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  دهیچک

 هایبسته ها،پرونده مختلف هایویرایش و هانگارش ردیابی گذاری برایهای متمادی است که طرحهای شمارهدهه

 پذیر،تطابق منظوره، همه استاندارد یک وجود عدم. شوندمی استفاده مستندات و سایر انواع اشیاء اطالعاتی افزاری،نرم

این  رفع جهت کمک به. کندمختلف فناوری اطالعات ایجاد می مشکالت مختلفی را در کاربردهای کارآمد و جامع

 رد. شودمی ارائه هانگارش گذاریشماره برای پذیرتطابق گذاری چهارگانه وشماره طرح یک مقاله این در مشکالت،

 راست به چپ از ترتیب به را عدد چهار این. شودساخته می صحیح عدد چهار از استفاده با نگارش شناسه این طرح،

 ایمقداره. ایمنامیده «تصحیحات لیست شماره» و «هاقابلیت لیست شماره» ،«نسل شماره» ،«نشر ترتیب شماره»

 هایشماره تغییر معیارهای عالوه بر آن. ایمرا تعریف کرده آنها معانی مذکور و چهارگانه هایشماره برای خاص

 را ابلیتق ، زیرا ایناست «پذیرتطابق»این یک طرح . اندشده مشخص مختلف کاربردهای نوع تفکیک به نیز چهارگانه

 داتمستن افزاری،نرم هایبسته ها،پرونده مختلف هایویرایش و هانگارش ردیابی برای ساختار، تغییر بدون که دارد

 موارد سایر و حقوقی و اداری مستندات ها،گرافیک ها،نقشه ها،نامهشیوه ها،نامهآئین قوانین، ها،طرح ها،پروژه خروجی

ارائه  «هیافت توسعه صفریپیش» نام به جدیدی ابداعی همچنین شگرد. رود بکار خوبیبه مختلف هایمحیط در مشابه

 توانمی طرحاز این . کاربرد دارد نگارش شناسه بر مشتمل اسامی در «لغوی سازیمرتب» به دستیابی برایشده که 

 تایجن. استفاده کرد زنده مهاجرت فرآیند در مجازی هایماشین حافظه مانند اطالعاتی اشیای انواع تغییرات رصد برای

رچه گ. دارند نظر مورد انتظارات سازی برآورده در پیشنهادی طرح بودن مؤثر و سزاواری از حکایت تحلیلی و آزمایشی

 به تواندمی ایم، اما این طرحهای مجازی استفاده کردهبرای پژوهش در حوزه مهاجرت ماشین پیشنهادی طرحما از 

 ،صنعتی تولیدی، مهندسی، دانشگاهی، حقوقی، گذاری،قانون اداری، هایمحیط کلیه در کارا و جامع طرح یک عنوان

 به وفقیتم با و شده همگانی استانداردیک  به تبدیل مشابه موارد سایر و افزارنرم توسعه عملیاتی، ،مستندات تولید

 کنواختی به بزرگی کمک تواندمی آن از فراگیر استفاده و پیشنهادی طرح شدن استاندارد همچنین .شود گرفته کار

 .باشد ی اشیای اطالعاتیهاویرایش و هانگارش گذاریشماره از همگان درک شدن

 هایماشین زنده مهاجرت ها،نگارش گذاریشماره برای پذیرتطابق چهارگانه طرح اطالعاتی، شئ مجازی، هایماشین حافظهکلمات کلیدی: 

 یافته توسعه صفریپیش مجازی،

Email: tajamolian@stu.yazd.ac.ir 
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Abstract  
For decades, numbering schemes have been used to track different versions 

and revisions of files, software packages, documents, and other types of 

informational objects. The absence of an all-purpose, adaptive, 

comprehensive and efficient standard makes various problems in different 

applications of information technology. To help address these issues, this 

article presents a quadruple and adaptive scheme for version numbering. In 

this scheme, the version ID is created using four integers. We call these four 

numbers from left to right "Release Sequence Number", "Generation 

Number", "Features List Number" and "Corrections List Number." We have 

defined specific values for the quadrilateral numbers and their meanings. In 

addition, the criteria for changing the quadruple numbers are specified in 

different application types. This is an "adaptive" scheme, as it truly has the 

ability to track, various versions of files, software packages, project output 

documents, plans, rules, bylaws, style sheets, maps, graphics, 

administrative and legal documents, and other similar things in different 

environments without need of restructuring. Also, a new inventive method 

called "Extended Zero Leading" is introduced which is used to achieve 

"lexicographical ordering" in names containing the version ID. The scheme 

can be used to observe changes in the many types of informational objects 

such as virtual machine memory in the live migration process. Experimental 

and analytical results indicate the appropriateness and effectiveness of the 

proposed scheme in meeting the expectations. Although we have used the 

proposed scheme for research in virtual machine live migration, it can be 

used as a comprehensive and effective scheme in all administrative, 

regulatory, legal, academic, engineering, manufacturing, industrial, 

document production, operational, and software development 

environments. It can become a universal standard and be applied 

successfully. The standardization of the proposed scheme and its 

widespread usage can also be a great help to harmonize everyone's 

understanding of the version and revision numbering of informational 

objects.  
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 مقدمه - 1

 رمنتش قبالً پژوهش این مقدماتی نتایج از بخشی

 نکات مجدد بیان ضمن مقاله این در. [1] اندشده

 .گرددیم ارائه پژوهش نتایج یافته توسعه نسخه کلیدی،

های یکی از مباحث مهم در مهاجرت زنده ماشین

مجازی نحوه رصد تغییرات حافظه ماشین مجازی در 

گیری پیرامون نحوه مهاجرت مراحل مهاجرت و تصمیم

بر مبنای آن است. در این راستا وجود طرحی که بتواند 

 هایتغییرات حافظه ماشین مجازی را به عنوان نگارش

ر نمایش داده و یک شئ اطالعاتی به صورت مؤث

 .استرهگیری نماید، مفید 

ها و در دنیای فناوری اطالعات برای ردیابی نگارش

افزاری و های نرمها، بستهمختلف پرونده 1هایویرایش

مختلفی  2«گذاریهای شمارهطرح»مستندات، از 

ها تابع شود. ساختار بسیاری از این طرحاستفاده می

 ه است.های مربوطسلیقه مدیران پروژه

گذاری، های شمارهبه دلیل استاندارد نبودن طرح

ابهامات زیادی در ذهن افراد )بخصوص مخاطبین بیرون 

همچنین مفاهیم موجود در  کند.ها( بروز میاز پروژه

 ها برای نوع خاصی از خروجیبسیاری از این طرح

  .استها مناسب و برای انواع دیگر نامناسب پروژه

هیم نگارش، ویرایش و از طرف دیگر مفا

، افزار کاربرد نداردگذاری تنها در فضای تولید نرمشماره

 3«اشیای اطالعاتی»بلکه تقریباً در هر محیطی که با 

سروکار داشته باشیم، این مفاهیم نیز مطرح و مورد 

استفاده هستند. این اشیاء اطالعاتی طیف وسیعی را 

های ن به بستهتواعنوان نمونه می شوند که بهشامل می

                                                           
1 Version and Revision 
2 Numbering Scheme 

ها، قوانین، ها، طرحافزاری، مستندات خروجی پروژهنرم

 ها و مستنداتها، گرافیکها، نقشهنامهها، شیوهنامهآئین

 اداری اشاره نمود.

