ».محتوای مربوطه از طریق پروکسی یا افزوظه به سرویس
را،کهمیتواظد«یو.آر.ال».

منتق میشود.ودرگا آخرسیستم«یو.سی.آی».فرآیندوضوحرااظجا دادهوظتیجهآن
باشد،برایکاربرایجادمیکند.وضوحیک«یو.سی.آی».ممکناست«یو.آر.ال».هایمتعددیراظتیجهدهدکهبهآن
وضوحچندگاظهگویند.اینظوعوضوحدرسیستم«یو.سی.آی».امکانپ یراست.چارچوبکام فرآیندوضوحدراین
سیستممبتنیبراستفادهازپروکسیسرور«،تی.سی.پی.سوکت» 26و تجزیهکنندهظحو«یو.سی.آی،».همچنینسه
استورویهثبتظا محتواوروش

سطحسیستموضوحظا ،2سیستموضوحمحلی  2وزیرسیستموضوحمحلی 29
استفادهازمحتوابراساساینشناسگردراینسیستماست( .)Kim and Nam 2009, Lim et al. 2010

24

resolver plug-in
)Online Computer Library Center (OCLC
26
TCP Socket
27
)National Resolution System (NRS
28
)Local Resolution System (LRS
29
)Local Resolution Sub-System (Sub-LRS
25
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روش پژوهش
پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده در ابتدای مقا ه ،برای ارزیابی اظطباقی  از روش ارائه شده توسط
برای  
«وارتیاینن» استفادهشد( .)Vartiainen 2002وی بیانمیکندکهبهمناوراظجا ارزیابیتطبیقیالز است 1اص 
مهممشخصشود:
• اظتخاب شئ برای ارزیابی :در این مرحله باید شئ مورد ارزیابی و روش اظتخاب آن مشخص شود .در این
مطا عهشئموردظار ظاا شناسگرمطرحدرسطحجهانبهمناورارزیابیتطبیقیمؤ فهساختاروضوحآنهااست.
ایناشیاءبراساسظتایجمطا عهخدمتگزاروهمکاراظششام 6ظاا شناسگردیجیتا یشام «دی.اُ.آی«،».هندل»،
«یو.سی.آی«،».یو.آر.ان«،».آ.ر.ک«،».پی.یو.آر.ال».هستند.
قلمرو،اصولحاکموسطحتشابهیاتفاوتاشیاءموردارزیابیدراینمرحلهمشخصمیشود.

• سطحمقایسه:
ارزیابی قلمرو ارزیابی محدود به ساختار ظاا های شناسگر مطرح در سطح جهان است .اشیاء مورد بررسی همگی
ظاا هایشناسگرهستند.براساسبررسیاو یهبررویظاا هایشناسگراظتخابشدهدربخشقب مشخصشدکه
هر 6ظاا اظتخابشده،درکنارساختارتخصیصشناسگرخوددارایمؤ فهساختاروضوحهستند.بنابرایندراین
ارزیابی،این6ظاا درقلمرومقایسهجایمیگیرظد.
• درک مفهومی :در این مرحله باید به صورت شفاف مفاهیم موجود تعریف شود .اینتعاریف،شام تعریف
شناسگر،شناسگردیجیتا یوساختاروضوحاستکهدربخشقب ارائهشد.
• آظا یزیافتههایارزیابی:روشارزیابیوتحلی یافتههایحاص ازآنرامشخصکنید.باتوجهبههدف
ارزیابی،روشمنتخبدرپژوهشحاضرارزیابیروشنگراظه است.در اینروش واحدهایارزیابیبهصورتغیر
مستقیم و بر اساس چارچوب یا مدل پیشنهادی مطا عه مورد مقایسه قرار میگیرظد .کاربرد اصلی این روش ظیز
استاظداردسازیوبیانتعمیمکاربردچارچوبمورداستفادهدرارزیابیاست.
باتوجهبهایناصول،اجرایاینپژوهشدردوگا اصلیمدظارقرارگرفت:
-3طراحیچارچوبارزیابی :باتوجهبهاینکهموضوعموردبررسیدراینبخشاکتشافیبودوبهدظبالساخت
ساختار و چارچوب در حوزه خود هست ،رویکرد کیفی اظتخاب شد .این اظتخاب با معیارهای مورد ظار در  مطا عه
«کو یسوهوسی»دررویکردکیفیاظطباقدارد).)Collis and Hussey 2003امادررویکردکیفی،پیدایشمسائ 
پیچیده و دشوار که مبنای تئوریک مشخص ظداشته و اطالعات درباره آنها کافی ظیست ،موجب شد تا استفاده از
روشهاییموسو بهاتفاقظار(اجماع) 3گسترشیابد(.)Hasson, Keeney, and McKenna 2000هدفاصلیاین

روش هاتعریفسطوحیازتوافقکلیاکثریتقاب توجهدرخصوصموضوعاتموردبحثاست(.)Fink et al. 1984از

