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مقدمه
امروزه ادارات دولتی، شرکت ها، موزه ها، کتابخانه ها، آرشیوها و مراکز اطالعات و مدارک به 
دلیل ماهیت کار خود با انواع و اقسام و نیز حجم زیادی از مدارک سروکار دارند. این مراکز 
مدارک  و  اسناد  تدریجی  فرسودگی  مدارک،  و  اسناد  انواع  انبوه  حجم  دلیل  به  سازمان ها  و 
چاپی، اشغال فضای کار با مدارک چاپی و بایگانی ها، محدودیت زمانی و مکانی در استفاده از 
منابع اطالعاتی، عدم امکان دسترسی سریع به محتوای منابع اطالعاتی موجود، عدم امکان 
جابه جایی سریع اطالعات و مدارک توسط کارکنان سازمان، امکان رقابتی محدود با سازمانهایی 
از فّناوری دیجیتالی بهره می برند، افزایش درخواست کاربران و مشتریان برای  که به خوبی 
دریافت خدمات اطالعاتی سریع، دقیق و با کیفیت بهتر، و ... ایجاد آرشیو الکترونیکی را به 
عنوان گزینه  ای مناسب برای گردآوری، ساماندهی و دسترسی به منابع اطالعاتی خود انتخاب 
می کنند. حجم انبوه آرشیوهای الکترونیکی نیازمند راهبردها و استانداردهای خاص مدیریتی، 
نگهداری و دسترسی است که تحت عنوان »مدیریت اسناد و پیشینه های الکترونیکی« شناخته 

می شوند.
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اداری  ساختار  در  علمی  تشکیالتی  که  اسناد،  پژوهشکدة 
جمهوری اسالمی ایران است، با اهدافی چند در این ساختار جای گرفته که »بررسی و مطالعه 
می رود.  شمار  به  جمله  آن  از  جهانی«  استانداردهای  با  مطابق  اسناد  طبقه بندی  روش های 
پژوهشکدة اسناد در پی گیری این هدف علمی، و البته با توجه به توان انسانی خویش، موضوعاتی 
را در اولویت دیده و انجام پژوهش پیرامون آن ها را به همکاران سازمانی و یا متخصصان در 
 Modular Requirements خارج از این ساختار اداری واگذاشته است که ترجمه استاندارد
MoReq2010( for Records Systems(  یا »الزامات الگو برای سامانه های پیشینه )مورک 
2010(« از آن جمله به شمار می آید. این ترجمه حاصل تالش آقای مّحمد ایرانشاهی همکار 



پژوهشکدة اسناد و آقای سید مّحمد فدوی کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی شاغل 
در نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که به منظور تهیه مبنایی برای مدیریت پیشینه های 

الکترونیکی در ایران ترجمه شده است.
نخستین ویرایش این استاندارد در سال 2001 میالدی به چاپ رسید و ویرایش بعدی آن 
با عنوان مورک2 در سال 2008 منتشر شد که بر اساس این ویرایش در سال 1389 نخستین 
انجام  به  پیشینه ها  و  اسناد  نظام های مدیریت  ارزشیابی  در حوزه  ارشد1  پایان نامه کارشناسی 
رسید. آخرین ویرایش این اثر، یعنی مورک2010 که ترجمه آن پیش رو است، پس از دریافت 
نقد و نظرهای متخصصین و کاربران و پس از انجام اصالحات توسط گروه های تخصصی در 

سال 2011 میالدی منتشر شد.
انتخاب استاندارد مورک2010 برای ترجمه با توجه به جامعیت، دسترس پذیری و روزآمد 
بودن آن و نیز به منظور تهیه مبنایی برای مدیریت پیشینه های الکترونیکی در ایران استاندارد 
از  اسناد و کتابخانه ملی پس  به دنبال تصویب شورای پژوهشی سازمان  صورت پذیرفت که 
با وسواس  اثر کاری دشوار بود و علی رغم آن که  این  گذشت دو سال ترجمه گردید. ترجمه 
ویژه ای انجام شد اما بی شک دارای اشتباهات و نواقصی خواهد بود. از سویی تأمل و بازبینی 
بیشتر، ترجمه این ویرایش را دستخوش تأخیر می کرد و انتشار آن را به تعویق می انداخت. از 
این رو، از صاحب نظران و استفاده کنندگان ارجمند تقاضا می شود با عنایت به نو بودن ادبیات 
این حوزه در کشور و تنگنای زمانی، به ترجمه صورت گرفته به دیده اغماض بنگرند و با اعالم 
نقطه نظرات اصالحی برای اعمال در ویرایش های بعدی، بر تالش صورت گرفته صحه بگذارند. 