گذاری جدید ارائه در این مقاله یک طرح شماره

های شود که ضمن برخورداری از نقاط قوت طرحمی

دهد و ضمناً پوشش می ها را نیزموجود، نقاط ضعف آن

نیز  )دارای قابلیت کاربرد چندمنظوره( 4پذیرتطابق

 هایاین طرح در حوزه پژوهشی مربوط به فعالیت .است

های نویسندگان این مقاله )مهاجرت زنده ماشین

 تواند داشته باشد.مجازی( کاربرد مؤثری می

شده است:  یدهادامه این مقاله بدین شرح سازمان

های موجود برای در بخش بعدی انواع طرح

گردند. در بخش سوم ها معرفی میگذاری نگارششماره

کرد طرح پیشنهادی به طور مشروح ساختار و نحوه عمل

سازی لغوی در ارائه شده است. در بخش چهارم مرتب

ها مورد بررسی قرار گرفته است و برای شناسه نگارش

صفری پیش»یدی به نام رفع مشکل آن شگرد جد

در بخش پنجم  پیشنهاد شده است.« توسعه یافته

وین تد طرح پیشنهادی ساختار کامل شناسه نگارش در 

عملکرد طرح پیشنهادی با  ششمدر بخش شده است. 

تطبیق آن بر کاربردهای مختلف مورد توجه قرار گرفته 

نتایج حاصله از اجرای طرح  هفتماست. در بخش 

دو محیط کاری واقعی گزارش و ارزیابی پیشنهادی در 

گیری و نتیجه تم(ششده است. در انتها )بخش ه

  اند.آمده پیشنهادها

3 Informational Object 
4 Adaptive 
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 موجود هایطرح - ۲

های متعدد و مختلفی توسط در حال حاضر طرح

افزار و سایر محتواهای دیجیتال مورد تولیدکنندگان نرم

ته دس توان آنها را به چهارگیرند که میاستفاده قرار می

 کلی تقسیم کرد:

 های مبتنی بر ترتیبشماره شناسه (أ

 های مبتنی بر تاریخ نشرشناسه (ب

 عددی-کدهای حرفی (ج

 های متفرقهسایر طرح (د

 :ترتیب بر مبتنی شناسه شماره هایطرح( الف

افزار در عرصه صنعت نرم نوع ترینها رایجاین طرح

ها هر شماره نگارش مبتنی بر یک . در این طرحهستند

ابند. یچند سطح عددی است که به ترتیب افزایش می یا

در بیشتر اوقات هرچه از سمت چپ در شماره نگارش 

به سمت راست حرکت کنیم ارزش ارقام همچون یک 

یابد. البته به طور قطعی عدد اعشار معمولی کاهش می

در اینجا همچون یک عدد اعشار فقط با دو سطح که با 

اند مواجه نیستیم؛ بلکه نقطه اعشار از هم جدا شده

ممکن است چندین سطح وجود داشته باشند و 

 های دیگری همچونجداکننده نیز به جای نقطه، نویسه

dash (-)  باشد. اگر تغییرات نسبت به نگارش قبل زیاد

کنند؛ اگر تغییرات ها تغییر میترین رقمباشد چپ

میانی، اگر تغییرات کم باشند  یهامتوسط باشند رقم

ها ترین رقمبعدی و اگر خیلی کم باشند راست یهارقم

کنند. میزان تغییر ارقام بستگی به نظر تغییر می

منتشرکننده دارد و قطعی نیست که فقط به میزان یک 

پس از نگارش  کهیواحد باشد. به عنوان مثال هنگام

                                                           
5 Alpha / Beta 

ارائه  5٫5 نگارش Internet Explorerافزار نرم 5٫1

گردید، بیانگر آن بود که تغییرات نسبت به نگارش قبلی 

ها نسبتاً باال بوده است. نکته دیگری که در این طرح

بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که سطوح 

عنوان نمونه، در نیستند. به یرقممختلف الزاماً تک

 مواجه هستیم 7٫61با شماره نگارش  Drupalافزار نرم

رویکرد دیگر در این دسته آن است که از دو شماره  .[2]

ترتیب اصلی و فرعی استفاده شده و به همراه آن رشته 

را برای نوع انتشار  rc6و  b5و  aعددی همچون -حرفی

ن که از ای «افزارانتشار نرمدنباله »به کار ببرند. یک 

تواند به این شکل نمایش کند، میرویکرد استفاده می

 داده شود:

0.7 → 0.8 → 0.9 → 1.0a1 → 1.0b1 → 

1.0b2 → 1.0rc1 → 1.0 

،  alphaالبته بدیهی است که هرکدام از مراحل 

beta  وrc توانند تا جایی که نیاز باشد با در انتشار می

عدی ادامه یابند و در نهایت به نوع های ترتیب بشماره

انتشار بعدی تبدیل شوند. ضمناً این احتمال هم وجود 

دارد که در این روش بعضی از افراد برای نمایش حجم 

فاده تر استبزرگ یهاهایی با گامباالی تغییرات از شماره

 1٫7به نگارش  1٫3کنند؛ به عنوان مثال از نگارش 

 جهش کنند.

های ذیل نیز در ی همچون طرحرویکردهای دیگر

این دسته وجود دارند )موارد مندرج در ][ به معنی 

 اختیاری بودن آنهاست(:

major.minor[.build[.revision]] 

major.minor[.maintenance[.build]]  

6 Release Candidate 
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توان ها میگونه طرحای دیگر از اینبه عنوان نمونه

اشاره کرد که از رویکرد  GNUبه پروژه عظیم و معروف 

کند. البته توصیه این پروژه به الذکر استفاده میفوق

االمکان فقط از دو دهندگان آن است که حتیتوسعه

 ( استفاده کنندminorو  majorشماره اول )یعنی 

همچنین پروژه معروف هسته سیستم عامل  .[3]

Linux ه کند کاز طرح سه بخشی مشابهی استفاده می

 major.minor.patchبه ترتیب از چپ به راست 

شوند. به دلیل حجم زیاد تقریباً همیشگی نامیده می

سازی و تغییرات در حال انجام بر روی این پروژه، پیاده

های دو شاخه مستقل از هم به نامکار به طور موازی در 

گیرد. عالمت انجام می «نشر ناپایدار»و  «نشر پایدار»

( در minorنشرهای پایدار زوج بودن شماره دوم )

شناسه نگارش مربوطه، و عالمت نشرهای ناپایدار فرد 

( در شناسه نگارش مربوطه minorبودن شماره دوم )

 .[4] است

الذکر، در این رویکردها نیز همچون بقیه موارد فوق

محسوب شده و چه « اصلی»تعریف اینکه چه تغییری 

، کامالً به نظر منتشرکننده بستگی «فرعی»تغییری 

عریف ( را تbuild« )ساخت»دارد. اینکه چه چیزی یک 

( چه تفاوتی revision) «ویراست»کند و اینکه یک می

( دارد هم باز به نظر minorبا یک تغییر فرعی )

منتشرکننده بستگی دارند. لذا مشکل عدم وجود یک 

درک استاندارد و مشترک بین منتشرکننده و مخاطب 

 ها مشهود است.در این طرح

پرستون »ها را آقای آخرین تالش در این دسته طرح

یا « دهی معنایینگارش»تحت عنوان  «ورنر

Semantic Versioning  ارائه داده است. طرح وی

                                                           
7 Lexicographical Ordering 
8 API: Application Programming Interface 

مبتنی بر ساختاری سه بخشی به شکل 

version.revision.change گونه که در یا آن

، نوشتار خود آورده 2٫0٫0نگارش 

major.minor.patch ویگرچه در طرح . [5] است 

 های مبتنی بر ترتیب حلبسیاری از مشکالت دیگر طرح

ده است، لیکن طرح پیشنهادی وی هنوز از ش

ها اشاره ای از آنبرد که ذیالً به پارههایی رنج میضعف

 گردد:می

  غیر از  یهاطیطرح در مح دکاربر توصیفنبود

 افزارتولید نرم

  شفاف نبودن حد و مرز تغییر عددهایminor 

 patchو 

  عدم تباین بین حالتی که در یک نشر، تغییراتی

طور همزمان  به patchو  minorاز دو جنس 

اتفاق افتاده است، با حالتی که فقط تغییراتی 

 رخ داده است. minorاز جنس 

 رسانی کافی به اطالع فاقد توانایی جهت

مخاطبین در مورد میزان بلوغ محتوایی بسته 

 افزاری مربوطهنرم

  افزارهاینام نرم 7«سازی لغویمرتب»عدم امکان 

 حاوی شناسه نگارش آنها

فقط « دهی معنایینگارش»رسد طرح به نظر می

افزارهایی است که مناسب برای کاربرد در تولید نرم

دارند و آن را به  8(API« )افزارمنویسی نررابط برنامه»

اند. البته الزم به ذکر است که صورت دقیق تعریف کرده

و  9«هامدیریت وابستگی»طرح مذکور در رابطه با 

9 Dependency Management 
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تأثیر  10«جهنم وابستگی»جلوگیری از افتادن به دام 

افزاری دارد و به همین دلیل هم های نرممثبتی بر پروژه

آن گذشته است، مورد علیرغم مدت کمی که از ارائه 

 توجه بسیاری از فعاالن این حوزه قرار گرفته است.

