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مقدمه -1
تواند  یم دنیاب یدر طول زمان تکامل م هاافزار نرمچگونه  کهموضوع  یندرک ا
بر  افزار نرمبهبود بخشد. اساس تکامل  ها آن یدار ساخت و نگه درما را  ییتوانا
 8یررای  و یپتاست که تحت عنوان اسکر یرایشیو یاتاز عمل یا دنباله یمبنا

 یبررا  .[1] سرت ا هرا  نسخه ینب یها تفاوت ی شود و نشان دهنده یشناخته م
 زبران  یموجرود بررا   های گر یلتحل یاز خروج یدباها  تفاوت این دست آوردنب

 کرد. استفاده برنامه هرمربوط به  برنامه نویسی

یک  کد منبع ی و ارائه ی نما یروش کارا برا یکبدون وجود همچنین 
 ینبهترر  .یستن یرکد منبع امکان پذآن  گر یلتحل یها زاراب یساز  هیاد، پبرنامه
است که با استفاده از گرامر  پارسر یریگ بکار ،گرها برای پیاده سازی تحلیل راه

. [2] کند یم یلتبد 9یکد منبع را به درخت نحو انتزاع ی،لغوگر  یلزبان و تحل
و  ینفهم تکامل کد منبع در طول مدت زمان معر  یتوان برا یدرخت م یناز ا

 .[3,4] استفاده کرد افزار نرم ی چند نسخه یادو  یناستخراج تفاوت ب
 :شود یم یمدو نسخه به دو قسمت تقس ینتفاوت ب یصتشخ فرآیند

مرحله درخرت   ینا در :افزارنرمیدوجدیمقدینسخهدریافت .1

و  یافرت در کرد  گرر  یرل توسر  تحل  افرزار  نرم یدو جد یمقد ی منبع نسخه
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و نروع   یسبرنامره نرو   یراز مربوط به هرر درخرت، بسرته بره ن     های یلفا
ها را دارد با هم ادغام شده و  آن یصتشخقصد  گر یلکه تحل ییها تفاوت
ا یر  10گررا  توانرد خر    یهرا مر   یل. ادغام فاآید یمجزا درم یلفا یکتحت 
شرح  ادامهکه در  یونیکس هایمثال اکثر دستور یباشد. برا 11گرا درخت
صورت   ها را به آن ی،ورود یها یل، بدون توجه به ساختار فادوش میداده 
وجود دارند که با توجه به  ییال ابزارهاح ین. در عکنند یم یبررس یخط

XML های یلمثل فا یورود های یلفا یساختار درخت
ادغام  یات، عمل12

 .دهند یها انجام م آن یبر درخت را رو یمبتن

ادغام شرده در   های یلفا ها:نسخهینتفاوتبیصوتشخآنالیز .2

ابع ، توها  ها، واس کالس یاسکن و تمام گر یلتوس  تحل ،قبل ی مرحله
 هرای  13رجیسرتری مربوط به هر نسخه استخراج شده و در  یو پارامترها
و تفراوت   یسره برا هرم مقا   هرا  یستری. سپس رجشوند یم یرهجداگانه ذخ

اسرتخراج   هرا،  یرل مراحرل اسرکن فا   ی. تمامشوند یها مشخص م نسخه
شده  یدتول یها با استفاده از درخت نحو انتزاع تفاوت یصها و تشخ ماژول

 یها مرحله قسمت ین. الزم به ذکر است در اشود یانجام م توس  پارسر
ها و  14قابل استفاده مانند کامنت یرغ یها قسمت یمشابه دو نسخه و حت

 .شوند یو کنار گذاشته م یصتشخ یخال یفضاها
 ،ها خواهرد شرد   موجب درک سیر تکاملی برنامهانجام این فرآیند نه تنها 

و هرای مختلرف یرک برنامره      ین نسخهکشف بیشترین تعداد تفاوت ببلکه در 
ها نیرز   روزرسانی پویای برنامه در تولید فایل وصله برای استفاده در به همچنین

  .[3,4] کاربرد خواهد داشت
 یافتره  ی افزا یریها به طور چشم گ یتوب ساتعداد  یر،اخ یها سال در
HTMLها توس   یتوب سا ین. اکثر ا[2] است

اند. در  نوشته شده PHPو  15
اسرت کره در دل صرفحات     یرا پو یسری نو یپتزبران اسرکر   یرک  PHPواقرع  

HTML یسری نو یپتزبان اسکر ینو در حال حاضر معروف تر [2] قرار دارد 
، PHP زبران  نوشته شده با یها برنامه ی افزا ین. بنابرا[5] دشو یمحسوب م

 یسرتم س یرک وجرود   یرت اهم یرت هرا و در نها  آن روزرسرانی  بهبه  یازن ی افزا
تحت وب  یها برنامه یریحداکثر رساندن دسترس پذبه  یبرا یارسان پوروز به

 .[6] خواهد داشت یرا در پ
 یرن . در اباشرد  یمر  یرا پو یها ها، استفاده از وصله یستمس یناساس کار ا
برنامره بره    یرد جد ی در حال اجرا و نسرخه  ی دو نسخه ینروش ابتدا تفاوت ب

وصرله   یلبه نام فا یلیها در قالب فا تفاوت ینصورت خودکار محاسبه شده و ا
 وجودبنابراین  .[4] شود یرسانی به برنامه اعمال م روز هب یدر زمان مناسب برا