                                                             غالمرضا عزیزی
                                                           رئیس پژوهشکده اسناد

1. فــدوی، ســیدمحمد. )1389(. ارزشــیابی نظــام مدیریــت پیشــینه های الکترونیــک طــرح بهســازی شــهری و 
ــر اســاس مــدل مدیریــت پیشــینه های الکترونیــک، ویرایــش 2  اصالحــات مســکن در وزارت مســکن و شهرســازی ب

ــران ــی، ته ــگاه عالمه طباطبای ــد. دانش ــی ارش ــه کارشناس ــورک2(. پایان نام )م



1. مبانی
1-1 اطالعات مهم

1-1-1 حقوق مالکیت معنوی
الگوی موِرک2010 با حق مؤلف بنیاد جمعیت دی.ال.ام. 2010و 2011، تمامی حقوق اعم از 

کل متن و تصاویر اصیلی که در این کار آمده را متعلق به خود می داند.
برخی تصاویر از منابع تصویری فاقد حق  امتیاز شرکت مایکروسافت

)http://www.microsoft.com/( اخذ شده اند.
بازآفرینی و ترجمه این اثر، در صورتی که با اهداف اقتصادی نباشد، تنها با ذکر مأخذ قابل 

قبول است. هرگونه قدردانی در پی استفاده از این اثر، باید نسبت به بنیاد دی.ال.ام. 
)http://www.dlmforum.eu/( ابراز شود. 

1-1-2 اصالت
 )http://moreq2010.eu( آخرین نسخه بروز شده این متن تنها از طریق پیوسته به آدرس

و یا )http://www.dlmforum.eu/(  قابل دریافت است.
بنیاد دی.اِل.ام. بر روی هیچ تارنما، یا سازوکار توزیع و خدمات دیگری دست به روزآمدسازی، 

پشتیبانی یا تغییر موِرک2010 نخواهد زد.

1-1-3 استناد
این اثر باید به صورت رسمی به شرح ذیل مورد استناد قرار گیرد:

DLM Forum Foundation, MoReq2010®: Modular Requirements for 
Records

Systems — Volume 1: Core Services & Plug�in Modules, 2011, pub�
lished online(http://moreq2010.eu/(.



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(16

1-1-4 ترجمه ها
انتشار یا توزیع ترجمه موِرک2010 صرف نظر از هدف ترجمه، باید مجوز  قبل از هرگونه 
دریافت گردد. مترجمان باید از طریق ارسال پست الکترونیکی به دبیرخانه بنیاد دی.اِل.ام. برای 

.)secretariat@dlmforum.eu( دریافت مجوز اقدام نمایند
مجوز ترجمه موِرک2010 به بنیاد و اعضای آن اجازه کپی رایگان، استفاده و توزیع ترجمه 

برای اهداف غیرتجاری و قرار دادن ترجمه بر روی تارنمای موِرک2010 را می دهد.

1-1-5 آرم و نشانه های تجاری
آرم بنیاد دی.اِل.ام.آرم هیأت مدیره موِرک و آرم موِرک2010 از سال 1996 تا کنون دارای 

کپی رایت بنیاد دی.اِل.ام. هستند.
اصطالحات "دی ال ام فروم"، "مورک" ، "مورک2" و "مورک2010" نشانه های تجاری 

ثبت شده بنیاد دی.اِل.ام. هستند.
نماد اتحادیه اروپا با کسب مجوز مورد استفاده قرار گرفته است.

1-1-6 نشانه های قراردادی مورد استفاده در این اثر
در این آیین نامه به منظور سهولت در تشخیص، از پیشوندهای زیر در همه الزامات رسمی 

و تعاریف داده ای استفاده شده است:
D: ساختار داده ها،	 
E: نوع موجودیت،	 
F: تعریف کارکرد،	 
M: تعریف عنصر ابَرداده ای،	 
N: الزامات غیرکارکردی، و	 
R: الزامات )کارکردی(.	 

