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کراس رف یا مدرا؟ کدام را انتخاب کنیم؟
1396تیر –دومنسخه –شرکت یکتاوب 

این مقاله به تدریج تکمیل می گردد.

تعاریف و کلیات
در DOIطی یک سال گذشته داغ بوده و همچنان داغ است. در مورد اهمیت خدمات جانبی مبتنی بر DOIبحث در مورد 

DOIارزش) بودن (اگر نه کامالً بیارزشکنیم براي مخاطبان تردیدي در کمو گمان نمیهاي قبلی مفصل صحبت کردیم اطالعیه
پردازیم.باقی مانده باشد. اما با توجه به برخی شبهات به ارایه برخی شواهد میCrossrefکننده به غیر از هاي سایر موسسات ثبت

IDF)International DOIالمللیبینبنیادتوسطDigital Object Identifierیا"دیجیتالشئشناساگر"، DOIدي او آي

Foundation(رفکراسیعنیآنثبتموسسهاولینایجادبا2000سالدروتاسیس1998سال) درCrossref (شدارایه.

DOIالمللی اي منحصر به فرد است که توسط بنیاد بینشناسهDOIشود. این بنیاد که مقر آن در ایاالت متحده است ثبت می
مشهورتر است و تقریباً در ایران CrossRefها نام کننده در جهان است که از بین این آژانسآژانس ثبت10آمریکایی داراي 

پنداري بی دلیل هم نیست، چرا که شناسند که البته صحیح نیست. اما این همسانمیCrossRefرا معادل یا متعلق به DOIهمه 
CrossRefترین و معتبرترین آژانس ثبت بزرگDOI در جهان است و در واقع شناسهDOI در ابتدا باCrossRef شکل

اند.پیوستهIDFیا DOIالمللی هاي دیگر به بنیاد بینشدن این شناسه آژانسگرفته و بعدها با توجه به جهانی

رفس کرا

تمام فعالیت آن . شوداداره میPILAدر حال حاضر توسط تاسیس شده و2000که در سال رف بنیادي غیرانتفاعی است راسک
متمرکز است و از ویژگی یکتایی این شناسه براي شناسایی اشیاي علمی در محیط وب و DOIبر ارایه خدمات جانبی شناسه 

). http://www.crossref.orgکند (هاي ارتباطی بین آنها براي اهداف وبومتري استفاده میایجاد شبکه

مدرا

در )mEDRA)Multilingual European DOI Registration Agencyچندزبانه یا DOIآژانس اروپایی ثبت 
ار ها در ایتالیا و بازرا به انتشارات، موسسات آکادمیک، مراکز تحقیقاتی و واسطهDOIتاسیس شد و خدمات ثبت 2003جوالي 

هاي کوچک و بزرگ فاقد دانش فنی باال به صورت تجاري در دسترس براي سازمانmEDRAکند. سیستم اروپا ارایه می
سال گذشته تنها به ثبت 13تاسیس شده و خدمات دیگري ندارد، طی DOIاست. علیرغم آنکه این آژانس تنها براي ثبت شناسه 

دهد.ارایه نمیDOIجانبی مبتنی بر شناسه شناسه در تعداد محدود پرداخته و هیچ خدمات 
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داده هاي ثبت شده

رفسثبت شده توسط کراDOIتعداد کدهاي 
89،451،170https://search.crossref.org/help/status

ثبت شده توسط مدراDOIتعداد کدهاي 
اعالم نشده!

