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 وفه يعتبر ربط االستشهادات المرجعية من صميم عملية نشر الدوريات العلمية اإللكترونية          
ا، لما توفره للمستفيد من تـصفح المقـاالت األخـرى            نشر الدوريات إلكتروني   ركائزأحد أهم   

  .وجودهاالتي يجهل مجموعة من المراجع ه بالمتاحة عبر اإلنترنت، وإعالم
إنشاء ارتباط نص فائق بين االستشهادات الواردة بنهايـة المقـال           باالرتباط البيني    ويقصد

لهذه االستشهادات، والتي قد تكون متاحة مجانـاً أو بمقابـل           ) النصوص الكاملة (وبين أصول   
قواعـد البيانـات    بين مـوردي     وقد ظهر نتيجة للتعاون      .هامادي ضمن قواعد بيانات ناشري    

وامتـداداً  . واعد، بهدف تسويق النصوص الكاملة بتلك الق      الببليوجرافية وناشري تلك الدوريات   
لنفس المفهوم تطور االرتباط البيني ليشمل الربط بين المقاالت المختلفة لنفس مؤلـف المقـال               

  .بالدورية اإللكترونية، أو بمقاالت مؤلفين آخرين بدوريات أخرى
 أعلنت مجموعة من ناشري الدوريات اإللكترونية عـن بـدء مـشروع             ١٩٩٩وفي عام   
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CrossRef             لربط االستشهادات المرجعية لإلنتاج الفكـري األكـاديمي بالمنـشور بالـدوريات 
وفي . DOI، وذلك اعتمادا على تطبيقات محدد الكيان الرقمي         )١( ناشراً ٧٠اإللكترونية لحوالي   

 مليون تسجيلة بقاعدة    ٤,٨ ناشراً، وضم المشروع     ١٢٢رين إلى    وصل عدد الناش   ٢٠٠٢عام  
  . دورية٦,٣٠٠بيانات ميتاداتا المقاالت ألكثر من 

  
ربط االستشهادات بمئـات  ل تقليدية من الصعوبة بمكان استخدام طرق وفي ظل هذا المفهوم     

؛ ومن  لتقنينالمقاالت الصادرة عن مئات الناشرين لما ينطوي عليه ذلك من جهد في البحث وا             
 NASA Astrophysicsطُورت نظم االرتباط البيني مثل نظام بيانات ناسا للفيزياء الفلكيـة  ثم 

Data System ،ونظام المكتبة الوطنية الطبية NLM's PubMed/PubRef sys الـنظم  أكثر ، أما
نظـام الـذي   الو ، ISI's Web of Science انتشاراً فهو نظام معهد المعلومات العلمية  ةالتجاري

 The International DOI Foundation (IDF)أعدته المؤسسة الدولية لمحدد الكيـان الرقمـي   
  .CrossRefاسم  بيعرفبالتعاون مع اتحاد الناشرين األمريكيين و

    
   DOI(Digital Object Identifier(محدد الكيان الرقمي : أوال  

لفكرية في البيئة الرقميـة، ويتكـون مـن         هو نظام يقدم آلية لتحديد وتبادل حقوق الملكية ا        
غير المحددة بطول معين، وينقسم إلى جزأين يفـصل         ) الحروف واألرقام (مجموعة تمثيالت   

ويحصل عليه الناشر من خالل المؤسسة الدولية لمحـدد الكيـان الرقمـي             "/"  بينهما عالمة   
International DOI Foundation.  وريـة  بد وفيما يلي نموذج لمحدد هوية مقـال"Journal of 

Molecular Biology" والذي يستخدم في ربط االستشهاد بعد إضافة برتوكول االتصال بقاعدة ،
  .DOIبيانات 

  
  

 
doi:10.1006/jmbi.1995.2434

 
  
  

http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.2434  
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 االرتباط البيين لالستشهاد املرجعي)١٠(شكل رقم 
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ه ثابت وال يتغيـر،   بأنURL عن المحدد الموحد للمصدر  DOIويتميز محدد الكيان الرقمي
ويعتمد في صياغته على معلومات المقال من رقم المجلد ورقم العدد والترقيم الدولي الموحـد               
للدورية وتاريخ النشر وأرقام الصفحات، ويحتمل أن يحتوى على معلومـات عـن المؤلـف               