به یاد داشته باشید که هر کدام از شماره های ارجاعی که با پیشوندهای فوق ظاهر شده 
صرفا به منظور سهولت جستجوی سند بوده  و مربوط به یک نسخه جزئی خاص از موِرک2010 
هستند. لذا این شماره ها ممکن است در پی تغییر یا افزایش الزامات و تعاریف، در نسخه های 

جزئی یا کلی بعدی دست خوش تغییر گردند.
سامانه های پیشینه و سایر برنامه های کاربردی که موِرک2010 را اجرا می کنند باید همیشه 

از توصیف گرهای منحصر بفرد جهانی که در مدل اطالعاتی آمده است استفاده کنند.
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با نسخه جزیی  قرار گرفته اند، فقط مرتبط  ارجاعی  از شماره های  قبل  پیشوندها که  این 
مورک 2010 بوده و ممکن است که در نسخه های جزیی و کلی بعدی با تغییراتی همراه باشد.
در این آیین نامه در بعضی موارد همراه با هر کدام از الزامات کارکردی یا غیرکارکردی یک 
دلیل روشن گر با خط ایرانیک ارائه شده است. هدف از آوردن این توضیحات هر جا که مالحظه 

می شود شفاف سازی و رساندن مفهوم  الزام بوده است..

1-2 هدف
1-2-1 هدف

هدف مورک2010 ارایه مجموعه ای از الزامات جامع و در عین حال ساده و قابل فهم برای یک 
سامانه پیشینه است که تالش شده قابلیت سازگاری و کاربرد در فعالیت های تجاری و اطالعاتی 
مختلف، بخش های صنعتی و انواع سازمان ها را دارا باشد. این سند برای اجرای یک نرم افزار 
مدیریت پیشینه ها به جای تعریف مجموعه ای معمول از خدمات اصلی موجود در سامانه هایی که 
طیف وسیعی از انواع پیشینه ها را در بر می گیرند، با تاکید بر تاسیس و راه اندازی سامانه از رویکرد 
»یک سایز به همه می خورد« اجتناب کرده است. در تاسیس سامانه برنامه های مورد اشاره انفرادی 
و انعطاف پذیراند، و امکان ادغام برنامه های کاربردی اختصاصی و بسیار خاص را که قبال به عنوان 

سامانه های پیشینه مورد تایید نبودند را می دهند. 
هدف این سند توصیف کمترین کارکردهایی است که از یک سامانه پیشینهٔ هم خوان با 
موِرک2010 انتظار می رود تا بر اساس آن فرآیندهای رایجی چون صدور و کنارگذاری پیشینه ها 
تعریف شده، و یک مدل اطالعات زیرساختی که شامل انواع موجودیت ها، ساختارهای داده ای، 
تعاریف عناصر اَبرداده ای و تعاریف کارکردی است، تثبیت و استانداردسازی شود. این الزامات 
در هرجا که به طور کامل پیاده سازی شوند، رد و بدل بین سامانه های پیشینه  را به طرز قابل 
اطمینانی حمایت و پشتیبانی خواهند کرد. به این ترتیب که انتقال و جابجایی موفق پیشینه ها 
در دوران میانی حیات آن ها، دربین نرم افزارهای هم خوان اما با اجراهای متفاوت- خواه از یک 

فروشنده تهیه شده باشند یا از فروشندگان متفاوت- میسر گردد.
کارکرد توصیف شده در موِرک2010 به طور هدف مند قصد داشته که بر مجموعه ای از تک 
برنامه ساخته و توسعه یابد که پوشش دهنده موضوعات خاص و عمومی است. این موضوعات 
در ماه ها و سال های آینده تحت نظارت هیأت مدیره موِرک بنیاد دی.اِل.ام. برای تأمین نیازها 

و تقاضاهای بازارها، صنایع،کشورها و مناطق مختلف توسعه خواهند یافت.
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هیأت مدیره موِرک به منظور سازگارسازی، برای آن دسته از مصرف کنندگان که خواهان 
ارتقاء از مورک2 به مورک 2010 هستند به صورت جداگانه راهنمایی منتشر خواهد کرد.