 های شناسه مبتنی بر تاریخ انتشارب( طرح

ا هها متناسب با تاریخ انتشار، شناسهدر این طرح

 WINEشوند. به عنوان مثال پروژه معروف درج می

 Wineاوایل از ترکیب شماره سال، ماه و روز )مثل 

رد ک( به عنوان شناسه نگارش استفاده می20040505

لینوکس به نام  عامل گنو. توزیع معروف سامانه[6]

Ubuntu  نیز از طرح شناسه نگارش مشابهی استفاده

منتشر  2018در آوریل  Ubuntu 18.04 مثالًکند. می

 Streetای . نمونه دیگر بازی رایانه[7]ت شده اس

Fighter EX  است که هنگام شروع شناسه نگارش

خود را به صورت یک تاریخ بعالوه یک کد منطقه 

 (.ASIA 961219 ماننددهد )جغرافیایی نمایش می

های کد شده به عنوان ای از موارد از تاریخرهدر پا

مثال شرکت  عنوان شود. بهشناسه نگارش استفاده می

-MSافزاری مایکروسافت در مورد مجموعه نرم

Office کند که رقمی استفاده می چهار هایاز شناسه

دو رقم سمت راست شماره روز در ماه تولید و دو رقم 

ژانویه سالی که  سمت چپ تعداد ماهی است که از

 محصول شروع به تولید شده، گذشته است. بنابراین

به معنی پنجمین روز از بیست و یکمین ماه از  2105

 ژانویه سالی که محصول شروع به تولید شده، است.

در بیشتر مواقع هنگام استفاده از تاریخ در شناسه 

 ISO 8601 [8]نگارش، از طرح مندرج در استاندارد 

. هنگامی که از تاریخ در شماره [9] شودتبعیت می

                                                           
10 Dependency Hell 

شود، غالباً دالیل بازاریابی و میها استفاده نگارش

تجاری دلیل اصلی هستند و در پشت صحنه )داخل 

های نگارش ها( از شناسههای کاری شرکتگروه

مثال در داخل  عنوان شود. بهتری استفاده میواقعی

 هایبه نام MS-Windows 95 شرکت مایکروسافت

MS-DOS 7.00 و MS-Windows 4.00  ، و

MS-Windows 2000 Server  به نامMS-

Windows NT 5.0 شوند.شناخته می 

 عددی-های مبتنی بر کدهای حرفیج( شناسه

عددی -ها، از کدهای حرفیدر این دسته از طرح

شود. به عنوان برای ساخت شناسه نگارش استفاده می

عامل توان به تعدادی از محصوالت سامانهمثال می

 معروف شرکت مایکروسافت تحت عناوین

MS-Windows XP ،MS-Windows Me   ،

MS-Windows Vista  و محصولFlash MX  از

 اشاره نمود. Macromediaشرکت 

توان در ها را میای دیگر از این دسته طرحنمونه

عامل گنو/لینوکس به نام توزیع معروف و محبوب سامانه

Debian های مشاهده کرد. این توزیع گرچه از شماره

های پایدار خود عی برای نگارشترتیب اصلی و فر

های رمز کند، لیکن در کنار آنها از ناماستفاده می

داستان »های پویانمایی معروف متناسب با شخصیت

برد. به عنوان ( نیز بهره میToy Story« )بازیاسباب

مثال در زمان تدوین این مقاله آخرین نگارش پایدار 

شناخته  Busterاست که با عنوان  10٫0توزیع دبیان 

های آزمایشی این توزیع بر مبنای تاریخ شود. نگارشمی

 کنند، و نگارش ناپایدارانتشار شماره نگارش دریافت می
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)همنام پسر شرور همسایه در پویانمایی  Sidآن همواره 

 .[10]شود الذکر( نامیده میفوق

ها، قاعده مشخص و یکنواختی لب این طرحدر اغ

های تبلیغی و بازرگانی شود و جنبهاستفاده نمی

محصول به منطق علمی، یکنواخت و استاندارد غلبه 

 دارند.

 های متفرقهد( سایر طرح

هایی غیرعادی و متفرقه نیز مواجه البته بعضاً با طرح

کنند. های فانتزی را روایت میشویم که بیشتر جنبهمی

از روشی  TeXپرداز معروف به عنوان مثال واژه

که  3کند. پس از انتشار نگارش منحصربفرد استفاده می

افزار مذکور تا حد زیادی به بلوغ و پایداری رسید، نرم

های بعدی با اضافه کردن یک رقم به یروزآمدساز

انتهای شماره نگارش قبلی با هدف نزدیک شدن 

شود. در ( نمایش داده میΠمجانبی به مقدار عدد پی )

همان تعداد  TeXافزار نرم یحقیقت شماره نگارش واقع

در زمان تدوین این  ارقام عدد شماره نگارش آن است!

 3٫14159265ر افزامقاله عدد شماره نگارش این نرم

 است.

افزار مفسر های نرمطور مشابهی شماره نگارش به

توسط پروفسور  TeX که همانند Metafontزبان 

دونالد کنوت منتشر شده است، به صورت مجانبی به 

شود. در حال حاضر عدد شماره نزدیک می eمقدار عدد 

بدیهی است که  است. 2٫7182818افزار نگارش این نرم

ها نیز با وجود جذابیت و بدیع بودن از نظر رحط گونهنیا

مفهومی، بیشتر جنبه فانتزی داشته و مخاطب را از نوع 

                                                           
11 RSN: Release Sequence Number 
12 Generation 

و میزان تغییرات هر نگارش به نسبت نگارش قبلی آگاه 

 سازند.نمی

 پیشنهادی طرح - 3

جهت غلبه بر این مشکالت، طرحی چهارگانه برای 

یت )قابل پذیریها با تطابقگذاری شناسه نگارششماره

ه ب« پذیریتطابق»شود. ارائه می استفاده چندمنظوره(

معنی آن است که این طرح قابلیت آن را دارد که بدون 

ی هاها و ویرایشتغییر ساختارش برای ردیابی نگارش

افزاری، مستندات های نرمها، بستهمختلف پرونده

ها، نامهها، قوانین، آئینها، طرحخروجی پروژه

ها، مستندات اداری و ها، گرافیکها، نقشهنامهشیوه

مختلف به  یهاطیحقوقی و سایر موارد مشابه در مح

خوبی بکار رود. بنابراین از این به بعد در این مقاله در 

جهت تأکید بر قابلیت استفاده چندمنظوره، برای همه 

ما  استفاده خواهیم کرد.« شئ»الذکر از واژه موارد فوق

ایم که سرواژه نامیده QAVNSن را ماطرح پیشنهادی

 Quadruple Adaptive Versionعبارت 

Numbering Scheme  طرح چهارگانه »به معنی

 است.« هانگارش یگذارشماره یبرا ریپذتطابق

در این طرح پیشنهادی، در حالت عادی 

گذاری با استفاده از چهار فیلد به شکل عدد شماره

در « ٫»ز )نویسه ممیز گیرد که با ممیصحیح انجام می

اروپایی( از  یهادر زبان ».«فارسی و نویسه نقطه 

شوند و به ترتیب از چپ به راست یکدیگر جدا می

، 12«شماره نسل»، RSN11یا « شماره ترتیب نشر»