اینروشهامی توانبهد فی،مصاحبهگروهمتمرکز،گروهاسمیوطوفانمغزیاشارهظمودکههمگیآنهابهمناور

تصمیمگیری گروهی ،فرآیندها و مکاظیز هایی را با رویکرد کیفی ارائه دادهاظد و خود میتواظند به عنوان روشهای

اعتباریابیظیزمورداستفادهقرارگیرظد(.)Potter, Gordon, and Hamer 2004درپژوهشحاضربااستنادبهمقایسه
روشهای اجماع اظجا شده توسط «پوتر»« ،گوردون» ،و «همر» و مزایای ذکر شده برای روش د فی توسط

«علیدوستی»وهمچنین«اسکو مو سکی»«،هارتمن»،و«کران»،اینروشبهعنوانروشمنتخببرایشناسایی
چارچوب پایه متشک از شاخصهای کارایی مؤ فه ساختار وضوح ظاا های شناسگر مورد بررسی اظتخاب شد
(علیدوستی .)Skulmoski, Hartman, and Krahn 2007; Potter, Gordon, and Hamer 2004; 3
فرآیندیکهبهعنوانفرآیندمنتخبدرروشد فیدراینپژوهشمورداستفادهقرارگرفت،روظدارائهشده
توسطعلیدوستیاست(علیدوستی .)3براساساینفرآینداظجا گا هایزیرمدظارقرارگرفت:
illustrative comparisons
consensus methods
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تعریف مسأ ه :تعیین شاخصهای کارایی مؤ فه ساختار وضوح ظاا های شناسگر دیجیتا ی به عنوان
چارچوبپایهارزیابیتطبیقی



صانبراساسظموظهگیریهدفمندوبادرظارگرفتنمعیارهایی

تعیینتخصصهایالز :اعضاءپاظ متخص

ازجملهداشتنحداق مدرککارشناسیارشددررشتههایمرتبطبامدیریتاطالعات،دارابودنسوابق
پژوهشیواجراییدرحوزهمدیریتیامهندسیاطالعات،آشنایی کام با فلسفه و سازوکار شناسگرهای
دیجیتا یوهمچنینتمای بههمکاریاظتخابشدظد.



تعییناعضاءپاظ وگزینشاعضایآن:براساسمعیارهایبندقب پاظ متخصصاظیمتشک از متخصص
تشکی شد .اینتعداددرمحدودهمجازتعداداعضاءپاظ روشد فیدرحوزهعلو وفناوریاطالعاتکه
توسط«اسکو مو سکی»«،هارتمن»،و«کران»بیانشدهاستقراردارد( Skulmoski, Hartman, and
.)Krahn 2007

 اجرایدورهاید فی :دراینبخشاجرایدورهایروشد فیتارسیدنبهاجماعمدظارقرارگرفت.بر
اساسفرآیندمنتخبدراینبخش،دردوراولتوزیعپرسشنامهبازپاسخبهاعضاءپاظ وسپسدریافت
پرسشنامهتکمی شدهوتحلی محتوایپاسخهایدریافتشدهاظجا شد.دردوردو ابتدااقدا بهطراحی
پرسشنامهمتشک ازشاخصهایتحلی شدهدوراولشد.اینپرسشنامهشام ظا وتعریفشاخصهای
جمعبندیشدهدوراولباامکانپاسخبراساسطیف یکرت تاییازکامالًمخا فمیا کامالً موافقمبرای

اعضایپاظ بود.توزیعپرسشنامهودریافتپاسخهاظیزدرادامهاظجا شد.درایندوربهمناورتحلی 
پاسخهایدریافتشده،براساسپژوهش«فاظدرکراخت»کهبهبررسیتحلیلیمعیارهایاجماعدرروش

د فیومزایاومعایبآنهاپرداختهاست،ترکیبیازسهمعیار(میاظگین>=(،)1اظحرافمعیار=< )3و
(ضریبتغییرات=< ) .بهعنوانسهمعیارالز اجماعبرایظمراتتخصیصدادهشدهتوسطاعضااظتخاب
شد( .)von der Gracht 2012دراظتهایدوردو د فی،ظتایجظشانازاجماعاعضاءپاظ متخصصانبر
رویهمهشاخصهاداشت.

