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تتكون بنية المعرف الموحد للمصدر(URI) من جزءين؛ المحدد الموحد

:التالي(URN)، واألسم الموحد للمصدر(URL)للمصدر



انات على  مجموعة من التمثيالت التي تستخدم في تحديد وتسمية الكي-

.درفهو بمثابة عنوان يشير إلى مكان الكيان أو المصاإلنترنت، 



 أمثلة على معرفاتURI

◦ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt

◦http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

◦mailto:John.Doe@example.com

◦news:comp.infosystems.www.servers.unix

◦telnet://192.0.2.16:80/

ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
mailto:John.Doe@example.com
news:comp.infosystems.www.servers.unix
telnet://192.0.2.16:80/


-داولهعنوان متفرد يحدد مكاناً معينا للمصدر على اإلنترنت من أجل أغراض ت.

- تتكون بنية المحدد الموحد للمصدرURL من أربعة مكونات رئيسية:

Uniform Resource Locators (URL)المحدد الموحد للمصدر   

URL

سلسلة األستعالم 

query string : يقدم

تى سلسلة من المعلومت ال
قد تفيد في استخدام 

المصدر

: A hostالمضيف 

يحدد إسم الجهاز الذى 
يخزن فيه الكيان أو 

المصدر

:  A schemeالهيكل 

يحدد نظام البروتوكول
المستخدم للوصول إلى

تالكيانات على اإلنترن

يحدد : A pathالمسار 

مسار مصدر معين داخل 

المضيف



رسائل الخطأمعناها
Unauthorized 401تعنى الكيان المطلوب غير مصرح للدخول والحصول عليه

403Forbiddenيستطيع الخادم الوصول للكيان ولكن يرفض إسترجاعه 

يعان لم يجد الخادم الكيان او الموقعع ويحعده هعال الخطعد عنعد تكيعر مكعان الك

على اإلنترنت
404Not Found

406Not Acceptableخصائص محتوي الكيان غير مطابقى  للطلب الاي أُرسل للخادم

410Goneالكيان لم يعد متوفر في الخادم 

500Internal Server Errorوإسترجاع الكيانURLفشل قاعدة البيانات في عملية فك وتحليل ال

503Service Unavailableام الخادم ال يمكن فك وتحليل الطلب بسبب الحمل الزائد على النظ



بكة ُمعرف يستخدم لتعريف مجموعه من المعلومات أو الكيانات على ش

.اإلنترنت بحيث يميز كل كيان بإسم محدد

URN

http://samples.jbpub.com/9781449652609/99069_ch05_6101.pdf

http://samples.jbpub.com/9781449652609/99069_ch05_6101.pdf


أجلمنإلنترنتاعلىالتطبيقاتبينالببليوجرافيةالبياناتلتبادلوصيغةإطار

منبدلا الصيغةهذهبوضعالخدمةُمقدمويقوم.الرقميةالمصادرعنالبحث
صرعنعلىالنقرخاللمنللمستفيديمكنبحيث،URLللمصدرالموحدالمحدد

إعتماداا للبحثSyntaxمعياريةصيغةإنشاءيتمعنهالبحثالمرادالبيانات

محلللنظاموإرسالهاURLللمصدرموحدمحددشكلفيالوثيقةميتاداتاعلى

OpenURLصيغةفيبتفسيرهاليقومResolverالروابط

OpenURL

BaseURL

Query

موقع الكيان

يكون ترقيم دولي موحد 

أو إسم المؤلف أو عنوان 

الكيان، والذي يحتوي 

على البيانات الوصفية 
للكيان



OpenURLمثال ـ

http://resolver.ukoln.ac.uk/openresolver/?sid=ukoln:ariadne&genre=article

&atitle=Information%20gateways:%20collaboration%20on%20content

&title=Online%20Information%20Review&issn=1468-4527&volume=24

&spage=40&epage=45&artnum=1&aulast=Heery&aufirst=Rachel

هوBaseURLيكونالسابقالمثالفي

<http://resolver.ukoln.ac.uk/openresolver/>,وبقية

OpenURLمقالواحدمنوصفمنتتكونوالتياألستعالم،هو

نشرتوقدراشيلتدليفالمحتوىعلىالتعاون:المعلوماتبوابات"بعنوان

.اإلنترنتعلىالمعلوماتمراجعة"فيالمقالة





الرمز القياسي الدولي للنصوص

International Standard Text Code (ISTC)