های نوشرته شرده بره     های برنامه کشف تفاوت بین نسخه گر برای یک تحلیل
 بسیار ارزشمند خواهد بود. و تولید خودکار فایل وصله PHPزبان 

 یهرا  روش یسراز  یراده و پ یطراحر  ی ، الزمره طور که گفتره شرد   همان
و شناخت الگوهرا   یادگیری، افزار نرم یکدو نسخه از  ینب یها تفاوت ییشناسا
است تا بتوان با استفاده  افزار نرممربوط به آن  یسیزبان برنامه نو یها یژگیو و
. ردکر  یجراد کرد منبرع آن زبران را ا    یگرها ها، پارسرها و تحلیل یژگیو یناز ا

 یارهر زبان بسر  یها یژگیها و و ها به علت اختالف در الگو روش ینا ینهمچن
 یناستخراج تفراوت بر   یاستفاده شده برا یها متفاوت است. لذا ابزارها و روش

استفاده شده اسرت   یسیبرنامه نو  زبان یکوصله که در  یلفا یدها و تول نسخه
 بکار برد. PHP  زبان یتوان برا یرا نم

 یهرا  سرخه در قالرب ن  یافرزار  نررم  یهرا  یستمساز طرفی به علت اینکه 
ها محاسبه  نسخه ینبر اساس ا یدبا یرای و یپتشوند، اسکر یم یرهمختلف ذخ

 یثر بررا وم یها ابزارتعداد که  ی استدر حال یناست. ا یا یچیدهشود که کار پ
 محردود  یاربسر  یررای  و یپتاسکر ی ها و محاسبهافزار نرمروند تکامل  یبررس
هرای مبتنری برر وب و     خصوصاً برای برنامه ،این محدودیت تعداد .[1] هستند
 بیشتر است. PHPهای نوشته شده به زبان  برنامه

نیز دارای مشرکالتی   ها برای تحلیل سایر زبان همچنین ابزارهای موجود
 یرونیکس در کره   diffابزار  مانند 16متنبر  یمبتن هایابزار ،هستند. برای مثال

 شردن را برر اسراس اضرافه و کرم      یرای و یپتاسکر ی محاسبه اند، ارائه شده
مختلف را بدون توجره بره    یها نسخه ینتفاوت بو دهند  یخطوط کد انجام م

الزم در  یبانیابزارها پشرت  ینا کنند. یو ساختار برنامه استخراج م یقواعد نحو
 یدار نگره  یمتر  در نتیجه و دهند یها ارائه نم تکامل برنامه یحجهت درک صح

 مشکل و زمابنر خواهد بود یکد منبع دارد که کار یدست یزز به آنالیازار ناف نرم
[7] . 

عملکررد   ی تجربری  مطالعره هدف این مقاله  ،با توجه به موارد ذکر شده
هرای   های مختلف برنامره  شناسایی تفاوت بین نسخه گرهای موجود در تحلیل

 .باشد می اند نوشته شده PHPمبتنی بر وب که با زبان 
 ی مختلرف دو برنامره   یهرا  نسرخه  ،برای رسیدن به این هردف در ادامه 
-PHPو  Meld گررر دو تحلیررل وردپرررس توسرر جررومال و  مبتنرری بررر وب

Semver-Checker
 یرن ا یطر  .شروند  مری آنالیز و دو به دو با هرم مقایسره    

 ها مشرخص  نسخه ینموجود ب یها تفاوت یتتکرار و اهم یزاننوع، م یسه،مقا
د. شر تعریرف   هرا گر تحلیرل  عملکرد ی برای ارزیابیپارامترهای . همچنینگردید
پارامترهرای ارزیرابی   این مطابق با  گر تحلیل و ضعف این دو نقاط قوت سپس
بنابراین از برین   هر دو دارای مشکالتی هستند.و نتیجه گرفته شد که  بررسی

های مختلف  برای کشف تفاوت بین نسخه ها ترین آن مناسبگر فوق  دو تحلیل
های مبتنی بر وب انتخاب و اقداماتی برای بهبود عملکررد آن در آینرده    برنامه
 .شدشنهاد پی

یتحقیقپیشینه -2
 روزرسرانی  بهاستفاده در  یکد، نه تنها برا ی یسهو مقا یلسوابق مربوط به تحل

 یرز ن یطره ح یرن در خارج از ا و دیگر کاربردها وصله یلفا یدتول یبلکه برا یاپو
 شود. یها شرح داده م از آن یا وجود داشته است که در ادامه نمونه

 یزاراب Kyriakos Komvoteas یآقا [8] ی در مقاله 2003در سال 
 XMLاسرناد   یوصرله بررا   یرل فا یرد و تول یسهجهت مقا TreePatchبا نام 
diffXMLهرا از ابرزار    تفراوت  یصتشرخ  ی. براکرد یساز یادهو پ یطراح

17  
وصرله   یلفا یدها و تول تفاوت یصاستفاده شده است که شامل دو قسمت تشخ

 باشد. یم
بره   یدورو عنروان  به XMLها، دو سند  تفاوت یصابتدا در قسمت تشخ
برر سراختار    یمبتنر  یتمالگور یککه  XML Diff یتمابزار داده شده و الگور