 -2اظجا ارزیابی تطبیقی :پس از  طراحی چارچوب پایه شام شاخصهای کارایی در گا قبلی ،مقایسه
روشنگراظه6ظاا شناسگردیجیتالمنتخببراساساینچارچوباظجا شد.درخصوصروشمنتخببرایاظجا این
تصمیمگیریچندمعیارهوباروش«تاپسیس» 2ودرافزوظه

ارزیابیظیزبایداشارهشودکهمقایسهبراساسمتدو وژی
تصمیمگیریچندشاخصه،روشیسادهو ی

«ساظنا» در«اکس » 1اظجا شد.روش«تاپسیس» بهعنوانیکروش
میشود .ا گوریتم «تاپسیس» یک تکنیک چند شاخصه جبراظی بسیار قوی برای
رتبهبندی محسوب  
کارآمد در  
کوتاهترین
میباید 
گزینههاازطریقشبیهظمودنبهجوابایدهآلاست.دراینروش،گزینهاظتخابشده 
او ویتبندی 
فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از ظاکارآمدترین جواب داشته باشد (اصغرپور  .)3از دالی اصلی
میتوان به مزایاییاز
اظتخاب این روش برای ارزیابی در این بخش ،در کنار آشنایی کام پژوهشگران با این روش  ،
جوابهای ایده آل مثبت و منفی،آساظی استفاده و قاب درک بودن ا گوریتم آن،
جملهدر ظار گرفتن هر دو حال  
آنهابه
گزینههاوبیان 
امکانبهکارگیریتوأ معیارهایکمی و کیفی،ارائهخروجیبامشخصکردنترتیباو ویت 
شاخصها،روشکارسادهوسرعتباالومنطبقبودنظتایجاینروش

صورتکمی،درظارگرفتنتضادوتطابقبین
روشهای تجربی اشاره کرد ( .)Shih, Shyur and Lee 2007در خصوص وزن شاخصهای چارچوب ،پژوهشگران
با  
سازیفرآیندارزیابی،وزنهمهشاخصهارامساویدرظاربگیرظد.بررسیاو یه

تصمیمگرفتندتابهمناورساده
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دهیبراساسمقادیرمعیاراجماعدرموردهمهشاخص ها،کهظشانازظزدیکیظسبتاینمقادیربههمداشت،و


وزن
همچنین  استخراجچارچوبارزیابیازیکروشاجماعکیفییعنیروشد فی،کههمهمتخصصانبررویاهمیت
این شاخصها بر اساس یک مجموعه معیار کمی حداقلی به اجماع رسیدهاظد ،را میتوان تأییدی بر این تصمیم
پژوهشگرانداظست.
فاصلهای با مقادیر   -عد اظطباق-3 ،
اظدازهگیری میزان اظطباق در این روش ظیز از مقیاس دو قطبی  
برای  
اظطباقبسیارکم- ،اظطباقکم- ،اظطباقمتوسط- ،اظطباقزیاد-9،اظطباقبسیارزیادو -3اظطباقکام استفاده
شده است.مطا عهعمیقساختارمؤ فهساختاروضوحهرکدا ازظاا هاتوسطدوپژوهشگراینمطا عه،تحلی هر
کدا ازشاخص هاتوسطدوپژوهشگربهصورتجداگاظه،برگزاریجلسهمشترک،بحثدرخصوصمیزانکاراییهر
کدا ازظاا هادرهرکدا ازشاخص هاوتوافقبررویتخصیصیکمقداربهآنشاخص،مراحلیبودظدکهبهمناور
سازیبررسیکننده 

ارزیابیدراینمرحلهاظجا شدظد.اظجا اینمراح رامیتواندراظطباقکام درروشسه 
سوی
بهعنوانروشیبرایاعتباردهیبهظتایجداظست(داظاییفرد،ا واظیوآذر.)3 93ظکته قاب توجه در تخصیص مقادیر
فرضها مدظار قرار گرفت:فاصله بین مقادیر برابر است ،فرض بر این
میزان اظطباق آناست که در ارزیابی این پیش  
ارزشها(جمع،تفریق،ضربوتقسیم)برای
استکهبهطورمثالارزش،6سهبرابربیشترازارزش2است،وترکیب 
شاخصهای مختلف مجاز است ،زیرا اختالف بین هر دو ارزش خاصر برای هر شاخص یکسان است.این سه فرض با

فاصلهایبودنمقیاسموردتأییداست(اصغرپور .)3
توجهبه 
یافته های پژوهش
 -1-9چارچوب ارزیابی

بر اساس برگزاری دو دور د فی که فرآیند آن در بخش قب تشریح شد ،اعضاء پاظ متخصصان بر روی
شاخصهایچارچوبپایهارزیابیبههمراهمقادیر

چارچوبارزیابیمتشک از  9شاخصکاراییبهاجماعرسیدظد.
معیارهایاجماعروشد فیوتعریفآنهادرجدول3قاب مشاهدهاست.

inverstigator tringulation
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جدول.3چارچوبپایهارزیابیکاراییمؤ فهساختاروضوحظاا هایشناسگردیجیتا ی

مقادیر معيار های ا ماع
ردیف

نام شاخص

ميانگي

انحراف

ضریت

معيار

تغييرات

تعریف شاخص

3

کارکرداینترظتی

1. 31

. 6

.36

عملیاتوضوحبایدمستق ازپلتفر بودهوبتواظددرسطحاینترظتاظجا شودوساختارآنبایدباپروتک هایاینترظتیسازگاریداشته
باشد.