فييظهرلاياالمحتويإلىيشيراألعمالومصطلحالنصيةلألعمالالفريدةالهويةلتحديدترقيمنظام-

الببليوجرافيةاتالخدمومقدمينالناشرينقبلمناألولالمقامفىويستخدمالرقمية،أوالتقليديةالكيانات

إنمانه،بعيناشرأوبعينهمؤلفإلىينتميالفهومركزي،نظاميخصصهISTCرقموكلوالموزعينن

.الروائيةاألعمالوكالكوالشعريةالنثريةلألعمالويخصصككل،الكيانأوالعملهويةيحدد

،2008عامللربحهادفةغيركمؤسسةإنشاءهاتمالنظامإلدارةالدوليةالوكالةقبلمنالُمعرفهااأنشىء

تحاداألوالملحنين،المؤلفينلجمعياتالدولياألتحادمنهماألعضاءمنمجموعةمنإدارتهامجلسويتكون

بتعينمعنيةللتسجيلوكاالت10حوإلىالمؤسسةتلكويتبعوالنشر،الطبعإعادةحقوقلحمايةالدولي

للمواصفاتالمصريةالعامةالهيئةأصدرت2009عاموفيوالمؤسسات،الجهاتمنيرغبلمنالُمعرف

.المعرفلتلكوالجودة



العشري،السداسيالنظامعلىإعتماداً رقم16منISTCللنصوصالدوليالقياسيالرمزيتكون-

:أجزاءاربعإلىوينقسمFإلىAمنوالحروف9إلىصفرمناألرقامبإستخدام

ISTC

عنصر التسجيل عنصر السنة
عنصر العمل 

النصي
رقم المراجعة

عنصر التسجيلعنصر السنةعنصر العمل النصيرقم المراجعة
712B4A10520020A9

:عنصر التسجيل•

أرقام في الناظام السداسي 3وهو خاص بالوكالة الدولية للُمعرف ألغراض إدارية ويتكون من 

.العشري

:عنصر السنة•

القة بتاريخ أو سنة يتكون من أربعة تمثيالت، ويمثل السنة  التي تم فيها تسجيل الُمعرف وليس له ع