به نام  یلیاسناد مشخص و در فا ینها اعمال و تفاوت ب یلفا یاست رو یدرخت
بره   قسرمت  یرن در ا XML Diff یتمالگرور  ی. خروجر یردگ یدلتا قرار م یلفا

EDULفرمت 
 یتاًشود. نها یم لیوصله تبد ی کننده یدتول یمورد استفاده برا 18

به  یونیکسوصله در  یدتول یگرا خ  یتمشده با الهام از الگور یجادا یدلتا یلفا
 شود. ینظر اعمال م و به سند مورد یلوصله تبد یلفا

 ی کننرده  یدتول یها ابزار یرابزار بر خالف سا یندهد که ا ینشان م یجنتا
وصرله را بره    یلزمان فاتواند هم ی، مهستندبر ساختار درخت  یمبتن که  وصله
مکران درسرت    یصآن عردم تشرخ   یسند اعمال کند اما مشکل اصرل  ینچند



 نآ یرو روزرسرانی  بره و  ییابجر جا یاتاست که عمل یدرخت در زمان های گره
 شود. یاعمال م گره

 George Necula،Scott یررانآقا [9] ی در مقالرره 2009در سررال 

McPeak تحررت عنرروان  یو همکرراران ابررزارCIL
در  CIL. دادنرردارائرره  19

 یرن بره ا  یرل ها در زمان کامپا مشترک است که برنامه یانیزبان م یک یقتحق
دات نرت قابرل فهرم شروند.      یرنظ ییها چارچوب یشوند تا برا یزبان ترجمه م

نوشته شده بره   یکدها یلتحل یبرا ییابزارها موعهشامل مج CIL ینهمچن
درخرت   یرر نظ ییساختارها یلتحل یبرا ییناست که هم در سطح پا یزبان س

 شود. یاستفاده م یلراستفاده در کامپا یو هم در سطح باال برا ینحو انتزاع
از  یزبان س یها گرها و پارسر یلابزار نسبت به تحل یناستفاده از ا یتمز
استفاده  ی الزمه یرادر زمان است ز ییجو و صرفه یسادگ ،yaccو  lexجمله 
زبران   یرک و قواعد  یازوا ی یهبا کل ییآشنا یمعمول یگرها و پارسرها یلاز تحل

و  یسراده سراز   حلیرل، ت یابزار برا یناست. به طور خالصه از ا یسیبرنامه نو
از مشکالت  شود. یوصله استفاده م یلفا یدها و تول یلفا 20کد، ادغام ی یسهمقا
 ( را نام برد.یزبان )س یکاز  یبانیپشت یتتوان محدود یزار ماب ینا

 David MacKenzie ،Paul یانآقا [10] ی در مقاله 2011در سال 

Eggert  وRichard Stallman  یراهنمرا بررا   ی کتابچره  یرک  ی با ارائره 
GNU Diffutils، وصرله   یلفا یدها و تول تفاوت یصعملکرد دستورات تشخ

 .کردند یسهدستورات را با هم مقا ینرا شرح و انواع ا یونیکسعامل  یستمدر س
از دستور  یلدو فا ینب یها ن تفاوتنشان داد یتم عامل برایسس یندر ا

diff یتمکنرد. الگرور   یمر  یسره ها را خ  به خر  مقا  یلشود که فا یاستفاده م 
اسرت.   21مشرترک  ی دنبالره  یرر ز ینبزرگتر یتمابزار، الگور یناستفاده شده در ا

مختلف در خ  فرمان بره   یها ینهگز یریگکارتواند با ب یدستور م ینا یخروج
شرده   یرد تول ی، خروجر patchداده شرود. دسرتور    ی اگوناگون نم یها فرمت

بره فرمرت    یرک بره صرورت اتومات   فرمرت آن را  و یافترا در diffتوس  ابزار 
 کند. یم یلوصله تبد یلفا یدتول یمناسب برا

مناسرب   یمتنر  یهرا  یلفا یاست که فق  برا ینفوق ا یمشکل ابزارها
 ینجرود تفراوت بر   در صرورت و  یمتنر  یرغ یا ینریبا یها یلفا یهستند و برا

 ی،در حالرت کلر   زیررا ها متفاوت هستند  یلکند که فا یصرفاً عنوان م ،ها یلفا
 یمعن یندارند ب یکه ساختار خط یمتن یرغ یها یلخ  به خ  در فا ی یسهمقا

 است.
ادغرام و   یبررا  Meldبه نام  یابزار [11] مطابق مرجع 2012در سال 

کنتررل ورژن   یهرا  یستمس ی ینهزمها در  یرکتوریها و دا یلانواع فا ی یسهمقا
را نشران داده و بره    یرکتوریدا یا یلدو )سه( فا ینتفاوت ب Meldشد.  یجادا

 راهرا   وصرله  یرات و درک محتو هرا  یلفا یمحتوا یدست یرای و ی کاربر اجازه
استفاده  patience algorithm یتمها از الگور تفاوت یصتشخ یدهد. برا یم

مشرترک   ی دنبالره  یرر ز ینترر  ده از روش بزرگشده است که اساس آن، استفا
خطرا در   یصنحو و تشرخ  یبررس یتبر متن است و قابل یابزار مبتن ینا است.