2

مقیاسپ یریوضوح


1. 31

. 6

.36

مؤ فهوضوحظاا بایدقابلیتتوسعهکاراییخودرابهمناورجلوگیریازتبدی شدنفرآیندوضوحبهگلوگاهظاا بهعلتحجمباالی
درخواستهاداشتهباشد.


عد ظیازبهظصب

1.2 6

. 6

.3 6

ثباتوضوح

1.129

.

.3

ظاا بایدبهگوظه ایطراحیشودکهوضوحیکشناسگربهصورتباثباتیوپایداریبهارائهاطالعاتیدرخصوصشئیکهآنشناسگربه
آنتخصیصیافتهاست،منجرشود.

1.31

.9

.23

هاوارسالپاسخهابهصورتماشینخوانو


هایاطالعاتیدیگر،قابلیتدریافتدرخواست
عملیاتوضوحظاا بایدبرایهمکاریباسیستم
خودکارراداشتهباشد.

1.2 6

.9 3

.222

عملیاتوضوحبایدبادقتوصحتباالاظجا شودوبایدسازوکارمناسببرایمدیریتپیغا هایخطایاحتما یباوجودداشتهباشد.



سرعت و کارایی
وضوح

1.2 6

.9 3

.222

بهمناورایجادکاراییوسرعتباالدرعملیاتوضوحبایدمکاظیز  هایبهمناورامکانپردازشموازیوسرعتپردازشباالموردتوجهقرار
گیرد.



وضوحچندگاظه

1.2 6

.9 3

.222

وضوحچندگاظهبهمعنیبازگرداظدنچنددادهازدادههایمربوطبهشئشناساییشده(بهجاییکدادهدروضوحساده)درپاسخبه

درخواستتبدی دروضوحاست.اینقابلیتبایددرسیستمطراحیوپیادهسازیشود.

.2

بهمناوراطمینانازثباتوضوحدربخشفنیظیازاستتاازمؤ فهوضوحدربخشفنیبهشک استاظداردبازبودهوهمکدهایمنبعو
«ای.پی.آی».هایآنبهصورتعمومیمنتشرشود.


1


قابلیت
وضوح

همکاری

6

قابلیت
وضوح

اطمینان

9

ثبات مؤ فه فنی
وضوح

1.

3.

بهمناوراستفادهازمؤ فهوضوحظبایدظیازبهظصبظر افزارخاصیبررویکامپیوترذینفعانوجودداشتهباشد.
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بهعنواناو ینظکتهدرتشریحاینچارچوببایدبهاینموضوعاشارهکردکهترتیبشاخصهایاینچارچوب
در جدول بر اساس ترتیب صعودی معیار ضریب تغییرات اشارهشده به عنوان یکی از سه معیار اجماع اعضاء پاظ 
اینمعیارمیتوانگفتاعضاءپاظ متخصصانبر

متخصصانبررویهرکدا ازشاخصهااست.بهبیاندیگربراساس
رویشاخصکارکرداینترظتیبیشتریناجماعوبررویشاخصثباتمؤ فهفنیوضوحکمتریناجماعراداشتهاظد.اما
بایدتوجهکردکههمهاینشاخص هاحداق معیاراجماعدرروشد فیراکسبظمودهودرچارچوبظهاییجای

گرفتهاظد .ظزدیکیبسیارزیاداینمقادیربههمظشانازاجماعظاراعضاءپاظ متخصصاندرخصوصظزدیکیمیزان

اهمیتاینشاخصهااست.

دومینظکتهقاب توجهدراینچارچوب،تأکیدبردوشاخصکارکرداینترظتیوعد ظیازبهظصباست.ایندو
شاخصظشانمیدهدکهمتخصصانعالوهب رآظکهتأکیددارظدکههدفگ اریاصلیظاا شناسگردیجیتا یدراظجا 

عملیاتوضوحبایدبررویمنابعبازموجوددراینترظتباشد،براستفادهکاربرظهاییازابزارهایپایهاتصالبهاینترظت
ماظندمرورگرتأکیددارظد.
به عنوان سومین ظکته باید اشاره کرد که در حا ی که دو شاخص ثبات وضوح و وضوح چندگاظه بر کیفیت
محتواییظتایجعملیات وضوحاشارهدارظد،بقیهشاخصها بهظوعیبهکیفیتفنیاینعملیاتتأکیددارظد.براین
توانگفتکهمتخصصانبرهردوجنبهمحتواییوفنیساختاروضوحیکسیستمشناسگرتأکیدداشتهاظد.