.  النشر

:عنصر العمل النصي•

.  يتكون من ثمانية تمثيالت، ويتم تخصيصة عن طريق هيئة تسجيل الُمعرف

:رقم المراجعة•

ISTC، وينبكي أن يسبق الُمعرف األختصار MOD 16-3يتكون من رقم واحدويتم حسابه وفقاً 



"DOI:الُمعرف الرقمي لكائن"النظام العالمي

Digital)لكائنالرقميالُمعرف Object Identifier (DOIعلىبقدرتهيتميزنظام

خاللمنوذلكInternetBrowserالويبمتصفحخاللمنللروابطوالتحليلالفك

العالميالنظامقدرةوتتضح،Actionableوالشتكيلللتنفياموجبيكونعليهالنقر

يفالكيانهويةاستمراريةعلىالحفاظعلىالقدرةفيDOIلكائنالرقميللُمعرف

للكائنعرفمُ فوجودالفكرية،ملكيتهحقوقأنتقلتأوتكيرتلوحتياإلنترنتبيئة

الكائنىإليشيرفهوالمكانأوكالعنوانبهالخاصةالسماتلبعضوليسككلنفسه

Interoperabilityالبينيالتشكيلبإمكانيةالنظامويتمعاألولى،بالدرجةالرقمي

يضاوأاألخرى،الرقميةالكياناتُمعرفاتمنأيمعوالتعاملالتكاملعلىوقدرته

اإلنترنت،علىميالرقالنشربيئةفيمستقبالً تطرأقدالتىوالتكنولوجياتالتقنيات

البياناتنموذجعلىإستناداً DOIلنظامالتحليلياألساسبتوفيرIndecsالـويقوم

اإلنترنتعلىرقميكيانبكلالمرتبطةالوصفيةوالبياناتالُمعرفبإنشاءالخاص

.والوصفالتعريفعمليةلدعموذلك

ISO Z39.842011/7697



The 

International 

DOI 

Foundation 

(IDF

جمعية 
الناشرين 

األمريكين

مع المؤسسة 
الوطنية 
لمبادرات 

البحث 

بمعرض 
الكتاب 

بفرانكفورت

الجمعية 
التجارية 

للكتب 



CrossRef : Journal articles, books, conference proceedings, etc.

Airiti, Inc : DOI applications to Traditional Chinese materials.

CNKI  :databases containg e-journals,proceedings, yearbooks, 

references works 

DataCite : Focused on improving the scholarly infrastructure  

around datasets

EIDR : Movies, television shows, and other commercial audio

ISTIC : Chinese journals, scientific data sets in China

JaLC : Information services to promote science and technology 

in Japan

mEDRA : Persistent citation system for Internet documents.

OPOCE :  Assigns DOI names on behalf of all European Union 

entities



DOI System Componentsمكونات نظام الُمعرف الرقمي لكائن 



Digital Object Identifier Syntaxبنية الُمعرف الرقمي لكائن 

DOI

Prefix

Directory

Code

Registrant 
code 

Suffix

Suffix 
String 



Directory Code <DIR>

رقمي وهو رقم ثابت تم تحديه من قبل المؤسسة الدولية للُمعرف ال10وهو عبارة عن رقم 

لكائن وذلك لتميزل عن أي ُمعرف أو نظام أخر 

Registrant Code <ERG>

لرقمي لكائن ويتكون من أربعة أرقام يتم تحديها مسبقاً من قبل المؤسسة الدولية للُمعرف ا

لكل جهة ومؤسسة كال على حدة 

Suffix String / <DSS>

قت، ويتم تحديدها من قبل الناشر ومن الممكن أن تتكون من حروف و أرقام في نفس الو

رقمي أو وفي الكالب تعكس بنية الالحقة مستويات التفصيل في المعلومات للكيان ال

الجزء األول من الالحقة يكون مجموعة من الحروف لتعيبر عن إسم المصدر، بمعنى

ISBNثم يتبعها تاريخ النشر ،أو تكون جزء من( الخ .……دورية، كتاب) الكيان 

للدوريات، ويجب أن تكون الالحقة قابلة للمد والزيادة والتعديل

<DIR>.<ERG>/<DSS>



Prefix Suffix



مثال ُمعرف الكيان الرقمينوع الكيان

المقالةعنوانمنجزءمنSuffixالالحقةتتكونpats.200402-016MS/10.1513مقاالت الدوريات 
النشروتاريخ

10.1046/j.1445-2197.2003.02820.xالالحقةتتكونSuffixالموحدالدولىالترقيممن
النشروتاريخللدورية

10.1246/bcsj.73.1653الالحقةتتكونSuffixورقمالدوريةعنوانمن
الصفحاتوعددالعدد

وتاريخالمؤتمرإسممنSuffixالالحقةتتكونICIEA.2012.6360714/10.1109أعمال المؤتمرات
األنعقاد

المعايير والمواصفات 

القياسية 

10.1109/IEEESTD.1980.119212الالحقةتتكونSuffixورقمهاالمواصفةاسممن
النشروتاريخ

دالموحالدولىالترقيممنSuffixالالحقةتتكونch1.10.1109/9780470545607الكتب 
ISBNالفصلورقم

http://dx.doi.org/10.1109/ICIEA.2012.6360714
http://dx.doi.org/10.1109/IEEESTD.1980.119212


















DOI

األستمرارية 

والثبات

المعيارية 

االتاحة 

التكامل
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