شماره لیست »و  13«هاتیشماره لیست قابل»

شوند. البته دو فیلد اختیاری نامیده می 14«تصحیحات

13 Features List 
14 Corrections List 



 

 هانگارش گذاریشماره جدید طرح یک از گیریبهره با اطالعاتی شئ یک عنوان به مجازی ماشین حافظه رصد

 1398، سال 3شماره پیاپی  اول،شماره  دوم، شده، سال توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،زادهم. تجملیان، م. قاسم
 

 

72 

نیز در این طرح وجود  BMDو  PRIهای دیگر به نام

ورد م اطالعاتی ها در اشیایدارند که کاربرد اصلی آن

م پنجو در بخش  استافزار در مهندسی نرم استفاده

 .اندمقاله مورد اشاره و توضیح قرار گرفته

کار بر روی تولید یک شئ با تخصیص شناسه نگارش 

در جایگاه شماره  شود. عدد صفرآغاز می 0٫0٫0٫0

ترتیب نشر نشانگر آن است که این نطفه نخستینِ ایجاد 

شئ است. عدد صفر در جایگاه شماره نسل اشاره به آن 

دارد که شئ مذکور هنوز در مراحل اولیه ایجاد است و 

قابلیت ارائه )حتی به صورت آزمایشی( را ندارد. عدد 

ت نشانگر آن اس هاتیصفر در جایگاه شماره لیست قابل

حداقل محتوی یا قابلیتی که محل اِعراب که شئ حاوی 

)هرچند ناقص( نیست. عدد صفر در جایگاه شماره  باشد

لیست تصحیحات نشانگر آن است که هنوز بر روی این 

نگارش شئ تصحیحاتی انجام نگرفته است. با افزودن 

محتوی یا قابلیت به آن )بدون انجام تصحیحات(، 

و  2٫0٫2٫0و  1٫0٫1٫0 های بعدی به ترتیبنگارش

بوده و به همین ترتیب جلو خواهند  4٫0٫4٫0و  3٫0٫3٫0

الذکر الزامی های چهارگانه فوقرفت. هیچکدام از شماره

به تک رقمی بودن ندارند؛ لذا مثالً پس از نگارش 

 رسید. 16٫0٫10٫0توان به نگارش می 15٫0٫9٫0

را  هاتغییرات در هر نگارش نسبت به سایر نگارش

نامند می« دلتا»یا به طور خالصه  15«ارددلتای جهت»

ی به ای که وقتسلسله عملیات تغییر پایه»که به معنی 

ها اعمال شود، نگارش دیگر به دست یکی از نگارش

دلتای »است. نوع دیگری از دلتا به نام « آیدمی

مورد نظر ما  جاشود که در ایننیز تعریف می 16«متقارن

 .[11]نیست 

                                                           
15 Directed Delta 

اینکه میزان و نوع تغییرات ایجاد شده در اشیاء 

اطالعاتی متوالی چگونه تشخیص داده شده و چه 

بندی بر روی آنها انجام شود، تا حد زیادی بستگی دسته

به حوزه مربوط به استفاده از شئ اطالعاتی دارد. به 

ی عنوان نمونه آقای بامل و همکارانش راهکاری را برا

 افزاری کهتشخیص خودکار و تعیین نگارش اجزای نرم

باشند پیشنهاد  توسعه داده شده OSGiطبق استاندارد 

این مقاله به دلیل رویکرد  . طبیعتاً در[12] اندداده

پذیری که ما داریم، وارد این مقوله نگر و تطابقکلی

شویم و به بیان معیارهای کلی برای تشخیص میزان نمی

و نوع تغییرات ایجاد شده در اشیاء اطالعاتی و تأثیر 

 کنیم.ها بر روی شناسه نگارش شئ بسنده میآن

شئ از  چنانچه هیچکدام از تغییرات اعمال شده در

بلکه  نباشند افزودن و/یا تغییر قابلیت یا محتویجنس 

باشند، به جای  تصحیح و رفع اشکالهمگی از جنس 

، فقط عدد لیست هاتیعدد شماره لیست قابل

تصحیحات یک واحد افزایش خواهد یافت. مثالً اگر پس 

تعدادی تغییرات همگی از جنس  11٫0٫7٫0از نگارش 

تصحیح و رفع اشکال در شئ انجام شوند، نگارش جدید 

)که نشانگر تغییر  12٫0٫8٫0خواهد بود و نه  12٫0٫7٫1

و محتوی است(. به همین منوال اگر  هاتیتنها در قابل

کلیه تغییرات نگارش بعدی هم فقط از جنس تصحیح 

تصحیحات و رفع اشکال باشند، مجدداً شماره لیست 

 خواهد بود. 13٫0٫7٫2افزایش یافته و نگارش بعدی 

اگر تغییرات اعمال شده در شئ به نسبت نگارش 

 «افزودن و/یا تغییر قابلیت یا محتوی»قبلی تلفیقی از 

باشند، در این صورت شماره  «تصحیح و رفع اشکال» و

یک واحد افزایش یافته و شماره لیست  هاتیلیست قابل

16 Symmetric Delta 
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خواهد شد.  بازنشانی «یک»دار تصحیحات به مق

برای چنین حالتی در مثال فوق پس از نگارش  بنابراین

توجه  خواهیم رسید. 28٫0٫8٫1به نگارش  27٫0٫7٫15

کنید که در همین مثال اگر تغییرات نگارش جدید 

یر افزودن و/یا تغینسبت به نگارش قبلی فقط از جنس 

به شئ باشد و هیچگونه تغییری از  قابلیت یا محتوی

در آن نباشد، آنگاه پس از  تصحیح و رفع اشکالجنس 

خواهیم رسید؛  28٫0٫8٫0به نگارش  27٫0٫7٫15نگارش 

یک واحد افزایش یافته و  هاتییعنی شماره لیست قابل

بازنشانی  «صفر»شماره لیست تصحیحات به مقدار 

با قیاس  خواهد شد. با رعایت این قاعده، به راحتی

وان تشناسه نگارش جدید با شناسه نگارش قبلی می

دریافت که نگارش جدید شئ حاوی چه نوع تغییراتی 

 نسبت به نگارش قبلی است:

  اگر فقط شماره لیست تصحیحات افزایش یافته

باشد، به معنی آن است که نگارش جدید شئ 

نسبت به نگارش قبلی فقط تعدادی تصحیح و 

 ست.رفع اشکال را دارا

 ها افزایش یافته باشداگر شماره لیست قابلیت 

و شماره لیست تصحیحات به عدد صفر 

بازنشانی شده باشد، به معنی آن است که 

نگارش جدید شئ نسبت به نگارش قبلی فقط 

حاوی تعدادی تغییر از جنس افزودن و/یا تغییر 

 قابلیت یا محتوی است.

 شد اها افزایش یافته باگر شماره لیست قابلیت

و شماره لیست تصحیحات به عدد یک 

بازنشانی شده باشد، به معنی آن است که 

نگارش جدید شئ نسبت به نگارش قبلی هم 

حاوی تعدادی تغییر از جنس افزودن و/یا تغییر 

قابلیت یا محتوی است و هم تعدادی تصحیح 

 و رفع اشکال را داراست.