اساسمی
اینرویکردبااهمیتتحلی جنبههایمفهومیوفنیظاا هایشناسگردیجیتا یدرمطا عه«دوور»وهمکاراظشظیز
اظطباقکام دارد(.)Duerr et al 2011
همانطور که در تحلی باال مشاهده میشود ،بسیاری از شاخصهای این چارچوب ،ضمن آظکه خود مفهو 

ظارساختاریویامفهومیباشاخصهایدیگرظیزدرارتباطهستند.بهطورمثال

مستقلیرابهظمایشمیگ ارظد،از

درخصوصشاخص هایثبات فنیوضوحوثباتوضوح،درحا یهرکدا ازایندوشاخصبهیکیازجنبههای

تواظنددربعدجداگاظهایباظا ثباتظیز


کیفیتمحتواییوکیفیتفنیساختاروضوحتأکیددارظد،درعینحالمی
مشترکباشندکهیکیازمشخصههایاصلیظاا هایشناسگردیجیتا یظیزاست(.)Campbell 2007براساساین

تحلی ،بایدگفتمبنایظاریروشیکهبرایارزیابیمقایسهایکاراییمؤ فهساختاروضوحظاا هایموردارزیابی
رچوبرابهعنوانشاخصهایمستق بدونارتباطدرظاربگیرد.تأییداین

شود،ظبایدشاخصهایچا


استفادهمی
ظکته هم اشاره به آن به عنوان یکی از معیارهای اظتخاب روشهای تصمیمگیری چند معیاره ارائه شده در مطا عه
«اصغرپور»است(اصغرپور .)3
 -2-9نتایج ارزیابی

همانطورکهدربخشقب بیانشد،در گا دو اقدا بهارزیابیتطبیقی 6ظاا شناسگردیجیتالبرمبنای

چارچوبپایهایجادشدهدرگا اولشد.تحلی ساختارمؤ فهوضوحبهتفکیکهرکدا ازشاخصهایچارچوبپایه
ومقادیرتخصیصیافتهبههرکدا ازآنهاوهمچنینظتایجارزیابیتطبیقیاینسهظاا درجدول2ارائهشدهاست.
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جدول.2ظتایجارزیابیتطبیقیساختاروضوحظاا هایشناسگردیجیتالبراساسچارچوبارزیابیبهروش«تاپسیس»

ردیف

نام شاخص

3

کارکرداینترظتی

2

مقیاسپ یریوضوح

عد ظیازبهظصب

1

نام نظامها
)(4
PURL
10

10

 3مشکالتموجود6برایاجرادرسطحاینترظتبهصورتیکپارچه

3

10

8

7

10

3
استفادهازپروکسی،هش،حافاهپنهانوتکثیردرسیستمهای

موفق

10

10

7

10

8

3
هایکاربردیتحتوبسمتسرویسدهندهدر3و1


برظامه

3

10

9

5

7

 3عد مسئو یتپیکربندیپروکسیبرعهدهسرویسمرکزیدر 

7

10

10

10

10

 3پشتیبایازXMLدر2تا ،پشتیباظیازjsonدر2و (درپاسخ
فرآیندوضوحدرحا تماشینی)

5

10

10

10

10

3
رویههایمشخصبرایخطاهایرخ
چکهایمداو درسیستمو 

دادهدرسیستمهایموفق


3

10

9

3

7

 3حافاه ظهان با زمان حیات مشخص در   ،2و   ،تکثیر
سرویسهایمحلیدرسرویسمرکزیدر2


8

6

7

 3پوشش وضوحچندگاظه در   ،2و به طور مشخص ذکر شده
است

7

10

7

 3بازبودنپروتک هاوظر افزار در ،عد بازبودنمکاظیز وضوح
چندگاظه در  ،2حفظ ثبات در  2به عهده خود مقا ثبتظا ظه
تأمینکنندهبیروظی


(1) ARK

(2) DOI

10

10

ثباتوضوح
قابلیتهمکاریوضوح

6

قابلیتاطمینانوضوح
سرعتوکاراییوضوح
وضوحچندگاظه

5

9

)(3
Handle
10

(5) UCI

5

(6) URN

ثباتمؤ فهفنیوضوح

روشTopsis

مقادیرروش
رتبه

توضيح

 / 6


 / 3
3

 / 9
2

 /193
1

 / 22


 /
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ظشانمیدهدکهظاا های«دی.اُ.آی«».یو.سی.آی».و«هندل»دارایاظطباقباال،

درمجموعظتایججدول 2
اظطباقکمیراباشاخصهایمبنایطراحیمؤ فهوضوح

ظاا «پی.یو.آر.ال».دارایاظطباقمتوسطوظاا «آ.ر.ک».
پژوهش حاضر دارظد .همچنین ظتایج ظشان می دهد که ظاا «یو.آر.ان ».بدون پیادهسازی مشخصی برای مکاظیز 
وضوح،هیچگوظهاظطباقیراباچارچوبپایهظدارد.
در تحلی این ظتایج و به عنوان او ین ظکته میتوان گفت که اصلیترین د ی اظطباق ظسبی باالتر ظاا های
«دی.اُ.آی«،».هندل»و«یو.سی.آی».درمقایسهباسهظاا دیگررامیتواندربکارگیریوبپروکسیسرورهابه
عنوانپیشخوانخدمترساظیبهکاربرانظهاییداظست.اینظاا رابطکاربریاصلیخودباکاربرانظهایی،یعنیکساظی

