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Цифрова ідентифікація DOI:
нові можливості

для видавців та бібліотек України



Digital Odject Identifier (DOI)

Цифровий ідентифікатор об'єкту — це рядок
цифр та літер, який виконує два основні
завдання:
● унікально ідентифікує фрагмент змісту;

● слугує стабільним та постійним посиланням на місце
збереження змісту в Інтернеті.



Структура DOI

Кожний видавець має власний
унікальний префікс

В межах окремого префіксу видавець
ідентифікує кожну одиницю змісту
унікальним суфіксом



Структура DOI
10.1016 — префікс видавця
10.1016/0550-3213(87)90290-2 —
стаття з журналу Nuclear Physics B

10.1038 — префікс видавця
10.1038/nature11974 —
стаття з журналу Nature

10.2205 — префікс видавця
10.2205/2013ES000526 — стаття з
Российского журнала наук о Земле



Як це працює?
DOI асоціюється з
адресою URL

За DOI користувач
перенаправляється
за актуальною
адресою URL

Найбільш близька аналогія - система DNS



DOI є стандартом

ISO 26324
“Information and Documentation —

Digital Object Identifier System”

ANSI/NISO Z39.84
“Syntax for the Digital Object Identifier”



Реєстраційні агенції DOI
Видавці отримують послуги системи DOI через
реєстраційні агенції:
● Airiti, Inc.
● China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
● CrossRef
● DataCite
● EIDR
● Japan Link Center (JaLC)
● mEDRA
● OPOCE (Office des publications EU)
● R.R. Bowker



Агенція CrossRef

Найпотужніша
агенція DOI

Спеціалізується на науковому змісті, 
працює з видавцями наукової періодики, 
монографій, конференцій



Статистика CrossRef

● 4334 видавці-члени Асоціації
● 1943 бібліотеки-учасниці

Через CrossRef отримують DOI 
29,704 наукові журнали

Всього зареєстровано 60 млн DOI
в т.ч. понад 6 млн DOI для книг



Українські видавці у CrossRef
● Відділ прикладних досліджень Інституту
математики НАН України

● Інститут фізики конденсованих систем
НАН України

● Інститут молекулярної біології і
генетики НАН України

● Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького



Типи документів CrossRef

● Статті
● Доповіді
● Монографії
● Первинні дані
● Стандарти
● Звіти
● Дисертації



Архіви видань у CrossRef











DOI у Google

Посилання на статтю

Сайт видавця



DOI у Scopus



УРАН — агент CrossRef

Надання технологічної допомоги
видавцям України, фінансового та
організаційного посередництва



Комплексне рішення CrossRef

● видавець реєструє DOI для своїх

матеріалів; це дозволяє іншим видавцям

посилатись на них.

● видавець використовує службу CrossRef 

для ідентифікації DOI джерел, наявних у

його списках пристатейної бібліографії.



Комплексне рішення CrossRef



Технологічні переваги CrossRef

Технологічна інфраструктура для

глобальної інтеграції ресурсів
● гарантія працездатності шлюзів із зовнішніми

системами на рівні URL-адрес

● гарантія однозначної ідентифікації на рівні

метаданих



Організаційні переваги CrossRef

Організаційна інфраструктура для

впровадження цитованості
● єдина угода з CrossRef = угоди про взаємну

цитованість з 30 тис. наукових журналів

● всі члени CrossRef рівні у правах та обов'язках: 

цитування члена CrossRef не можна “приховати”



Технологічні переваги УРАН



Організаційні переваги УРАН
Інфраструктура для Українського індексу
наукового цитування
● станом на квітень 2013 р. проект “Наукова

періодика України” обслуговує понад 90 редакцій

наукових видань України

● УРАН зберігає копії записів DOI, переданих

видавцями до CrossRef

Можливість участі окремих журналів видавця



Фінансові переваги УРАН

● платежі у національній валюті

● залучення фізичних осіб

● різні методи платежів

● .....



DOI для кирилічних видань

CrossRef реєструє лише англомовні

метадані

УРАН зберігає багатомовні

комплекти метаданих



Cited-by Linking

Один з найбільш популярних

проектів CrossRef

Дозволяє журналу публікувати на своєму сайті

списки “Цитується у” з даними про джерела, у

яких була процитована цільова стаття



Cited-by Linking

● 15 тис. назв журналів

від 300 видавців

● Понад 200 млн цитат

з 20 млн статей

Всі найпрестижніші видання світу!



Cited-by Linking

15 тис. журналів

19,5 тис. журналів

12 тис. журналів



Cited-by Linking

Участь у Cited-by Linking 

добровільна для членів CrossRef
Контролю “науковості” немає,

є додаткові зобов'язання:
● надавати CrossRef метадані всієї пристатейної

бібліографії всіх своїх статей

● вказувати DOI для всіх джерел, для яких вони існують



Приклади Cited-by Linking



Приклади Cited-by Linking



Приклади Cited-by Linking



Приклади Cited-by Linking



Дякую за увагу!
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