1-2-2 مخاطبین
این آیین نامه ممکن است به شیوه های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد، شامل:

توسط مشاغل:
• به عنوان کمکی برای تدارک یک سامانه پیشینه	
• به عنوان ابزاری عملی برای کمک به سازمان ها در پیکربندی سامانه های پیشینه در جهت 	

برآوردن  تعهدات  شغلی و قانونی؛ و
• به مثابه راهنمایی برای  بازبینی اجرای یک سامانه پیشینه موجود.	

توسط  متخصصین:
• به عنوان سندی مرجع برای دوره های آموزشی و آماده سازی مواد درسی مورد استفاده  این 	

دوره ها؛
• به عنوان منبع تدریس برای مؤسسه های دانشگاهی؛ و	
• به عنوان مثالی از چگونگی به کارگیری رویکردهای مدیریت سنتی پیشینه ها و علم آرشیو 	

در الزامات سامانه های نوین. 
توسط صنعت:

• برای هدایت توسعه سامانه های پیشینه توسط عرضه کنندگان آن ها؛	
• به منظور یکپارچه سازی سامانه های پیشینه با دیگر سامانه های شغلی؛ و	
• به عنوان منبع مورد اعتماد به هنگام اجرای آزمون و اعطای گواهی نامه به نرم افزارهای 	

مورد قبول توسط مراکز آزمون معتبر. 
توسط کاربران:

• به عنوان مبنعی قابل فهم و کاربر- محور و دارای اولویت در اجرای سامانه های پیشینه؛	
• به عنوان نسخه اصلی برای ترجمه؛  و	
• به عنوان واژه نامه مرجع برای راهنمایی در مورد اصطالحات مربوط به مدیریت پیشینه ها 	

و معانی آن ها.

1-2-3 بهترین کاربرد
مورک 2010، بیشتر در میان سازمان های مصرف کننده به صورت بخشی از یک سیاست 
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فراگیر در حوزه مدیریت پیشینه ها درون یک چارچوب راهبردی کامال پیشرفته استفاده می شود. 
آموزش کاربران، ترغیب آن ها به همراهی، فرهنگ سازی برای تالش فعاالنه در حیطه اطالعات 
الزامات مدیریت اطالعات، جلب توجه و توجیه کارکنان  ارتقاء آگاهی در زمینه  پیشینه ها،  و 
آزادی  داده ها،  حریم خصوصی، حساسیت  امنیت،  نظیر  مهمی  بر مالحظات  همه سطوح  در 
اطالعات و برنامه های نوین داده های باز و همچنین قراردادن فرایندهای دستی واضح و عملی 
به همراه بررسی های تضمین کیفیت، همگی به اندازه خودکارسازی و ورود سامانه پیشینه ها در 

محیط کاری پراهمیت هستند.
اجرای مدیریت صحیح پیشینه ها نیازمند برنامه ریزی آینده نگر، پیش بینی مسائل احتمالی 
و توسعه و به کارگیری سیاست ها و رویه های سازمانی ای است که تعیین پیشینه های شایان 
در  آن ها  دسترسی  و  مدیریت  نگهداری،  چگونگی  آن ها،  ورود  و  ایجاد  چگونگی  نگهداری، 
را پوشش می دهند.  آن ها  نهایی  آن ها و همه جوانب کنارگذاری  فعال  سرتاسر دوران حیات 
این برنامه ریزی آینده نگر باید نگرشی فراتر از مدت حیات  فن آوری ها یا راهکارهای سیستمی 
داشته و مسأله چگونگی انتقال پیشینه ها از سامانه کنونی به سامانه بعدی را به همان اندازه مد 

نظر قرار دهد که نگران ورود پیشینه ها به سامانه پیشینه کنونی است. 
مطابق  که  پیشینه ای  و  کاری  سامانه های  کارگیری  به  و  پذیرش  محیطی،  چنین  در 

مورک2010 طراحی می شوند یک سرمایه گذاری سازمانی تمام عیار به شمار می آید.