کهظیازمنداظجا فرآیندتبدی هستندراوبپروکسیسرورهاییقراردادهاستکهشناسگرراازکاربردردوحا ت
ورود در ظوار جستجو در سایت «دی.اُ.آی ».یا ورود مستقیم شناسگر با پیشوظد  dx.doi.orgدر ظوار آدرس مرورگر
دریافتمیکند .درواقعاینوبپروکسیسروربهعنوانیکعام ازیکطرفبرایکاربرظهاییظقشسرویسدهنده

گیرظدهراایفامیکند(.)Luotonen 1998عالوهبراین،از

وازطرفدیگربرایسرورهایمرکزیسیستمظقشسرویس
توانبهافزایشامنیت،ایجادامکانذخیرهسازیوافزایشکاراییدر

سرورهام 
ی
دیگرمزایایاستفادهازاینپروکسی 

شبکهاشارهکرد(.)Kozierok 2005, Gumaste et al 2013
 یکیدیگرازظکاتیدراینسهظاا جلبتوجهمیکند،راهکارهاییاستکهآظهابهمناورافزایشثبات،
سرعتوکاراییوقابلیتاطیمناناظجا عملیاتوضوحاظجا دادهاظد.اینراهکارهاراکهدرهرظاا بهشک خاصی
مجموعهایازسرورها)

اجراییشدهاست،میتواندردودستهجایداد -3:تکثیر:بهمعنایکپیدادههایسایت(

مکانهایمختلفو
اصلیدریکیاچندسایتثاظویهاستکهمزایاییازجملهافزایشکاراییدسترسیبهدادههادر 
درظتیجهکاهشهزینهوزماندسترسیبهداده،امکانافزایشبارکاریسیستمماظندافزایشتعدادکاربرانهمزمان
سیستم،افزایشدردسترس پ یریسیستمواستفادهبهعنوانپشتیبانودرظتیجهاطمینانازقابلیتاعتمادسیستم

اشاره کرد ( .)Du et al. 2011, Mansouri, Dastghaibyfard and Mansouri 2013و  -2حافاه ظهان :به معنای
ذخیرهسازی تراکنشهای قبلی در پروکسی سرور بر اساس مکاظیز و زمان مشخص به مناور پاسخ سریع به

گیرظدگاندیگربدونترجمهوارسالدرخواستبهسرورموردظارمیباشد.اینمکاظیز موجب


هایسرویس

درخواست
جوییدرپهنایباظدموجوددرشبکهمیشود.ا بتهمسأ هموجوددرحافاه


افزایشسرعت،کاهشترافیکوصرفه
پنهان،مدتزمانظگهداریپاسخدرحافاهبهشکلیاستکهظسخهبهروزپاسخرابرگرداظد( Stamos, Pallis and

.)Vakali 2008
ظکتهسو رابایدبهیکیازمکاظیز هایمهمدرحوزهوضوحیعنیوضوحچندگاظهتخصیصداد.درفرآیند
وضوح درپاسخبهارسالشناسگر دیجیتالبهسیستمشناسگر،ممکناست دریافتیک(یاچند)قطعهازاطالعات
جاریمربوطبهشئشناساییشده،ماظندمکان(یو.آر.ال).شئ یافرادادهآناظجا شود.پرسشیکهدراینجامطرح
شودآظستکهدرصورتیکهبراییکعنصرخاصازفرادادههستهای(ماظند«یو.آر.ال)».ممکناستچندرکورد


می
ثبتشدهباشد،سیستمتحتچهفرآیندیبایدتشخیصدهدکهکدامیکازرکوردهارابایددرپاسخبرگرداظد.این
فرآیند با ظا وضوح چندگاظه شناخته میشود .به مناور اظجا فرآیند وضوح چندگاظه ،در ظاا های «دی.اُ.آی،».
«هندل»و«یو.سی.آی ».درسطحکاربردیبراظجا فرآیندتبدی مبتنیبراساسسهمکاظیز فنیاشارهدارظد-3:
مکاظیز مبتنیبرسرعتشبکهبراساسمحاسبهضریبمیزانظزدیکیمح درخواستوضوحومح فیزیکیاشیاء
(محتواها)(مح فیزیکیتأمینکنندهدیجیتالموجودیت)-2،ظمایشتمامیظقاطدسترسیبهکاربرظهاییدرصفحه
واسطواظتخابتوسطکاربرو  -تعییناو ویتتبدی صفحاتتوسطثبتکنندهموجودیت(.)IDF 2016درتحلی 
این سه مکاظیز باید اشاره کرد که هماظطور که در مباظی ظیز  بیان شد ،یکی از پایههای شک گیری و استفاده از