تغییر شماره نسل از صفر به یک، زمانی اتفاق 

افتد که اولین نسل قابل ارائه ایجاد شده باشد. اینکه می

چیست بسته به تعاریف « قابل ارائه بودن»منظور از 

توان معیارهایی سازمانی دارد. البته به طور کلی می

همچون موارد ذیل را به طور مشترک در همه 

 نمود: شنهادیپ یکار یهاطیمح

 فاقد ایراد و خطای آشکار ◦

 و منطقی دارای ظاهر منظم ◦

فاقد توضیحات و محتواهای مربوط به  ◦

 سازیمراحل تولید/پیاده

پس از آن متناظر با توضیحات فوق، چنانچه تغییرات 

اعمال شده در شئ زیاد و بنیادی باشند، منجر به تغییر 

شوند. مثالً از شماره نگارش در شماره نسل می

رسیم. می 236٫2٫0٫0به شماره نگارش  235٫1٫14٫72

به این نکته ضروری است که اگر شماره نسل  توجه

ها و لیست های لیست قابلیتافزایش یابد، شماره

 تصحیحات بایستی به عدد صفر باز نشانی شوند.

شوند تغییراتی که منجر به تغییر در شماره نسل می

 توان بدین شرح پیشنهاد نمود:را می

تغییراتی که ساختار کلی شئ را تحت  ◦

 دهندمیتأثیر قرار 

تغییراتی که ظاهر شئ را دگرگون  ◦

 سازندمی

 های موردها یا قالبتغییراتی که زیرساخت ◦

 سازنداستفاده در شئ را کامالً متفاوت می
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تغییراتی در جهت رفع اشکاالت یا افزودن  ◦

 17«سازگاری با نگارش قبل»ها که قابلیت

کند )مثالً تغییرات شئ را نقض می

ی نویسرابط برنامه»ناسازگار با گذشته در 

 (APIیا « افزارنرم

تجاری معرفی شده در  یهابرخالف بعضی از طرح

بخش دوم مقاله، در طرح پیشنهادی ما میزان تغییرات 

تغییرات  یهااعمال شده در شئ تأثیری در گام

ین هرقدر هم که های چهارگانه ندارند. بنابراشماره

تعداد ایرادهای تصحیح شده بین دو نگارش پیاپی زیاد 

باشد، شماره لیست تصحیحات فقط یک واحد افزایش 

یابد. متناظر با آن، هرقدر هم که تعداد می

/محتوی اضافه شده یا تغییر یافته بین دو هاتیقابل

فقط  هاتینگارش پیاپی زیاد باشد، شماره لیست قابل

یابد. همچنین هرقدر هم که ایش مییک واحد افز

تغییرات بنیادی انجام شده بین دو نگارش پیاپی شئ 

د. یابزیاد باشد، شماره نسل فقط یک واحد افزایش می

ییر تغ یهاما معتقدیم بیان میزان تغییرات توسط گام

ها ایده مناسب و دقیقی نیست. در عوض، ارائه شماره

به همراه هر  18«رویدادنگاری تغییرات»های گزارش

تواند مخاطبین را به طور شفاف از نگارش از شئ می

 میزان تغییرات نسبت به نگارش قبلی آگاه سازد.

ها )موسوم به دلتا( نوع و حجم تغییرات بین نگارش

های کنترل سامانه»کرد خودکار برای نحوه عمل

اهلل و مهم است. در این رابطه پروفسور بنات «نگارش

پذیر برای مدیریت نگارش طرح تطابقهمکارانش یک 

اند که تشخیص خودکار نوع و حجم مستندات ارائه کرده

برای VCS گیری خودکار سامانه تغییرات و تصمیم

                                                           
17 Backward Compatibility 

سازد سازی را ممکن میاعمال استراتژی مناسب ذخیره

[13]. 

ای بدیهی که باید مدنظر قرار گیرد آن است که نکته

گردید، دیگر به هیچ وجه  وقتی یک نگارش از شئ ارائه

نباید در محتوای شئ تحت آن نگارش تغییری انجام 

گیرد؛ بلکه کلیه تغییرات باید در نگارش جدید شئ 

 اعمال شود.

، به صورت افزایش ساده «شماره ترتیب نشر»تغییر 

پذیرد. این شماره یک واحدی در هر نگارش صورت می

آن  جوددر حقیقت یک شماره سریال ترتیبی است که و

در ابتدای شناسه نگارش مزایای زیر را در پی خواهد 

 داشت:

 های ارائه شده از شئ بیانگر تعداد نگارش

 مربوطه از ابتدای ایجاد آن تاکنون است.

  )در نگاه ترکیبی با فیلد دوم )شماره نسل

تواند بیانگر میزان بلوغ محتوای شئ باشد. می

ش به عنوان مثال یک شئ را با شناسه نگار

با شئ دیگری با شناسه نگارش  9٫5٫0٫3

مقایسه کنید. گرچه هر دو از نسل  417٫5٫0٫3

شماره لیست »پنجم بوده و فیلدهای 

 «شماره لیست تصحیحات»و  «هاقابلیت

یکسانی دارند، اما مقایسه فیلد اول دو شئ 

دهد که شئ دوم از بلوغ بسیار نشان می

 بیشتری برخوردار است.

 شماره ترتیب »سازی، فیلد در هنگام روزآمد

فهماند که چند کننده میبه استفاده «نشر

( بین آنچه که او دارد و آنچه Releaseانتشار )

18 Change Log 
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خواهد به آن روزآمد شود وجود داشته که می

است. )به عنوان مثال روزآمدسازی از نگارش 

که بیانگر یک فاصله  34٫5٫1٫1به  9٫5٫0٫3

ش تایی بین نگارش موجود و نگار25

 روزآمدسازی است(

  این فیلد در صورت رعایت نکات مندرج در

 سازتواند نقش تسهیلبخش بعدی مقاله می

 را نیز ایفا کند.« سازی لغویمرتب»برای 

 توسعه و انتشار یک توجه به این نکته مهم است که

ه الزاماً ب افزاری(های نرم)بخصوص بستهاطالعاتی شئ 

افتد. بدین معنی که معموالً در شکل خطی اتفاق نمی

های شئ عمل شاهد آن هستیم تنه اصلی درخت نگارش

های کند و نگارشاز یک نقطه شروع به انشعاب می

شوند. یک نمونه مختلف بعضاً به شکل موازی ارائه می

مشاهده  1-)شکلتوانید در ساده از این شرایط را می

 نمائید:

 