 شود. یمشکل آن محسوب م ینتر کد منبع را ندارد که مهم
و  Steven Raemaekers یآقررا [12] ی در مقالرره 2014در سررال 

 ینناسررازگار برر ییررراتتغ یررینو تع یسررهمقا یررل،تحل یبرررا یابررزارهمکرراران 
 .ارائه دادند Mavenمختلف منتشر شده از مخازن  یها نسخه

 Tomهراب   یرت گرذار گ  یران توسر  بن  2010که در سال  یطبق اصول

Preston-Werner 22ییمعنرا  یهرا  تحت عنوان نسرخه  ینیشد، قوان ینتدو 
کرد و   یرل در تحل یسرع  یممفراه  ینابزار مورد نظر با استفاده از ا .شد یشنهادپ

برر اسراس    ییررات تغ یبنرد   برنامه و دسرته  ی دو نسخه ینب یها تفاوت یافتن
 یصشخت یکند. برا یم یدجد ی انتشار نسخه یتاًو نها ییمعنا یها نسخه ینقوان
Clirrاز ابزار  ،مجموعه از دو نسخه یرهر ز ینات بییرتغ

استفاده شده است.   23
دو نسرخه محاسربه    یدرخرت نحرو انتزاعر    ی یسهو مقا یلکار توس  تحل ینا
ChangeDistillerکد از ابزار  یستایا یلتحل یشود. برا یم

استفاده شرده    24
دو  ینممکرن بر   ییررات تغ ی همره  یصابزار عدم تشخ ینا یمشکل اصل است.

 نسخه است.
 ی برا عنروان چرک کننرده     یابزار [13] مطابق با مرجع 2015در سال 
 Mavenمخرازن   یرل ارائه شد که مشابه با ابرزار تحل   PHP25 یینسخه معنا
نوشته شرده بره زبران     یها برنامه یلتحل یابزار برا ینتفاوت که ا یناست با ا

PHP .است 
 یرل و آن را تحل یافرت در یورود عنوان بهابزار دو نسخه از برنامه را  ینا

 یشرود کره طر    یانجام م PHPکد با استفاده از پارسر  یستایا یل. تحلکند یم
جسرتجو و   یهرا  یتمو توس  الگرور  یلتبد یو انتزاعحبه درخت ن کد منبع ،آن
دو نسخه  ینب ییراتاز تغ یستید. سپس لشو یم یسهدرخت با هم مقا ی یسهمقا

 ینمکان رخ دادن ا ینهمچن ،یلحاظ ناسازگار از ییراتتغ ینبه همراه سطح ا
 یرک در هر ییراتخ  مربوطه و علت قرار گرفتن تغ ی شماره، یلدر فا ییراتتغ

 شود. یداده م ی نما یاز سطوح در خروج
 ی همه یصعدم تشخ ،وصله یلفا یدابزار عدم تول یناز جمله مشکالت ا

 یرد تول یبررا  یفرمت نامناسب خروج یندو نسخه و همچن ینممکن ب ییراتتغ
 ه است.وصل یلفا

روشتحقیق -3
 یهرا  مختلف از برنامه ی نسخه ینمقاله، چند ینبه هدف ا یدنرس یدر راستا

های مردیریت محتروا    ترین سیستم که محبوب بر وب جومال و وردپرس یمبتن
انرد. علرت محبوبیرت ایرن دو      ها هستند دانلود شرده  اندازی وب سایت برای راه
دهنردگان و   و تعداد توسعه رایگانوجود امکانات جانبی ، متن باز بودن ،سیستم

ی مورد نیراز بررای طراحری وب را     ست که زمان و هزینها ها آن پشتیبانی زیاد
و  Meldگرر   یرل تحل یابزارهرا  یاراخت در ها این نسخهسپس  دهد. کاه  می

PHP-Semver-Checker  اند. شده یسهو دو به دو با هم مقا گرفتهقرار 
علرت    بره  Meldابزار  ،فته خواهد شدطور که در قسمت ارزیابی گ همان

 ،ی یرک برنامره   بین دو نسخه یها ی تفاوت تواند همه بودن می مبتنی بر متن
بدون در نظر  را ها و تغییرات داخل هر فایل اعم از کم و زیاد شدن تعداد فایل

همچنین این ابزار قادر بره تحلیرل انرواع    تشخیص دهد.  گرفتن قوانین نحوی
PHP، CSSی یک نسرخه ماننرد    هندههای تشکیل د فایل

26، HTML  ... و
تنها قادر به  PHP-Semver-Checkerاین در حالی است که ابزار باشد.  می

توانرد   در یک نسخه از برنامه اسرت و در نتیجره نمری    PHPهای  تحلیل فایل
 .های بین دو نسخه را تشخیص دهد ی تفاوت همه

 ،ی اول در مرحلره  اسرت کره  فوق ایرن   هدف از انتخاب دو ابزار بنابراین
و  بدون در نظرر گررفتن زبران    ،های بین دو نسخه از یک برنامه تمامی تفاوت
 گرر  تحلیل سپس آیند.دست ب Meldگر  توس  تحلیل آن برنامه ساختار نحوی

PHP-Semver-Checker مخصوص زبان  کهPHP بررسیقدرت  و است 
دسرت آمرده در    هرای بره   در جهرت تشرخیص تفراوت    ،خطا و نحو کرد را دارد 