ارزیابی تطبيقی كارایی ساختار وضوح نظامهای شناسگر دیجيتالی /خدمتگزار و عليپور حافظی
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شناسگرهایدیجیتال،موضوعثباتاست«.کوظزه»بیانمیکندکهیکیازجنبههایثباتکهبایدبهعنوانریسک
یاهمانثباتتأمینکنندگان

درسیستمهایشناسگردیجیتا یموردتوجهقرارگیرد،ثباتظقاطدسترسی«یو.آر.ال».
دیجیتا یموجودیتمیباشد(.)Kunze 2003بنابرایندراظجا فرآیندوضوحچندگاظه،دراظتخاببین«یو.آر.ال».های
مجازثبتشدهبراییکموجودیتدرسیستمشناسگر،آن«یو.آر.ال».یبایدتبدی شودکهتأمینکنندهدیجیتالآن
ثبات بیشتری را داشته باشد .این اظدازهگیری ثبات ظقاط دسترسی ارائه شده توسط تأمینکنندگان دیجیتال یک
موجودیتمی تواظدبراساسیکشرحتعهدثباتکهتوسطما کموجودیتیاتأمینکنندهآنارائهمیشودمشخص
شدهودرفرآیندوضوحچندگاظه،براساسیکمکاظیز او ویتبندی،ظقطهدسترسی(یو.آر.ال).کهدارایبیشترین
ثباتاست،برایکاربرظهاییبرگرداظدهشود.هرچندپایههاییازاینشرحتعهدثباتدرسیستم«آ.ر.ک».وجوددارد،
امادراینسیستماینشرحتعهدتنهابهمناورآگاهیکاربرانظهاییازمیزانتعهدتأمینکنندهدیجیتالمنبعمورد
شناساییارائهدادهاستوهیچمکاظیزمیمبتنیبرآنتعریفظشدهاست.

نتيجه يری و پيشنهادها
همان طورکهبیانشدهستهفنیپایهبرایکارکردظاا هایشناسگردیجیتا ی،مکاظیزمیبهظا وضوحاست.

این مکاظیز در ترکیب با مشخصه شناسگری ظاا های شناسگر دیجیتا ی باعث شده است تا این ظاا ها در زمره
سیستمهایمبتنیبروبیقرارگیرظدکهسعیدرتأمینهردورویکردوببهیادماظدظیووبقاب پیمایشدارظدو

کارکردهاومزایاییرادرهردورویکردارائهمیدهند .هدفاصلیاینپژوهشآنبودتاضمنشناساییچارچوبپایه

کارایی مؤ فه ساختار وضوح ظاا های شناسگر دیجیتا ی ،اقدا به ارزیابی مقایسهای این ظاا ها ظماید .به مناور
دستیابی بهایناهداف،در گا اولبراساسبرگزاریدودورروشد فی،چارچوبیپایهای متشک از 9شاخص
هایکاراییموردتوجهدراینچارچوبمیتوانبه زو وجودثباتمفهومیوفنی،


ازشاخص
کاراییاستخراجشد.
قابلیتهمکاریواطمینان،سرعتوکارایی،مقیاسپ یری،کارکرداینترظتیو عد ظیازبهظصبومکاظیز وضوح

چندگاظهاشارهکرد.
در گا دو ظیز با مبنا قرار دادن چارچوب ایجاد شده و بر اساس اصول ارزیابی تطبیقی ،بر اساس روش
«تاپسیس»اقدا بهمقایسهکارایی 6ظاا شناسگردیجیتا یمطرحدرسطحجهانشد.ظتایجاینارزیابیظشانداد
که در بین  6ظاا شناسگر دیجیتال مطرح در سطح جهان  ،ظاا های «دی.اُ.آی« ،».هندل» و «یو.سی.آی ».جزو
ظاا های دارای بیشترین اظطباق با چارچوب ارزیابی کارایی قرار دارظد ،ظاا «پی.یو.آر.ال ».دارای اظطباق متوسط و
بدونپیادهسازیمشخصیبرایمکاظیز 

ظاا «آ.ر.ک».دارایاظطباقکمیبااینچارچوبهستندوظاا «یو.آر.ان».
وضوح،هیچگوظهاظطباقیراباچارچوبپایهظدارد.
براساساینظتایج،کاربردهایاصلیاینپژوهشرامیتوانازچنددیدگاهموردبررسیقرارداد.دردیدگاهاول