 هانگارش درخت در انشعاب از ساده نمونه ک(: ی1-)شکل

دلیل این موضوع غالباً تصمیم تولیدکنندگان به ارائه 

ه موسوم ب« تحت پشتیبانی طوالنی مدت»های نگارش

LTS19  یاESR20 ها در حقیقت هستند. این نگارش

هایی از شئ هستند که به صورت گره انشعاب در نگارش

در  37٫1٫1٫0شوند )نگارش ها دیده میدرخت نگارش

دانند که (. تولیدکنندگان خود را متعهد می1-)شکل

را برای مدت طوالنی پشتیبانی  LTSهای نگارش

                                                           
19 Long Term Support 
20 Extended Support Release 

های نمایند. به این منظور عالوه بر آنکه بر روی نگارش

)مثالً نگارش  LTSشاخه جدید منشعب از نگارش 

کنند، به ( کار می1-)شکلان آن در و فرزند 38٫2٫0٫0

 LTSطور موازی بر روی ارائه فرزندان شاخه اصلی خود 

های جدید و رفع هم فعالیت دارند. به انتقال قابلیت

های شاخه)های( جدید به اشکاالت، از نگارش

سازگاری »، عمل LTSهای شاخه اصلی نگارش

گویند. الزم به توضیح است که هر می 21«برگشتی

و شاخه مربوط به آن فقط تا مدت معینی  LTSنگارش 

 د( فعال وگرد)که معموالً توسط تولیدکننده اعالم می

تحت پشتیبانی است. البته این بدان معنا نیست که 

های فعال در یک درخت نگارش الزاماً فقط LTSتعداد 

یکی است؛ بلکه در عمل ممکن است بنا به علل مختلفی 

 فعال در یک برهه زمانی باشیم. LTSشاهد چندین 

)شماره ترتیب  RSNبا توجه به مطالب فوق، گرچه 

ها یک برگ تا ریشه درخت نگارشدر مسیر بین  نشر(

ه یابد، لیکن بیکتا بوده و هر دفعه یک واحد افزایش می

های موجود در تنه اصلی درخت )قبل از RSNغیر از 

ها الزاماً در کل درخت RSNاولین نقطه انشعاب(، بقیه 

 های مختلفیکتا نیستند؛ بلکه ممکن است در شاخه

 RSN»انشعاب،  تکرار شوند. به بیان دیگر پس از وقوع

گره  RSN»عبارت است از  «اولین عضو هر دو شاخه

مشاهده  1-)شکلهمانگونه که در «. انشعاب بعالوه یک

هر دو برابر  2٫0٫0و  1٫1٫1های نگارش RSNشود، می

 1٫1٫0نگارش  RSNهستند که یک واحد بیشتر از  38

 )گره انشعاب( است.

 هیافت توسعه صفریپیش و لغوی سازیمرتب - 4

21 Backporting 
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عملیاتی، نیاز به  یهاطیدر بسیاری از مح

مربوطه آنها است.  یهالیاشیاء و فا« سازی لغویمرتب»

شود که هر نگارش به طور این خاصیت منجر به آن می

 خود قرار بگیرد صحیح بعد از نیاکان و قبل از اعقاب

. برای این منظور الزم است که دو موضوع در مورد [14]

 مد نظر قرار گیرد:« شماره ترتیب نشر»فیلد 

  متناسب با شرایط و اول، در هر سازمان

نیازهای محلی، بایستی تعداد ارقام فیلد 

 پیشاپیش تعیین گردد.« شماره ترتیب نشر»

  دوم، با رعایت طول عدد، شماره مذکور به شکل

 درج شود. 22«صفری توسعه یافتهپیش»

( e0)به طور خالصه « صفری توسعه یافتهپیش»

شگرد ابداعی ما برای چیره شدن بر محدودیت روش 

صفری صفری است. در روش معمول پیشمعمول پیش

سازی لغوی، به تعداد باقیمانده تا برای حفظ مرتب

تکمیل طول رشته، قبل از ارقام یک عدد را با صفر پر 

کنند. اما اشکال این روش آن است که چنانچه طول می

پس از مدتی  بینی شده برای عدد(های پیشرشته )رقم

پر شود، با افزوده شدن رقم تکافوی نیاز را نکند و 

شود. به نقض می« سازی لغویمرتب»پرارزش جدید، 

رقمی را برای عدد در نظر عنوان مثال اگر ظرفیت سه

 002،  001شروع کنیم و به ترتیب به  000بگیریم، از 

را داشته  1000برسیم، پس از آن مجبوریم  999الی 

رار ق 101و  100سازی لغوی بین باشیم که در مرتب

گیرد! این رفتار موقعی که عدد در یک شناسه می

گیرد با توجه به کد نگارش مورد استفاده قرار می

هایی مثل ممیز و نقطه )در جدول استاندارد نویسه

تواند به رفتارهای ناخواسته دیگری نیز ها(، مینویسه

                                                           
22 Extended Zero Leading / eZero Leading / e0 Leading 

منجر شود. به عنوان مثال به محل ترتیب قرار گرفتن 

 در لیست مرتب شده 1000٫8٫6٫219شناسه نگارش 

 زیر توجه کنید:

811٫92٫4٫099  

219٫6٫8٫1000  

111٫22٫5٫100  

0٫23٫5٫101  

 1000٫8٫6٫219شناسه  در لیست فوق دلیل اینکه

قرار گرفته است،  100٫5٫22٫111حتی باالتر از شناسه 

از  )ممیز فارسی(« ٫»آن است که کد استاندارد نویسه 

 تر است.)صفر( بزرگ« 0»کد استاندارد نویسه 

تحت عنوان  ما در شگرد ابداعی و پیشنهادی

، هنگامی که تعداد ارقام «صفری توسعه یافتهپیش»

 eبینی شده تکافوی نیاز را ندهد، یک نویسه پیش

( به ابتدای رشته عددی، 23«توسعه یافته»)مخفف کلمه 

شود. این کار باعث قبل از رقم پرارزش جدید، افزوده می

سازی که حتی با افزوده شدن ارقام عدد، مرتبشود می

لغوی نقض نشده و ترتیب صحیح حفظ شود. با بکار 

بردن این شگرد در شرایطی همچون مثال قبل خواهیم 

 داشت:

811٫92٫4٫099  

111٫22٫5٫100  

0٫23٫5٫101  

… 

218٫6٫8٫999  

23 Extended 
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e 219٫6٫8٫1000  

e 0٫7٫8٫1001  

e 0٫0٫9٫1002  

چنانچه در « صفری توسعه یافتهپیش»در شگرد 

شرایط خاصی، پر شدن ظرفیت ارقام بیش از یک دفعه 

توان با اعمال شگرد به طور مجدد و افزودن رخ دهد، می

، ضمن به صورت تکراری به ابتدای رشته eنویسه 

افزایش تعداد ارقام عدد، همچنان حفظ ترتیب لغوی را 

 تضمین نمود.

 :به عنوان مثال 

e 72٫5٫14٫9999  

ee 73٫5٫14٫10000  

ee 1٫6٫14٫10001  

… 

ee 114٫30٫84٫99999  

eee 115٫30٫84٫100000  

eee 116٫30٫84٫100001  

البته بدیهی است که چنانچه در یک سازمان 

متناسب با شرایط و نیازهای محلی، تعداد ارقام عدد 

ای هبینانپیشاپیش به طور واقع« شماره ترتیب نشر»

تعیین گردد، احتمال بروز شرایط فوق به صورت مکرر 

 .یافتخواهد  کاهش

 

 QAVNS در نگارش شناسه کامل ساختار - 5

چنانچه به طور خالصه بخواهیم در طرح بنابراین 

QAVNS  ساختار یک شناسه نگارش را به صورت

 الگوئی بیان کنیم، خواهیم داشت:

e0RSN.G.FF.CCC[-PRI][-BMD] 

 که در آن:

 e0RSN  با « شماره ترتیب نشر»بیانگر

 «صفری توسعه یافتهپیش»استفاده از شگرد 

رسد برای اغلب است. پیشنهادی که به نظر می

بینی های کاری مناسب باشد، پیشمحیط

 عددی سه رقمی برای شماره ترتیب نشر است.

 G  است و در اغلب « شماره نسل»بیانگر

های کاری و کاربردهای مختلف، بیش از محیط

 یک رقم نخواهد بود.

 FF  است و« هاشماره لیست قابلیت»بیانگر 

های کاری و کاربردهای در اغلب محیط

 دو رقم نخواهد شد. مختلف، بیشتر از

 CCC  ت اس« شماره لیست تصحیحات»بیانگر

های کاری و کاربردهای و در اغلب محیط

 مختلف، از سه رقم فراتر نخواهد رفت.