 ی اول بهبود داده شود.   مرحله



 یسهمورد نظر، مقا یها توس  ابزارها تفاوت یصتشخ مراحل یکل یشما
 .باشد ی( م1ها مطابق شکل ) آن یجنتا یابیو ارز

 
 

 
 

 جرومال و وردپررس   یها مختلف از برنامه ی نسخه 50 ،اول ی در مرحله
در  ،اند انتخاب شده 2016تا  2003و  2016تا  2012های  سالز که به ترتیب ا

قرار گرفته و دو به دو  PHP-Semver-Checkerو  Meld یابزارها یاراخت
و تعداد  یهر ابزار به صورت جداگانه بررس یشدند. سپس خروج یسهبا هم مقا
هرم   دو ابزار با یبعد خروج ی ها استخراج شد. در مرحله تفاوت یتتکرار و اهم

. برا  گردیرد  یینمختلف تع یها تفاوت یصها در تشخ آن ییشده و توانا یسهمقا
در  مناسب گر یلبهبود تحل یبرا یتوان اقدامات یدو مرحله م ینا یجتوجه به نتا
 پرتکرار و مهم انجام داد. یها تفاوت یصجهت تشخ
قابل  یرو غ یصقابل تشخ ییراتتغتعدادی از  یببه ترت (2) و (1)جدول 

دهنرد.   را نشران مری   PHP-Semver-Checkerگر  یلتوس  تحل یصختش
اسرتخراج   یهرا  تفاوت از هایی نمونهی  نشان دهنده (4) ( و3) همچنین جدول

 .است ی جومال و وردپرس شده یبررس یها نسخه ینشده ب
-PHPگرتغییراتقابلتشخیصتوسطتحلیلتعدادیاز(:1)جدول

Semver-Checker 

 نوع تغییرات کد دسته بندی

 حذف تابع V001 تابع

 اضافه شدن تابع V003 تابع

 تابع یساز یادهبدنه وپ ییراتتغ V004 تابع

 اضافه و کم شدن توابع V005 کالس

 اضافه شدن کالس V014 کالس

 27کالس یاضافه شدن متد خصوص V028 کالس

 اضافه شدن متد واس  V034 واس 

 متد واس اضافه شدن پارامتر به  V077 واس 

 28صفت یاضافه شدن پارامتر متد عموم V042 صفت

 اضافه شدن صفت V046 صفت

 

گرلیتحلتوسطصیتشخقابلغیرراتییتغتعدادیاز(:2)جدول
PHP-Semver-Checker 

 نوع تغییرات کد دسته بندی

 ییکالس نها یاضافه شدن متد عموم V017 کالس

ه کالس متد محافظت شد ناضافه شد V018 کالس
 یینها

 29ییحذف متد محافظت شده کالس نها V022 کالس

 یعدم تطابق نوع مافوق در سازنده عموم V044 صفت
 30یدجد

عدم تطابق نوع مافوق در سازنده  V045 صفت
 یدمحافظت شده جد

یهایاستخراجشدهبینچندنسخههاییازتفاوتنمونه(:3)جدول

 یجومالبرنامه

های  از نسخه تعدادی
های استخراج  تفاوتنمونه ای از  مقایسه شده

 بین دو نسخه شده

توانایی تشخیص 
ها توس   تفاوت

 گر تحلیل

 ی نسخه
 اول

 ی نسخه
 دوم

Meld 
PHP-

Semver-
Checker 

1.7.5 2.5.0 

ی متدهای  تغییر در بدنه
 محافظت شده

  

   اضافه یا حذف شدن تابع 

2.5.27 2.5.28 
   عمومی یمتدها ی در بدنه ییرتغ

و  PHPهای  تغییر در تگ
HTML 

  

3.4.3 3.4.4 

های  فایل شدن اضافه یا حذف
 بدون کالس یا متد

  

ی متدهای  تغییر در بدنه
 خصوصی

  

3.6.1 3.6.2 

تغییر در فضاهای خالی و 
 ها کامنت

  

فایل های  شدن اضافه یا حذف
 PHPغیر از 

  

یهایاستخراجشدهبینچندنسخههاییازتفاوتونهنم(:4)جدول

 یوردپرسبرنامه

های  تعدادی از نسخه
های استخراج  نمونه ای از تفاوت مقایسه شده

 شده بین دو نسخه

توانایی تشخیص 
ها توس   تفاوت

 گر تحلیل

 ی نسخه
 اول

 ی نسخه
 دوم

Meld 
PHP-

Semver-

Checker 

0.71-
gold 

1.0.1-
miles 

   ام پارامترهای تابعنتغییر 
    ی توابع تغییر در بدنه

2.9.2 3.0 

و  PHP یها در تگ ییرتغ
HTML 

  

اضافه یا حذف شدن تابع خارج از 
 ی تعریف کالس محدوده

  

4.3.6 4.4 

پارامتر توابع  شدن اضافه یا حذف
 عمومی و محافظت شده

  

اضافه یا حذف شدن متدهای 
 ظت شدهعمومی و محاف

  

4.6 4.6.1 

   مقدار اولیه پارامتر تابعتغییر 
اضافه یا حذف فایل های غیر از 

PHP 
  

 های جومال و وردپرس های مختلف از برنامه نسخه

PHP-Semver-Checker 

 
Meld 

 تفاوت دو نسخه

 

 تفاوت دو نسخه

 

 مقایسه و ارزیابی خروجی

 