توانگفتچارچوبطراحیشدهبهکاربران


رهایدیجیتالتوجهشود،می
اگربهاینظتایجازدیدگاهکاربرانشناسگ
کمک می کند تا ضمن توجه بیشتر به ظیازهای اطالعاتی خود در هر کدا از شاخصهای کارایی استخراج شده در
چارچوبپایه،بتواظندبراساسظیازهایاطالعاتیبهترشناساییشدهخوداقدا بهاستفادهازهرکدا ازاینظاا های
شناسگرکنند .بهطورمثالکاربراظیکهدرحوزهمدیریتاطالعاتظیازمندعناصرچندگاظهموجوددرساختارفراداده
اشیاءمورداستفادهخودهستند،میتواظندازظاا هایشناسگر«دی.اُ.آی».یا«یو.سی.آی».درفراخواظیاینعناصراز

طریق مکاظیز وضوح چندگاظه استفاده کنند  .از دیدگاه دو ظیز ظتایج این پژوهش میتواظد به مجریان اصلی این
ظاا هادرایجاد،اصالحوتوسعهساختارهایوضوحکمکظماید.برایظموظهظتایجاینپژوهشاینپیا رامیتواظدبرای
داشتهباشدکهمیتواظندازطریقایجادمکاظیز وضوحچندگاظهمبتنی

ظاا های«دی.اُ.آی«،».هندل»و«یو.سی.آی».
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برثباتظقاطدسترسی،ضمنافزایشثباتظاا خود،دراینحوزهبرایخودمزیترقابتیایجادکنند.ا گوبرداریاز
هایدرحالتوسعهای

دهندهکاراییماظندتکثیروحافاهظهانظیزمیتواظدبهخصوصبرایظاا 


هایافزایش
مکاظیز 
ماظند«پی.یو.آر.ال».کهدرحالبازطراحیوگسترشحوزهظفوذخوددروبهستند(،)Wood 2010راهگشاباشد.
هماظندتمامیپژوهشها،پژوهشگراندراجرایاینپژوهشظیزبامالحااتی مواجهبودظد.بهعنوانظخستین

ظکتهبایدگفتکهدراینپژوهشتنهایکیازمؤ فههایاصلیظاا هایشناسگردیجیتا ی،یعنیساختاروضوحمورد
ارزیابیقرارگرفتوآنهمبهد ی اهمیتماهیتقابلیتاقدا شناسگرهایدیجیتا یدراینظاا هایشناسگراست.
با توجه به ساختار این ظاا ها ،قطعاً مؤ فههای اصلی دیگری ظیز هماظند ساختار ظحو ،ساختار مدیریت و اداره و یا
ساختار فراداده هستند که ظیاز به ارزیابی کارایی آنها احساس میشود .بنابراین به عنوان او ین پیشنهاد ایجاد
تواظددرپژوهشهایآتیموردتوجهقرار

چارچوبهایپایهبرایارزیابیکاراییدیگرمؤ فههایظاا هایشناسگرمی

گیرد.دومینمالحاهپایهدراینپژوهشمبتنیبراینبودکهظاا هایمنتخببرایارزیابی،محدودبهظاا های
شناسگردیجیتالدارایجامعیتحوزهشناسایی،آنهمبرمبناییکپژوهشپایهدراینحوزهاست.اینارزیابیدر
شک توسعهای خود میتواظد به طور مثال برای ظاا های شناسگر دیجیتا ی درحوزه های تخصصی خاص ،ماظند
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Abstract: The main solution to the problems of persistency and uniqueness in
identification of digital objects in a web environment is provided by using digital
Identifiers instead of the URL. The main basic of this solution is resolution mechanism
that is used in digital identifier systems. Resolution is the use of indirect names instead
of URLs; what worked for the DNS (Domain Name System) in stabilizing internet
hostnames should work for digital object references. Considering that this mechanism
is known as the technical backbone of the digital identifier systems, these systems are
trying different ways to implement this mechanism with high technical and content
quality. Accordingly, performance evaluation of the resolution Structure in digital
identifier systems is considered in this study.To achieve this goal, two-step process was
designed and implemented on the basis of illustrative evaluation method. In the first
step, the basic framework of metadata structure component evaluation was designed
with Delphi method. Designed basic Framework in this step contains 9 performance
indicators: Conceptual and technical persistency of resolution, Interoperability,
reliability, speed and performance, scalability, multiple resolution, Internet
functionality and no need to install. In the second step, according to the designed basic
framework, an illustrative comparison of 6 well-known worldwide digital identifier
systems was carried out, using TOPSIS method. Results of this study revealed that DOI,
Handle and UCI identifier systems show high performance in their metadata structure,
PURL and ARK systems respectively have mediocre and low efficiency in this
component and URN Systems do not have any performance in this component due to
the lack of Implemented resolution structures. Analysis of the results also indicated
that the main reasons for high performance systems are using of Web proxy as a user
interface, increase the speed and performance using solutions such as replication and
cache and implementation of multiple resolution mechanisms. The results of this study
can be used by researchers of this field and administrators and users of these systems.
Keyword: Digital Identifier System, Resolution Structure, Performance, Comparative
Evaluation