  .وعنوان المقال
  

  )٢(:ويتكون نظام محدد الكيان الرقمي من أربعة عناصر أساسية
  .يحدد تسمية هجائية رقمية للمصدر: يم الترق -١
وصف للمصدر الذي تم تحديده من خالل نظام قاعدة بيانات ميتاداتـا محـدد              :  الوصف -٢

وتتضمن الميتاداتا المرفقة مـع المحـدد بيانـات    . DOI Metadata Systemالكيان الرقمي 
  . وصفية تتعلق بالمصدر

وهو عملية إرسال المحدد الخاص بالمصدر إلى شبكة معلومات والعودة بواحـد           :  التحليل -٣
 Handleأو أكثر من المصادر المرتبطة بالمحدد من خـالل النظـام الفرعـي للمعالجـة     

System.  
  .القواعد التي تحكم عمليات نظام محدد الكيان الرقمي:  السياسات -٤
  

  ينينموذج تدفق عمليات الربط الب :ثانيا
ربط االستشهادات المرجعيـة المتبعـة بمـشروع        فيما يلي وصف مختصر لتدفق عمليات       

CrossRef)  ٣(:)١١شكل رقم(  
 DOI مصحوبة بمحدد الكيان الرقمي      المقاالت المنشورة بالدورية  يرسل الناشر ميتاداتا     . ١

  .URLوالمحدد الموحد للمصدر 
بيانات باستخدام اللغة الممتدة لتحديـد      القاعدة  بواردة من الناشر    يتم تضمين الميتاداتا ال    . ٢

  .XMLالنص 
الواردة ضمن المقاالت   في عملية أخرى منفصلة يرسل الناشر االستشهادات المرجعية          . ٣

المنشورة لديه، بهدف تحديد محدد الكيان الرقمي لكل استشهاد باستخدام النظـام الفرعـي              
اشر بعمل ارتباط تـشعبي بـين   بعدها يقوم الن. Look Up Systemللبحث بقاعدة الميتاداتا 

االستشهادات وبين محدد الكيان الرقمي المخصص لها، والذي يستخدم فيما بعد من قبـل              
   .المستفيد للوصول للنص الكامل له
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 للمقال يتم التعديل في قاعدة      URLفي حالة قيام الناشر بتغيير المحدد الموحد للمصدر          . ٤
  .بيانات الميتاداتا

 

  *ت ربط االستشهادات املرجعيةتدفق عمليا) ١١(شكل 
* Brand, Amy . CrossRef Turns One.- D-Lib Magazine.- vol.7 , no.5 (May 2001).- 
[URL:http://www.dlib.org/dlib/may01/brand/05brand.html] [cited 7-08-2002] 

  
  :منهاشكالت، من المعدداً لية ربط االستشهادات المرجعية لمقاالت الدوريات وتواجه عم

عدم دقة الميتاداتا المرسلة من الناشـر أو        الناتجة عن   االرتباطات الواهية أو غير النشطة       
  . المتضمن في الميتاداتاURLعدم دقة المحدد الموحد للمصدر 

حديد صالحيات المستفيد في تعاملـه      شكالت تتعلق بإدارة الوصول وتأمين المحتوى، وت      م 
 .مع النصوص الكاملة، وجميعها تتعلق بتوفير الموارد المالية الالزمة

تعدد أشكال ملفات المقال الواحد وما يترتب عليه من اختيار أي األشكال سيستخدم للربط،               
 .اختيار الشكل المفـضل   شكل حتى يتسنى للمستفيد     الربط بأكثر من    إال أن  الناشر يفضل      

، )٤(لنظام الـربط البينـي   Multiple Resolutionأضيفت خاصية التحليل المتعدد هذا وقد 
 الواحد أكثر من مرة وفي كل مرة يحلل إلى محدد موحـد             DOI بحيث يمكن تحليل محدد   

 .  مختلف عن سابقه وينقل القارئ إلى عدد من النسخ لنفس المقالURLللمصدر 
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