جستجوي برخی کلمات در پایگاه این دو شرکت:

Medra ResultsCrossref ResultsKeyword
494358000DNA
34997367vitamin
44105605Crystalline
887430228plasma
1310715808protein
34454Author: Fridman

Date: 6/25/2017
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:DOIدر استفاده از کدهاي برتر دنیاانتشاراتوضعیت 

وضعیت نشریات برتر دنیا
در این لیست بیندازیم:IFنشریه داراي باالترین 5به تازگی منتشر شده است. شاید بد نباشد مروري بر JCR 2016لیست 

CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS (IF=187.04)(American Cancer Society)Crossref–10.3322
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NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (IF=72.406)NEJM)(Crossref–10.1056

NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY (IF=57.000)(natamerica)Crossref–10.1038

CHEMICAL REVIEWS (IF=47.928)(ACSPUBS)Crossref–10.1021
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LANCET (IF=47.831)(shillum)Crossref–10.1016

ایرانوضعیت نشریات برتر 
نشریه برتر 5کنند. حال ببینیم که وضعیت رف استفاده میثبت شده توسط کراسDOIهمانطور که دیدیم همه این نشریات از 

ایرانی در این لیست چگونه است:

International Journal of Environmental Science and Technology (IF=1.915)(ahorwitz)Crossref–10.1007
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Hepatitis Monthly (IF=1.677)(Western Kowsar Medical Institute)efCrossr-10.5812

Cell Journal (IF=1.636)10.22074 – MEDRA

Iranian Journal of Basic Biomedical Sciences (IF=1.424)10.22038 – MEDRA

Iranian Polymer Journal (IF=1.422)(ahorwitz)Crossref–10.1007
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کنند. نکته جالب اول اینکه در سایت بنیاد استفاده میMEDRAموسسه DOIزیم که از پرداحال به بررسی دو نشریه اي می
اند و اثري از ثبت شدهmedrastaff@cineca.itو با ایمیل MEDRAهر دو این پیشوندهاي متفاوت به نام DOIالمللی بین

(در بخش هاي بعدي بیشتر توضیح داده شده است)بود وجود ندارد.مشخصات آنچه باید ناشر می
اند. تعداد شدهDOIداراي شناسه 4شماره 19از دوره Iranian Journal of Basic Biomedical Sciencesمقاالت نشریه 

موسسه DOIتاثیربودن ز بیکه نشان ایافته استکاهش24به DOIاست و در اولین شماره داراي 37ارجاعات در شماره قبلی آن  MEDRAپذیري مقاالت این نشریه دارد. در نشریه یاخته نیز وضعیت به همین منوال است. اولین شماره داراي شناسه این در رویت
بوده است که 113برابر DOIاست که در شماره قبلی بدون 139است که مجموع ارجاعات آن برابر 4شماره 16نشریه نیز دوره 

رسد.داري به نظر نمییش معنیافزا

مساله تحریم
تاکید کرده است که غیر سیاسی عمل می کند.به صورت مشخص کراس رف 

https://www.crossref.org/truths/

Politic, not political

Our broad and inclusive community may have different views, but when it comes to law and
policy, Crossref remains impartial.

اما به دلیل برخی محدودیت هاي دولت آمریکا، به صورت مستقیم به شرکت ها و موسسات ایرانی خدمات نمی دهد. هر چند 
د و مقاالت بسیاري با پیشوند شرکت هاي رزشمند این شرکت استفاده می کننسالهاست شرکت هاي ایرانی با واسطه از خدمات ا

مختلف براي نشریات داخلی ثبت شده است.

مساله پیشوند اختصاصی

البته در ایران برخی آن را با هدف خاصی به صورت کد ناشر ترجمه !کد ثبت کننده داریم نه کد ناشرفقط DOIدر تمام اسناد 
آمده است:اند. در سایت ویکی پدیا کرده اند و کاربرد و اهمیت خاصی براي آن قابل شده

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier

A DOI is a type of Handle System handle, which takes the form of a character string divided
into two parts, a prefix and a suffix, separated by a slash. The prefix identifies the registrant
of the identifier, and the suffix is chosen by the registrant and identifies the specific object
associated with that DOI.