 ها بررسی تکرار تفاوت

 

 ها ار تفاوتبررسی تکر

 

گر مناسب و بهبود آن برای رسیدن به  انتخاب تحلیل
 عملکرد ایده آل

 

مقایسهوارزیابینتایجتوسط،هاتشخیصتفاوتمراحل(:1)شکل
 PHP-Semver-CheckerوMeldگرهایتحلیل



ارزیابی -4

هاگریلتحلعملکردیابیارزیپارامترها -4-1

هردف  ابره   یدنرسر  در راستایمناسب  گر یلتحل یک یحانتخاب صح ی الزمه
وانرد عملکررد آن   کره بت  اسرت  یرابی ارز یپارامترها تعریف تعدادیمورد نظر، 

صرورت    هب به درستی توصیف نماید. توضیح مختصر این پارامترها گر را تحلیل
 :است یلذ

کره    ینبا توجه به ا :هاازتفاوتیادیتعدادزیصتشخییتوانا .1

 یخراص طراحر   یمتناسرب برا هردف    ،موجرود  یگرها یلهر کدام از تحل
 ینبر  یهرا  از تفاوت یتوانند تعداد محدود و صرفاً انواع خاص یم ،اند شده
کره   یانتخراب ابرزار   بنرابراین دهند.  یصبرنامه را تشخ یک یها نسخه

ی  ی یک نسرخه  های تشکیل دهنده بیشتری از انواع فایل ی بتواند دامنه
تعرداد  قرادر باشرد    ،دقرت زیراد  داشرتن  و عالوه بر  کند برنامه را بررسی

 یاصل یرهااز پارامت یکیعنوان  به های بیشتری را تشخیص دهد تفاوت
 شود. یمطرح م گرها ارزیابی عملکرد تحلیل

 یینهرا  هرای  هدفیکی از  ،طور که گفته شد همان وصله:یلفایدتول .2

 ینبر  یهرا  تفراوت  یصتشخ یموجود برا یگرها یلانتخاب و بهبود تحل
جهرت اسرتفاده در    وصرله  یرل خودکرار فا  یرد تول ،برنامه یک یها نسخه
گرها به فرمرت   یلتحل یخروج یلتبد هجا ک از آن .است روزرسانی پویا به
مردت زمران    و دارد هرا  یرل فا ینگونهبه دانستن ساختار ا یازوصله ن یلفا
پرارامتر   یرن ا یکره دارا  ی، لذا ابزارشود می یلتبد یاتعمل صرف یادیز

 قرار خواهد گرفت. یتانتخاب در اولو یباشد برا

ور که همانط :31متنیامبتنیبرنحوبریمبتنییسهمقایتقابل .3

توانرد بره    یمر هرا   یرل فا ی یسره مقاادغام و  یاتعمل ،در مقدمه گفته شد
عمرل مقایسره را    ،ابزارهای مبتنی بر متن باشد. یدرخت یا یصورت خط

عمل مقایسه را بره صرورت    ،و ابزارهای مبتنی بر نحو گرا صورت خ   به
که خروجی پارسر مربروط بره    و بر اساس درخت نحو انتزاعی گرا درخت
هرا   یلجا که ساختار فا از آن دهند. است انجام می بان برنامه نویسیهر ز
قرادر   یا مبتنی بر متن گرا خ  ی یسهاست و مقا یبه صورت درخت یشترب

 یرت قابل ینباشرد، بنرابرا   یها نمر  یلفا گونه ینساختار ا یحصح یبه بررس
گر مناسرب بره    یلدر انتخاب تحل یپارامتر مهم ،نحوبر  یمبتن ی یسهمقا
 .یدآ یار مشم

پرارامتر مطررح    ینتر  مهم عنوان بهپارامتر  ینا درزمان:ییجوصرفه .4

به شرمار   افزار نرم ی کننده یدار نگه یمدر زمان ت ییجو صرفه یشده برا
های بین دو نسخه از یک برنامره را   گری که بتواند تفاوت . تحلیلآید می
ترر   ت سرریع تولید فایل وصله نیز به همران نسرب   ،تر تشخیص دهد سریع

در حرین   فایرل وصرله را   ترا  داری قادر خواهد برود  انجام شده و تیم نگه
جرویی   افزار در حال اجرا اعمال و در زمان تیم صررفه  روزرسانی به نرم به

  کند.

وMeldگرهایمقایسهوارزیابیتحلیل -4-2
PHP-Semver-Checker

-PHP-Semverو  Meldگررر  دو تحلیررلعملکرررد ، (5مطررابق جرردول ) 

Checker  اند.  ارزیابی با هم مقایسه شدهبر اساس پارامترهای 

-PHP-SemverوMeldهایگرتحلیلمقایسهوارزیابی(:5)جدول

Checker 

نام 
 گر تحلیل

 هدف

 ارزیابی

 یدتول
 یلفا

 وصله

 یتقابل
 ی یسهمقا
بر  یمبتن

 نحو

 ییتوانا
 یصتشخ
 یادیتعداد ز

 ها از تفاوت

 جویی صرفه
 در زمان

Meld  ادغام و
 یمبتن ی یسهمقا

 بر متن
 های انواع نسخه

 ها برنامه

    

PHP-

Semver-
Checker 

 یسهمقا یل،تحل
 ییراتتغ یینو تع

 ینناسازگار ب
 یها نسخه
 یها برنامه

PHP 

    