1-3 سابقه
1-3-1 مورک 

اولین دفترچه مشخصات مورک در سال 2001میالدی و در نتیجه همکاری نزدیک بنیاد 
برای  را  اروپایی  گرایش  با  مورک مشخصات جدیدی  منتشر شد.  اروپا  اتحادیه  و  دی.ال.ام. 
سامانه های رایانه ای مخصوص مدیریت پیشینه های الکترونیکی در برداشت. قبل از انتشار آن، 
تنها چند کشور اروپایی دارای استانداردهای ملی مختص خود در زمینه مدیریت پیشینه ها بودند.

مورک همیشه حتی از همان اولین انتشار دارای مشخصه های زیر بوده است:
• جهانی بودن از نظر دامنه و کاربرد: مورک یک مجموعه مشخصات بین المللی است 	

و در میان تعداد زیادی از کشورها از جمله بسیاری کشورهای غیراروپایی پذیرفته و مورد 
استفاده واقع شده است.
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• در دسترس بودن به زبان های مختلف: مورک و نسخه بعدی آن مورک2 به طور کامل 	
به بیش از 12 زبان اروپایی، و تعدادی از زبان های غیراروپایی ترجمه شده است.

• استانداردسازی عملی: گرچه ابتدا به عنوان یک مجموعه مشخصات و نه یک استاندارد 	
قانونی در نظر گرفته می شد، اما امروزه مورک به دلیل جذابیت، دسترس پذیری و پذیرش 

جهانی آن به طور گسترده ای به عنوان یک استاندارد تجاری عملی شناخته می شود.
 واژه مورک ابتدا به عنوان مخفف انگلیسی »الزامات الگو« به کار رفت و اصالتا انتظار می رفت 
که این منبع مجموعه مشخصات الگویی را ارایه دهد که بعدها برای پاسخگویی به نیازهای 
ویرایش و  افزودن،  برای  راهنمایی  اولین ویراش، حاوی  بنابراین  باشد.  تغییر  قابل  بومی 
حذف الزامات و بخش ها، و راهنمایی برای مدیریت موضوعاتی نظیر ارجاعات متقابل درون 

منبع برای انجام این کار بود.

1-3-2 تاریخچه مورک
در سال 2005 میالدی بنیاد دی.ال.ام. مطالعه ای میدانی را با هدف بسط و به روز رسانی 
مشخصات مورک اصلی به انجام رساند. نتیجه این کار توسعه مورک2 و انتشار آن در اوایل 

سال 2008 میالدی بود.
یک جلوه کلیدی مورک2 دربرگیری نظام آزمون و تایید با گواهی نامه برای اولین بار بود. بر 
این اساس تولیدکنندگان می توانستند برنامه های خود را در مرکز آزمون مورک2 به بوته آزمایش 
بگذارند و گواهی نامه مستقلی مبنی بر همخوانی تولیدات خود با مشخصات مورک2 دریافت 
دارند. به منظور پشتیبانی از عمل آزمون و ارائه گواهی نامه، مورک2 یک مدل ابرداده و یک 
طرح اِکس.اِم.اِل. معرفی کرد که درصدد تعریف یک فرمت مشترک برای ورود/صدور در میان 

تولیدات مختلف و اجراهای متفاوت از آن ها بود.
بود که  آزمون و صدور گواهی نامه در مورک2 گامی پیشرو و به شدت مهم  برنامه  طرح 
عنصر سخت گیری و تضمین کیفیت را الزمه پذیرش مشخصات مورک معرفی کرد. این برنامه 
در حالی که عرضه کنندگان محصوالت دارای کیفیت باال را قادر به دریافت مدرک و تأییدیه ای 
بین  در  که  می داد  را  امکان  این  مشتریان  به  می کرد،  از مشخصات  تبعیت  بر  مبنی  مستقل 