در تعیین مالکیت یا کپی رایت یا به هیچ چیزي اشاره نمی کند و اهمیت خاصیprefixشمارهنیز DOIطبق مستندات
:نداردمسئولیت

https://www.doi.org/doi_handbook/2_Numbering.html
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The combination of a unique DOI prefix (assigned to a particular DOI registrant) and a
unique DOI suffix (provided by that registrant for a specific object) is unique, and so allows
the de-centralized allocation of DOI names.

The DOI name is an opaque string for the purposes of the DOI system. No definitive
information may be inferred from the specific character string of a DOI name. In particular,
the inclusion in a DOI name of any registrant code allocated to a specific registrant does not
provide evidence of the ownership of rights or current management responsibility of any
intellectual property in the referent. Such information may be asserted in the associated
metadata.

. بعد از ثبت شماره بی معنی هستندتاکید شده است که پیش شماره ها براي راحتی در ایجاد شناسه بوده و در بخش سیاست ها هم
باقی می مانند:حتی اگر مالک نشریه تغییر کند بدون تغییر به همین دلیل هم 

http://www.doi.org/doi_handbook/6_Policies.html

 Separation of name from ownership — DOI names do not bind the identifier and the
owner, beyond the initial creation. That is, the naming authority (prefix) is used as a
convenience for identifier creation but at that point becomes meaningless and the ownership
of individual DOI names can be transferred without regard for the naming authority.

هیچ کاربرد DOIه عنوان کد ثبت کننده مطرح است و بنا بر تاکیدهاي فراوان همانطور که مشخص است این پیشوند فقط ب
دیگري ندارد و آنطور که برخی ادعا می کنند و روي آن تبلیغ می کنند نمایانگر ناشر یا مالک نیست (درست همانند فروشگاهی 

که شما می توانید از آن سیم کارت تهیه کنید).

پیشوندهاي اختصاصی که اخیرا برخی نشریات استفاده می کنند نیز نشانی از نام دانشگاه ندارد. براي مثال مشخصات پیشوند 
به صورت زیر است:doi.orgکه توسط پژوهشگاه رویان استفاده می شود در سایت 10.22074

http://dx.doi.org/10.22074
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:ها هستندفاقد اطالعات دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی مشهد هم اه الزهرا و دانشگاه تهران، دانشگپیشوند اختصاصی 

http://dx.doi.org/10.22038

http://dx.doi.org/10.22059

http://dx.doi.org/10.22051

یعنی و سایر دانشگاه ها وجود ندارد. CASRPاز این نظر عمال تفاوتی بین کدهاي ثبت شده شرکت یکتاوب با واسطه شرکت 
درج می شود و براي سایر دانشگاه ها عنوان شرکت مدرا(به عنوان یک عضو کراس رف) CASRPشرکت DOIبراي کد 

.(به عنوان یک عضو کراس رف! ادامه مقاله را ببینید.)
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را می توان بین موسسات ثبت کننده انتقال داد؟ این انتقال چه شرایط و ضوابطی دارد؟DOIآیا کدهاي
(چون باید شرکتی که کد را ثبت کرده است بپذیرد که آن را به شرکت دوم انتقال دهید و ار براحتی انجام نمی شوداین ک

و در صورت انجام هم قطعا باید هزینه مجدد پرداخت شرکت دوم هم سازوکاري براي ثبت و نگهداري اسناد مربوطه ایجاد کند) 
شود!

برتري هاي قطعی کراس رف

:دهو دااعتبار

اگر می خواهید مقاالت شما در سامانه هاي معتبر جهانی و نیز گوگل اسکالر دیده شوند و به آنها رفرنس داده شود چاره اي جز 
میلیون مقاله ثبت کرده است و آنها را با سرویس 89استفاده از کراس رف نیست. کراس رف تا لحظه تنظیم این راهنما بیش از 

:هشگران قرار می دهدهاي مختلفی در اختیار پژو

https://www.crossref.org/dashboard

https://www.crossref.org/services

ارات و هیچ پژوهشگري از سیستم هاي دیگر براي دستیابی به اطالعات علمی طبیعی است که با این حجم اطالعات هیچ انتش
استفاده نمی کند. 