 PRI  است که یک  «انتشارپیش شناسه»بیانگر

 سایر از –فیلد اختیاری بوده، با نویسه 

 ساختاری و شودمی جدا چپ سمت فیلدهای

 :دارد زیر شکل به

(a|b|rc)[1-9] 

ف فمخ b، نویسه alphaمخفف رشته  aنویسه 

 release candidateف عبارت فمخ rcو  betaرشته 
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تواند با یک ها به طور اختیاری میاست. هرکدام از آن

 دنبال شود.  9تا  1رقم 

 به عنوان مثال:

137.4.1.28-b3 

 BMD  های مربوط به ساختاَبَرداده»بیانگر» 

است که یک فیلد اختیاری بوده، با یک نویسه 

شود و ر فیلدهای سمت چپ جدا میسای از –

افزاری کاربرد دارد. های نرمبیشتر برای بسته

تواند شامل تاریخ ساخت، ها میاین ابرداده

شناسه شخص سازنده و سایر موارد مورد نیاز 

 باشد. به عنوان مثال:

137.4.1.28-rc2-20161123 

لغوی  سازیدیهی است با توجه به اینکه مرتبالبته ب

 گردد،( تأمین میe0RSNکل رشته توسط فیلد اول )

 سایر فیلدها از لحاظ اندازه محدودیتی ندارند.

 عملکرد طرح پیشنهادی - 6

 QAVNSهمانگونه که در ابتدای بخش قبل آمد، 

قابلیت آن را دارد که بدون تغییر ساختار برای ردیابی 

های ها، بستههای مختلف پروندهویرایش ها ونگارش

ها، قوانین، ها، طرحافزاری، مستندات خروجی پروژهنرم

ها، مستندات ها، گرافیکها، نقشهنامهها، شیوهنامهآئین

مختلف به  یهاطیاداری و سایر موارد مشابه در مح

خوبی بکار رود. در این بخش به عنوان نمونه تطبیق 

دی از کاربردهای مختلف را بیان طرح مذکور بر تعدا

 کنیم.می

در کلیه  e0RSNالزم به توضیح است که فیلد 

کاربردها مفهوم و روند یکسانی را داراست و بایستی به 

عنوان یک شماره ترتیب، به ازای هر ویرایش/نگارش 

نیز در کلیه  PRIجدید، یک واحد افزایش یابد. فیلد 

داراست و بیانگر کاربردها مفهوم و روند یکسانی را 

ز تواند در یکی اوضعیت ارائه شئ اطالعاتی است که می

« ارائه خصوصی»( ، alpha« )ارائه داخلی»حاالت 

(beta و ، )«نامزد برای ارائه عمومی( »release 

candidate باشد. فیلد )BMD گونه که در نیز همان

هایی بخش قبل مورد اشاره قرار گرفت، حاوی ابرداده

سازنده شئ اطالعاتی به تشخیص خود الزم است که 

 ها را در شناسه نگارش شئ درج نماید.داند آنمی

با توجه به موارد مندرج در فوق، در کاربردهای ذیل 

تنها به توضیح پیرامون مفهوم و روند تغییر سه فیلد 

 دیگر خواهیم پرداخت.

 افزاریهای نرمبسته (1

افزاری در صورت رفع اشکاالت نرم CCCفیلد 

یابد. همچنین ( یک واحد افزایش میBug)موسوم به 

اصالحاتی در ظاهر نوشتاری کد منبع که جنبه تزئینی، 

دهی بین کلمات و/یا خطوط، تغییر در توگذاری، فاصله

بزرگی و کوچکی حروف و موارد مشابه دیگر )بدون 

مک به هیچگونه تغییر محتوایی( داشته و برای ک

شود، جزو این دسته خوانایی بیشتر کد منبع انجام می

 گردد.محسوب می

در صورت هرگونه تغییرات محتوایی که  FFفیلد 

د، افزار شوهای جدید به نرممنجر به افزوده شدن قابلیت

یابد. البته به شرط آنکه تغییرات یک واحد افزایش می

بط در را مذکور بنیادی نبوده و در ضمن منجر به تغییر

( هم نشود. چنانچه عالوه APIافزار )نویسی نرمبرنامه

بر این تغییرات محتوایی، نسبت به نگارش قبل تغییرات 

افزار رخ داده باشد، فیلد اصالحی/رفع اشکال نیز در نرم
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CCC  شود؛ در غیر این صورت بازنشانی می« یک»به

 شود.بازنشانی می« صفر»به  CCCفیلد 

ت اعمال هرگونه تغییرات بنیادی در صور Gفیلد 

( آن و یا UIافزار، یا ظاهر رابط کاربری )که ساختار نرم

( را متحول کند، یک APIافزار )نویسی نرمرابط برنامه

و  CCCیابد. در این حالت فیلدهای واحد افزایش می

FF  بازنشانی خواهند شد.« صفر»به 

 مستندات (2

ی هستند که هایکلیه پرونده «مستندات»منظور از 

حاوی متن، جدول، نمودار و موارد مشابه دیگر هستند. 

ها، ها، کتابها و مکاتبات، گزارشلذا انواع نامه

ها، مقاالت و همچنین انواع متون حقوقی از نامهپایان

ها و نامهها، قوانین، آئیننامهقبیل قراردادها، تفاهم

به مشمول ها و سایر موارد مشاها/دستورالعملنامهشیوه

 آن هستند.

در صورت رفع اشکاالت  CCCدر مستندات، فیلد 

یک واحد افزایش  یا اصالح ظاهری )و نه محتوایی(

 ای از اینگونه تغییرات ظاهری عبارتند از:یابد. پارهمی

 سازی در پروندهتغییر قالب ذخیره 

 اصالح اشتباهات تایپی یا امالیی 

 تر دارندبیش تغییراتی که جنبه تزئینی یا خوانایی 

 تغییر در عالئم سجاوندی 

 ها و اندازه آنهاتغییر قلم 

 زمینههای متن، روزمینه و پستغییر رنگ 

 توگذاری متن 

 دهی بین کلمات و/یا خطوطفاصله 

 تغییر در بزرگی و کوچکی حروف 

 بندی و اعمال کلیه تغییرات مربوط به قالب

 هاسَبک

 بندیکلیه تغییرات مربوط به صفحه 

 بندی متن بدون تغییر در تغییرات در پاراگراف

 محتوای جمالت

  ،تغییر در اندازه و رنگ کل یا بخشی از جداول

 نمودارها و یا تصاویر

 دار های عالمت یا شمارهتغییرات در ظاهر لیست

 هاهای عادی به اینگونه لیستیا تبدیل پاراگراف

 افزودن یا حذف انواع شکست به/از متن 

در صورت هرگونه تغییرات  FFدر مستندات، فیلد 

محتوایی که منجر به دگرگونی، یا افزوده شدن یا حذف 

شود، یک واحد افزایش  بخشی از متن/جدول/نمودار

یابد. البته به شرط آنکه تغییرات مذکور ساختاری می

نباشد. چنانچه عالوه بر این تغییرات محتوایی، نسبت 

صالحی/ رفع اشکال نیز در به نگارش قبل تغییرات ا

« یک»به  CCCظاهر محتوا رخ داده باشد، فیلد 

به  CCCصورت فیلد  نیشود؛ در غیر ابازنشانی می

 شود.بازنشانی می« صفر»

در صورت اعمال هرگونه تغییرات بنیادی  Gفیلد 

که ساختار محتوا را متحول کند، یک واحد افزایش 

« صفر»به  FF و CCCیابد. در این حالت فیلدهای می

ای از تغییرات بنیادی در بازنشانی خواهند شد. نمونه

 مستندات عبارتند از:

 بندی متنتغییر، افزایش یا کاهش فصل 
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 های ها در پروندهتغییر، افزایش یا کاهش ورق

 گسترهصفحه

 بازنویسی بیش از نصف متن 

  هرگونه تغییری در متن که منجر به تغییر

 دشو «هرست مطالبف»محتوایی بیش از نصف 

  هرگونه تغییری در متن که منجر به کاهش یا

 افزایش بیش از پنجاه درصد حجم متن گردد

 هاگرافیک (3

هایی هستند که کلیه پرونده« هاگرافیک»منظور از 

نمایانگر عناصر بصری ساکن هستند. لذا انواع نقشه، 

عکس، نقاشی، طراحی، نمودار و سایر موارد مشابه 

 ند.مشمول آن هست

در صورت رفع اشکاالت  CCCها، فیلد در گرافیک

د. یاب)و نه عمیق( یک واحد افزایش می یا اصالح سطحی

 ای از اینگونه تغییرات سطحی عبارتند از:پاره

 سازی یا تغییر مقادیر تنظیمی تغییر قالب ذخیره

 پرونده

 تغییراتی که جنبه تزئینی یا خوانایی بیشتر دارند 

 اندازه آنهاها و تغییر قلم 

 هاتغییر رنگ 

 تغییر دقت تفکیک تصویر 

 تغییر عناصر گرافیکی مورد استفاده در راهنما 

در صورت هرگونه تغییرات  FFها، فیلد در گرافیک

یابد. البته به شرط غیرسطحی، یک واحد افزایش می

آنکه تغییرات مذکور ساختاری نباشد یا منجر به تغییر 

چنانچه عالوه بر این کلی در ظاهر گرافیک نشود. 