مجموعه ای از محصوالت منطبق با استانداردهای کیفی شناخته شده، دست به انتخاب بزنند.
با این حال، برنامه آزمون پیامد نـاخواسته ای به همراه داشت که به خاطر مفهـوم دقیق 
الزامات "الگو" بود. اگر بنا بود که محصوالت از قبل بر مبنای مورک 2 تحت آزمون قرار گرفته 
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و تأیید شوند، بعدا تغییر مشخصات در سطح محلی  برای سازمان های مصرف کننده مشکل تر 
می شد. چگونه عرضه کنندگان محصوالت نرم افزاری موجود و مرسوم در بازار، که محصوالت 
آن ها مورد آزمون و تأیید همخوانی با مورک2 قرار گرفته بود، قادر بودند اضافات، تغییرات یا 
حذف هایی که در سطح سازمانی درون الزامات ایجاد می شود را در نرم افزارهای خود پیش بینی 
کنند؟ مسأله دیگر این بود که با افزایش پیچیدگی مشخصات، چگونه سازمان ها از اثرات کلی 
ریزشدن و انشعاب در افزایش، تغییر و حذف الزامات بر روی یکپارچگی مجموعه مشخصات 

در امان می ماندند؟
بنیاد دی.ال.ام. در دسامبر 2008، در کنفرانس سه ساالنه خود در تولوز یک کمیته فرعی 
با عنوان هیأت مدیره مورک ایجاد نمود. نقش هیأت مدیره، مدیریت همه  جانبه مورک شامل 

موارد زیر است:
• نگهداری مداوم، انتشار نقشه راه مورک و برنامه ریزی برای ارتقاء آتی آن؛	
• مدیریت برنامه ترجمه، برنامه ریزی برای تأیید ترجمه های مورد پذیرش و ارایه راهنمایی 	

به مترجمین؛
• براساس 	 افزارها  نرم  آزمون  منظور  به  شناخته شده،  آزمون  مراکز  به  اعتبارنامه  اعطای 

مجموعه مشخصات مورک؛
• نظارت بر آزمون ها و اعتبارنامه های محصوالت نرم افزاری که مطابق مشخصات مورک 	

توسط مراکز آزمون معتبر صورت می گیرد؛
• اجرای برنامه های آموزشی موازی شامل برگزاری کارگاه ها و دوره های کارآموزی، انتشار 	

مواد آموزشی و راهنمای کمکی؛ و
• بازاریابی فعال برای مجموعه مشخصات، گردآوری مطالعات موردی و تشویق پذیرش آن 	

درعین محافظت هم زمان از برند مورک. 

1-3-3 نقشه راه مورک 
در سال 2009، هیأت مدیر مورک نقشه راهی را برای آن تهیه کرد که متعاقبا در نشست 

اعضاء در هارنوساند سوئد، در نوامبر همان سال، توسط بنیاد "دی ال ام فاروم" پذیرفته شد.
نقشه راه )شکل 1الف( مشخص کرد که اگرچه مشخصات مورک به طور وسیعی از جانب 
صنعت و در جهت شناسایی الزاماتی برای ایده های مدیریت پیشینه های سنتی، آن هم اغلب 
اداره- محور یا دفتری، در حوزه هایی نظیر سامانه های مدیریت پیشینه ها و اسناد الکترونیکی 
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خدمات  چون  حوزه هایی  در  عوض  در  شده است،  استفاده  بیشتر  شرکت  محتوای  مدیریت  و 
پزشکی، دارویی، حقوقی و مالی که در آن ها برنامه های کاربردی خاص برای حل مسائل خاص 
و  قوانین  به وسیله  نوعا  این بخش های صنعتی  است.  داشته  استفاده کمتری  بوده اند،  معمول 
مقررات خاِص بخشی اداره می شدند و در نتیجه تمایل به ساخت و پذیرش مجموعه معیارهای 

مدیریت پیشینه  خود را داشتند.

شکل 1- الف- نقشه راه هیأت نظارت مورک )حدوداً سال 2009(

گرایش دیگری که هیأت مدیره مورک تشخیص داد ناهمگونی فزاینده در طراحی سامانه 
بود   متمرکز  و  واحد  مخزن  مدل  بر  مبتنی  اصالتا  مورک  مفهومی،  لحاظ  به  بود.  پیشینه ها 
مانند  مختلف  بیرونی  منابع  از  را  پیشینه ها  سازمان،  یک  مستقل  پیشینه  سامانه  به طوری که 
کاربران و دیگر سامانه های کسب وکار به درون مخزن داده های خود وارد می کرد. این معماری 

سنتی در شکل 1ب نشان داده شده است. 
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شکل 1- ب- معماری »سنتی« یک سامانه پیشینه ها، ورود پیشینه ها از دیگر سامانه ها و 
مدیریت متمرکز در یک مخزن تحت کنترل سامانه پیشینه ها است.