درآمد پایدار و روبه رشد:
این شرکت 2016- 2015کراس رف در چند سال اخیر از درآمد روبه رشد پایداري برخوردار بوده است. طبق گزارش سال 

ین درآمد باعث حفظ و تقویت خدمات رو به رشد این شرکت در آینده میلیون دالر سود به دست آورده است. ا5,5حدود 
خواهد شد.

ثبت شده وجود داشته باشد DOIاین پایداري باعث می شود تضمینی براي ادامه فعالیت شرکت و فعال باقی ماندن کدهاي 
آنها در سایت کراس رف مرتبط بهDOI(نکات و چالش هایی در این خصوص یعنی توقف فعالیت شرکت ها و توقف خدمات 

ارایه شده است)

:حرفه ايخدمات
Metadataکراس رف داراي چند هزار عضو وابسته است که اطالعات ثبت شده از مقاالت را در اختیار آنها قرار می دهد (

Delivery براي مثال شرکت  .(Turnitin براي خدمات تشابه یاب خود یعنیiThenticateثبت شده در از متن کامل مقاالت
کراس رف استفاده می کند. این شرکت در این خصوص بسیار با دقت عمل می کند و در تجربه شخصی، وقتی چند مقاله بدون 

fulltext urlرف ثبت کردیم با ما تماس گرفتند و با پیگیري مداوم نشانی فول تکست را دریافت کردند.در کراس
بسیار حرفه اي و کامل شرکت باعث می شود تمایل APIصفر براي بسیاري از خدمات و وجود این نوع خدمات، هزینه پایین یا 

شرکت ها براي استفاده از این خدمات بسیار زیاد باشد. 
https://www.crossref.org/api
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همچنین کراس رف خدمات سرچ در داده هاي اصلی را به صورت مستقیم براي کاربران آزاد فراهم کرده است:
http://search.crossref.org
http://search.crossref.org/help/search

برخی خدمات در حال توسعه یا نهایی شده کراس رف را در نشانی هاي زیر ببینید:
Crossref Labs is where the strategic initatives group tests new technologies and services
that may be of interest to our members and the broader Crossref community
https://www.crossref.org/labs/
Link References:
Match references to DOIs using Crossref Metadata Search fuzzy matching
http://search.crossref.org/references

Search 14,811 funders:
http://search.crossref.org/funding

فرد فنی می تواند با بررسی آزمایشگاه کراس رف پی به آینده شگفت آور آن ببرد و اطمینان پیدا کند که هیچ شرکتی توان هر
رقابت با آن را نخواهد داشت.

ثبت مقاالت در گوگل اسکالر
https://scholar.google.com/scholar?q=10.18869اس رف، ثبت شده توسط شرکت یکتاوب در نشانی زیر قابل بررسی است.کرDOIوضعیت مقاالت داراي کد 

با جستجوي پیشوند مورد استفاده شرکت یکتاوب (که تقریبا به صورت انحصاري توسط این شرکت بکار گرفته می شود) نشان 
امر نشان می اینقابل بازیابی هستند.PDFبا لینک تقریبا تمامی مقاالت ثبت شده تا یک ماه گذشته در گوگل اسکالرمی دهد که 

دهد اطالعات درج شده در کراس رف با سرعت قابل قبول و به نحو مناسبی به گوگل اسکالر و سایر موتورهاي جستجو تحویل 
براي مقاله این رقم افزایش می DOIنتیجه ثبت شده است و تقریبا با هر بار ثبت کد 2230داده می شوند. (در حال حاضر تعداد 

یابد)
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صفحه، مقاالت فارسی هم نمایش داده می شوند:بعد از چند