بر  یمبتن ین کهعلت ا  هب Meldابزار  دهد نشان میدست آمده،  به یجنتا
 ی قرادر اسرت همره    PHP-Semver-Checkerابرزار   بره  متن است نسبت

مثرال   یهرا، بررا   تفراوت  یتمرام  یصدهد که البته تشخ یصها را تشخ تفاوت
کراه    یرل دو برنامه به دل ینب یخال یها و فضاها تفاوت در کامنت یصتشخ

 .یستها مطلوب ن تفاوت یصو تشخ یلسرعت تحل
 یخطاها یصقدرت تشخ ،به علت مبتنی بر متن بودنابزار  ینا ینهمچن

 یصابرزار در تشرخ   یرن استفاده از ا ینبنابرا .ها را ندارد برنامه ییو معنا یحون
. یستها مناسب ن برنامه یایپو روزرسانی هوصله در ب یها یلفا یدها و تول تفاوت
 اند که داشته یانب PHP-Semver-Checkerتوسعه دهندگان ابزار  یاز طرف

دو  ینب یها نوع از تفاوت ینچند یصابزار قادر به تشخ ینا ،(2مطابق جدول )
را هدف خرود قررار    ییراتتغ ینا یصو بهبود ابزار در جهت تشخ یستن نسخه
مقالره   یرن مورد نظرر ا  ی دو برنامه یانجام شده بر رو یها یابیارز یاند ول داده

 یرن که توسر  ا  ییراتیتغ یص)جومال و وردپرس(، در عمل نشان داد که تشخ
 هستند. یدر درجه کمتر یتنظر تکرار و اهمنشده است از  یساز پیادهابزار 

های استخراج شده بین نسخه  تفاوت پرتکرارترینو  ترین ( مهم6جدول )
  دهد. را نشان می ی جومال و وردپرس های بررسی شده

هایهایاستخراجشدهبیننسخهترینتفاوتمهم(:6)جدول

 هایجومالووردپرسیبرنامهبررسیشده

نوع 
 ییرتغ

 ی پر تکرار در برنامه یها وتتفا
 جومال

نوع 
 ییرتغ

ی  پر تکرار در برنامه یها تفاوت
 وردپرس

و  یخال یدر فضاها ییراتتغ 1
 ها کامنت

و  یخال یدر فضاها ییراتتغ 1
 ها کامنت

2 یها یلفا ییرتغ یاحذف  ی ،افزا 
 phpبدون پسوند 

2 یها یلفا ییرتغ یاحذف  ی ،افزا 
 phpبدون پسوند 

 توابع ی بدنه ییراتتغ 7 یعموم یها متد ی بدنه ییراتغت 3

 یها متد ی بدنه ییراتتغ 4
 محافظت شده

در  ییرحذف و تغ ی ،افزا 8
 توابع یپارامترها

5 یها در تگ ییراتتغ PHP  و
HTML 

9 ها و توابع  خارج از کالس ییراتتغ
 سراسری یها یرمانند متغ

   یا حذف توابعافزای 10 افزای  یا حذف متد عمومی 6



 
سوردپروجومالیهابرنامهازشدهسهیمقایهانسخهنیب(6)جدولدرشدهمشخصراتییتغتکرارزانیم(:1نمودار)

 
مشخص شرده   ییراتتغ یتتکرار و اهم یزانم ی ( نشان دهنده1نمودار )
مهم  ییراتاز جمله تغ ،دار  ستاره ییرات( تغ6مطابق جدول ) ( است.6در جدول )

 یصقرادر بره تشرخ    PHP-Semver-Checkerبوده که ابرزار   یتکرارو پر
 :است یرز مواردشامل  ییراتتغ ین. ایستها ن آن
 طرور  ه بر :phpبدون پسوند  یها یلدر فا ییرتغ یااضافه شدن، حذف و  .1

 یرل کرده و قرادر بره تحل   یلرا تحل PHP یها یلابزار فق  فا ینا یکل
این تحلیرل شرامل اضرافه یرا      .یستو ... ن CSS ،HTML یها یلفا

ی بین دو ها های درون فایل ها یا کشف تفاوت حذف شدن این نوع فایل
 است. نسخه از برنامه

خارج از کالس هرا و   ییراتو تغ HTMLو  PHP یها در تگ ییراتتغ .2
د ابرزار مرور  :PHPو دسرتورات   ها ثابت ی،سراسر یهایرتوابع مانند متغ

و  هرا  فتهرا، توابرع، صر    کرالس  یفتعر ی نظر صرفاً قادر است محدوده
 یرن خرارج از ا  هرای  ریفدستورات و تع ین. بنابرایدنما یها را بررس واس 

 PHP یها و ثابت، تگ یسراسر یها یرمتغ تعریفمثال  یبرا ،محدوده
که معموالً خارج از کالس و توابع هسرتند   یدستورات یرو سا HTMLو 

 شوند. ینم یابزار بررس ینتوس  ا
ها،  تفاوت یصتشخ مراحلدر انجام  یعتسر یکه گفته شد، برا طور همان

تعداد تکررار   یشترینها که ب و کامنت یخال یفضاها یصو تشخ یبه بررس یازن
 .باشد یاند نم را به خود اختصاص داده (6)در جدول 