تغییرات محتوایی، نسبت به نگارش قبل تغییراتی از 

جنس اصالح سطحی/ رفع اشکال نیز در محتوا رخ داده 

شود؛ در غیر بازنشانی می« یک»به  CCCباشد، فیلد 

شود. بازنشانی می« صفر»به  CCCاین صورت فیلد 

 FFای از تغییراتی که منجر به افزایش مقدار فیلد نمونه

 شوند عبارتند از:می

  تغییر شکل، افزودن یا کاستن عناصر بصری از

 گرافیک

 های گرافیکی )در تغییر، افزایش یا کاهش الیه

 ها(تصاویر( یا اطالعات مکانی )در نقشه

  تغییرات بصری در نمودارها ناشی از تغییر مقادیر

 مربوطه 

  تغییر، افزایش یا کاهش اطالعات توصیفی در

 هانقشه

در صورت اعمال هرگونه تغییرات بنیادی  Gفیلد 

که ساختار محتوا را متحول کند، یک واحد افزایش 

« صفر»به  FFو  CCCیابد. در این حالت فیلدهای می

ای از تغییرات بازنشانی خواهند شد. به عنوان نمونه

 :هاکیبنیادی در گراف

 ( ارتباط به شرط ابقای طراحی مجدد گرافیک

 نگارش قبلی( مفهومی آن با

 های بصری/اطالعاتیتغییر بیش از نیمی از الیه 

 نتایج آزمایشی – 7

 یگذارشماره ریپذطرح تطابق کدر این مقاله ی

استفاده در  جهتی اطالعات یایاش یها برانگارش

 ی ارائه گردید.مجاز یهانیمهاجرت زنده ماش
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طرح پیشنهادی در یک محیط پژوهشی دانشگاهی 

بنیان با موفقیت اجرا شده است. و یک شرکت دانش

منجر به رفع  در هر دو محیط،بکارگیری طرح جدید 

 ها ومند کردن شناسه ویرایشنظامموجود در  مشکالت

 .گردیدها نگارش

را به تدریج  QAVNSدر جریان تحقیق همچنین 

یازهایمان را به عنوان یک طرح توسعه دادیم تا تمامی ن

ها و مند کردن شناسه ویرایشواحد برای نظام

ها در انواع اشیاء اطالعاتی های و خط سیر آننگارش

 هاپوشش دهد. اشیائی که در دو محیط مذکور برای آن

استفاده کردیم عبارت بودند از:  QAVNSاز 

های افزاری، مستندات فنی، گزارشمحصوالت نرم

ها، مستندات اداری، قراردادها، پروژهخروجی 

 های گرافیکی.ها و طرحنامهها، شیوهنامهآئین

نتایج آزمایشی و تحلیلی حکایت از سزاواری و مؤثر 

بودن طرح پیشنهادی در برآورده سازی انتظارات 

که آموزش مشخص گردید اشتند. همچنین د

QAVNS های به کارکنان و افراد همکار در فعالیت

ن ضمناً ای پذیر است.ف در مدت زمانی کوتاه امکانمختل

تواند برای خودکارسازی انتخاب روش طرح بخوبی می

 کار رود.های مجازی بهمناسب در مهاجرت زنده ماشین

 گیری و پیشنهادهانتیجه – 8

ابزاری مفید برای  (QAVNS)طرح پیشنهادی 

رصد نوع و میزان تغییرات در حافظه یک ماشین مجازی 

)به عنوان یک شئ اطالعاتی( با هدف خودکارسازی 

های انتخاب روش مناسبتر جهت مهاجرت زنده ماشین

 مجازی است.

تواند می (QAVNSطرح پیشنهادی )عالوه بر این، 

 یهاطیبه عنوان یک طرح جامع و کارا در کلیه مح

افزار، تولید اداری، عملیاتی، هنری، توسعه نرم

ها و سایر موارد گذاری، انتشار کتابمستندات، قانون

مشابه تبدیل به استاندارد همگانی شده و با موفقیت به 

کار گرفته شود. استاندارد شدن این طرح کمک بزرگی 

گذاری به یکنواخت شدن درک همگان از شماره

شود پیشنهاد می واهد بود.ها خها و ویرایشنگارش

نهادهای آموزشی و  ها،ها، شرکتادارات، سازمان

به یاد شده را  QAVNSروش مؤسسات تولیدی، 

در کلیه سطوح معرفی و عنوان یک استاندارد فراگیر 

 به کار گیرند.سازمانی 
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 1397در سال  مجید تجملیان

خود را در رشته  یدکترا

 زدیاز دانشگاه  یوترکامپ یمهندس

 یک ینهمچن یکرد. و یافتدر

اطالعات  یمشاور معروف فناور

است. او دوره  یزددر استان 

،  یانهنرم افزار را یارشد خود را در مهندس یکارشناس

 ی)پل یرکبیرام یدر دانشگاه صنعت 1378در سال 

 یخود را در مهندس یسانسو ل ( گذراندتهران یکتکن

 یاز دانشگاه صنعت 1373، در سال یانهنرم افزار را

 یشانمورد عالقه ا یپژوهش یهاحوزه اصفهان اخذ کرد.

 یانش( ، راFLOSSباز )آزاد و متن یشامل نرم افزارها

، عاتاطال یفناور یت، امنیمجاز یها ین، ماش یابر

  است. یبیترک یشبکه ها یریتعامل و مد یهاسامانه
 

علوم  یارمحمد قاسم زاده دانش

 تریوکامپ یو مهندس یوترکامپ

است. در سال  یزددر دانشگاه 

خود را در رشته  یسانسل 1368

از  یو مهندس یوترعلوم کامپ

 یارشد رشته هوش مصنوع یو کارشناس یرازدانشگاه ش

 یککنت ی)پل یرکبیرام یرا از دانشگاه صنعت یکباتو ر

برنامه پژوهش  یت کرد. برایافدر 1374تهران( در سال 

 ،و پوتسدام در آلمان یرتر یهاخود، در دانشگاه یدکتر

مدرک  یکار کرد. و 2006 یهتا فور 2002 یهاز فور
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 2005، در نوامبر "یانهرا یعلوم نظر"خود را در  یدکترا

خود را به  یفرصت مطالعات ینبه اتمام رساند. او همچن

آلمان از  HPIپژوهشگر پسادکترا در -عنوان مهمان

مورد  یپژوهش یهاگذراند. حوزه 2016تا نوامبر  یهفور

 یروشها یتم،الگور یلو تحل یشامل طراح یشانعالقه ا

 یمحج یداده ها یعی،پردازش زبان طب ی،هوش مصنوع

 افزار است. نرم یتو امن

 