نتیجه):556با وضعیت مقاالت دانشگاه تهران مقایسه کنید (
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مقایسه بسیار معنی داریک 
از مقاالت خود محدوديبراي تعدادنشریه. این اوب استفاده می کندیکتامانه مدیریت نشریاتستو پاستور ایران از انستیIBJمجله 

کد . وقتی مدرا استفاده کرده استDOIراي اغلب آنها از کدهاي کراس رف (با واسطه شرکت یکتاوب) و بDOIکدهاي از 
وند فایل و حتی پیکراس رف با کد استفاده شده توسط شرکت یکتاوب را در گوگل اسکالر جستجو کنید، مقاالت ثبت شده 

https://scholar.google.com/scholar?q=10.18869%2Facadpub.ibjآنها در دسترس قرار می گیرد:PDFهاي 

یچ مقاله اي را که مربوط به سایت نشریه باشد پیدا نمی کند و همه موارد پیدا شده مربوط هپیشوند اختصاصی مدرا جستجوياما 
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=10.22045پیوند شده اند:ونمایه PMCبه مقاالتی هستند که در پایگاه هاي دیگر مثل 
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http://search.proquest.com/openview/ed3a969cf5514606a1115f60fd0207af/1?pq-origsite=gscholar&cbl=105776کراس رف نمایه شده اند:DOIکلیک کنید به مقاالتی می رسید که با کد htmlاگر روي پیوندهاي حتی 

له محدود نمی شوند و مقایسات در کنار سایر نتایج اثبات می کنند که خدمات کراس رف فقط به ثبت نشانی و کد براي مقااین 
و ... تا چه اندازه ProQuestاز جمله گوگل اسکالر و )Metadata Delivery(به سایر پایگاه ها ارایه اطالعاتخدماتی مثل 

به مقاالت می شود.جهانیباعث افزایش دسترسی پژوهشگران

نتیجه گیري نهایی
تقریباً هیچ کدام از نشریات با توجه به این مساله که غیر از ایران،و اعتبار، برتري ها و خدمات رو به رشد کراس رفبا توجه به 

ثبت شده در مدرا DOIبه نظر می رسد کدهاي کنند، استفاده نمیCrossrefبه غیر از DOIهاي ر دنیا از شناسهحتی دست چندم د
تا همین چند سال گذشته MEDRAدر مقایسه با کراس رف ارزش افزوده زیادي براي مقاالت ایجاد نمی کند. تا اندازه اي که
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در دسترس بوده و ثبت crossrefو هنوز هم پیش شماره هاي آن در ه است نمودثبت میCrossrefهاي خود را نیز در DOIهمه 
https://www.crossref.org/06members/50go-live.htmlکدها در آنها به صورت مستمر انجام می شود:

مدرا به عنوان عضوي از کراس رف فعالیت می کند.همانطور که در این نشانی می بینید 

با نام مدرا نمایش داده می شوند!DOIهاي ثبت شده در کراس رف در سایت DOIنکته قابل توجه این است که حتی این  http://dx.doi.org/10.1472http://dx.doi.org/10.1390

که ظاهرا همرده و رقیب کراس رف محسوب می شود نیز از خدمات ارزشمند کراس medraاین امر نشان می دهد که حتی 
رف استفاده می کند!  اینکه عمال خود مدرا هم کراس رف را انتخاب کرده است براي سوال آغازین این مقاله و اینکه بهتر است 

شرکت را انتخاب کنیم بحثی باقی نمی گذارد!کدام
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، یا از خدمات کراس رف و به جاي صرف وقت براي آن به تکمیل و تقویت سایر بخش هاي نشریه بپردازیدتهیه نکنیدDOIبعد از همه تجربه هاي کسب شده و مطالعات انجام شده، پیشنهاد مشخص شرکت یکتاوب این است که یا براي سازمان خود کد 
در غیر این صورت عمال هیچ ارزش افزوده اي براي سازمان خود ایجاد نکرده اید!چون استفاده کنید. 