یندهآیوکارهایریگنتیجه -5
برنامره   یکمختلف  یها نسخه ینف تفاوت بکش یتاهم یانمقاله به ب یندر ا
 یشرترین ب یرافتن  هرا، افزار نررم همچون درک تکامرل   یبه اهداف یدنرس یبرا
 یرل خودکرار فا  یرد و تول یدار نگره  یمدر زمان ت جویی صرفهدر کدها،  ییراتتغ

 یرت از اهم بتحرت و  یهرا  موضوع در رابطه با برنامه ینپرداخته شد. ا ،وصله
هرا   برنامره  یرن گر کد منبع ا یلتحل یتعداد ابزارها یرازبرخوردار است  یشتریب
شرد   یمقاله سع یندر ا ینهستند. بنابرا یعملکرد ناکاف یدارا یامحدود  یاربس

عملکرد و  یمختلف بررس برنامه نویسی یها زبان یموجود برا یگرها یلتا تحل
برا توجره بره مزایرای سرایر       PHP برنامره نویسری   زبان مخصوصگر  یلتحل

راستا به  یندر ا به اهداف مذکور بهبود داده شود. یدنرس هتجگرها در  تحلیل
 زیر پرداخته شد: عملکرد دو ابزار موجود ی یسهو مقا یتجرب ی مطالعه

 PHP-Semver-Checker گررر مبتنرری بررر نحررو و  کرره یررک تحلیررل
نسرخه از   هرای معنرایی برین دو    اسرت و تفراوت   PHPمخصوص زبان 

 کند. این زبان را شناسایی می های نوشته شده با برنامه

 Meld هرای   گر عمومی و مبتنی بر متن اسرت و تفراوت   که یک تحلیل
را فارغ از نوع زبان برنامه نویسری آن برنامره     های یک برنامه بین نسخه

 دهد.  تشخیص می
برر   یمبتن یها برنامه چندین نسخه از ،ابزاربررسی عملکرد این دو  یبرا

 ینتکرررار بررپر یهررا و تفرراوتهررا تحلیررل  آن توسرر وب جررومال و وردپرررس 
کررد  لسرپس پارامترهرای ارزیرابی عم    شده مشخص شرد.  یسهمقا یها نسخه
و  گرها تعریف و مزایا و معایب ابزارهای مورد نظر مطابق این پارامترهرا  تحلیل

هرای مقایسره    های پرتکرار بین نسرخه  ها در کشف تفاوت همچنین توانایی آن
 بررسی شد. ،شده

قادر است تمامی تغییرات بین دو نسرخه   Meldابزار شان داد که نتایج ن
از یک برنامه را تشخیص دهد ولی بره علرت مبتنری برر مرتن برودن و عردم        

 هرا  برای تحلیل صرحیح برنامره   ابزار مناسبی ،تشخیص نحو و خطاهای برنامه
و  که مبتنی بر نحرو اسرت   PHP-Semver-Checkerابزار نیست. بنابراین 
بره علرت   گرر   انتخاب شد. این تحلیل ،خطاهای برنامه را دارد قدرت تشخیص

 ینبر  را یشرتری ب یهرا  کد منبرع خرود، قرادر اسرت تفراوت      گرایی یش یتماه
بر کالس و تابع هستند مانند  یکه مبتن گرا یش های امهمختلف برن یها نسخه
های  از طرفی این ابزار صرفاً برای تحلیل فایلدهد.  یصجومال تشخی  برنامه
PHP  ی یرک نسرخه از برنامره ماننرد      های تشکیل دهنرده  سایر فایلاست و
پیاده سرازی ایرن    کند. همچنین و... را بررسی نمی CSS، HTMLهای  فایل

 ،توابرع  ،ی کرالس هرا   خرارج از محردوده   های تفاوت ای است که ابزار به گونه
  شوند. ها بررسی نمی ها و واس  صفت

 یکارها یمبنا یابی،کر شده در قسمت ارزموارد ذ نتایج فوق و با توجه به
 یصدر جهرت تشرخ   PHP-Semver-Checker گرر  یرل بر بهبود تحل یندهآ

و  هرا  هرا و واسر    ، صرفت توابع ،ها موجود خارج از محدوده کالس یها تفاوت
بررای رسریدن بره ایرن     قرار گرفرت.   PHPاز  یرغ های یلفا یلتحلهمچنین 
 برر وب  یپرکاربرد مبتنر  یها برنامه یرمختلف سا یها نسخه ی یسهمقا ،اهداف
ی موجرود برین   هرا  انرواع تفراوت   ی و گسرترش دامنره   تواند در تشرخیص  می

نیرز   PHP غیرر از  یاه یلفاانواع  یلتحل یبرا .موثر باشد ،های مختلف نسخه
و  های برنامه نویسی دیگرر  ی مربوط به زبان جداگانه گرهای یلاستفاده از تحل
 گرردد.  پیشنهاد مری  این مقاله با ابزار مورد نظر هاگر یلتحل ینمرتب  ساختن ا

 یرن ا ییشناسرا  یبررا  یبهبود کرد ابرزار فعلر    ،حل دیگر همچنین به عنوان راه
 برنامره نویسری   یها زبان یبا ساختار و الگوها ییآن آشنا ی که الزمه ها یلفا

 .در دستور کارهای آینده قرار گرفتمختلف است، 
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