نقشه راه هیأت مدیره مورک، اقبال روزافزون به معماری های جایگزین را تشخیص داد. 
یک مدل نوظهور )شکل 1ج(، سامانه های پیشینه بدون مخزن است که به جای این که پیشینه ها 
را در مخزن متمرکز خود ذخیره کنند، آن ها را در همان جا که به وجود می آیند یعنی درون 

سامانه های کسب وکار مدیریت می کنند.

شکل 1-ج- مدیریت پیشینه ها در محل، یک معماری جایگزین است که به سامانه 
پیشینه ها امکان اعمال پردازش و کنترل  پیشینه ها در محل اصلی را می دهد.

این گونه  است.  سامانه کسب وکار  خود  توسط  پیشینه ها  کنترل  قبول  معماری،  دیگر  نوع 
سامانه   اما  می آید  به شمار  هم  پیشینه  سامانه  یک  همزمان  طور  به  عماًل  کسب وکار  سامانه 

پیشینه ها

سامانه کسب 
و کار
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پیشینه ای که صرفا مجموعه خاصی از پیشینه های وارد شده یا تولید شده توسط خود را مدیریت 
می نماید. این رویکرد که در آن یک برنامه کاربردی، سامانه پیشینه خود نیز باشد می تواند به 
عنوان مدیریت پیشینه های »درون برنامه ای« توصیف گردد. الگوی سامانه کسب وکار در نقش 

یک سامانه پیشینه در شکل 1د  نشان داده شده است.

شکل 1-د- هنگامی که کنترل و پردازش  در مدیریت پیشینه ها ساده، منعطف و فهم 
پذیرتر می گردد، امکان انجام وظایف سامانه های پیشینه توسط سامانه های کسب وکار، 

دست کم در مورد پیشینه های کاری تولید شده توسط خود آن ها بیشتر میسر می گردد.

عالوه بر آن چه ذکر شد، نقشه راه مورک نیاز به الزامات منعطف و مقیاس پذیر با کاربردی 
الزامات کارکردی  یکسان در نرم افزارهای بزرگ و کوچک مدیریت پیشینه را تشخیص داد. 
بود  بود. واضح  برابر  تقریبًا سه  آن  تعداد صفحات  و  برابر  دو  قبلی  به نسخه  نسبت  مورک2 
به  اساسا  و  نموده  رشد  پیچیدگی  و  اندازه  در  این قدر  نمی تواند  نیز  مورک  بعدی  نسخه  که 
صورت یک مجموعه الزامات واحد باقی بماند، و یا سرانجام به خودی خود، خصوصًا از سوی 
عرضه کنندگان کوچکتر، محلی و کم مشتری غیرقابل پذیرش می شد. به این دالیل، نقشه راه 

2009 برای دو مرحله بعدی تکامل مورک فراخوان داد.
• در کوتاه مدت، که از 2010 شروع می شود، شامل آغاز یک پروژه بازآفرینی که مجموعه 	

مشخصات مورک را هم سو با شیوه تک برنامه ای از نو سازمان دهی می کند، ساده سازی آن 
در هرجا که ممکن است، و  ارائه پشتیبانی برای سامانه های پیشینه با معماری های مختلف؛

• در فاز بلند مدت تر، از سال 2012، با همکاری خبرگان صنایع تخصصی، و بر پایه انعطاف 	
حاصل از رویکرد تک برنامه ای، به منظور گسترش کاربردپذیری مورک در تمامی حوزه های 

سامانه کسب و کار
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پیشینه ها  نقص  و  بی عیب  مدیریت  آن ها  در  که  حوزه هایی  همان  است.  فعالیت انسانی 
پیش نیازی حیاتی است.

اولین هدف از این اهداف توسط  بنیاد دی.ال.ام. ای.جی.ام. در مادرید و در ماه می 2010 
تحقق یافت، همان جایی که برنامه کاری مورک2010 از آن جا به طور رسمی آغاز گردید.

1-3-4 مورک2010
عالوه بر ابتکار به کار رفته درون خود مجموعه مشخصات مورک ، بنیاد دی.ال.ام. تصمیم 
گرفت که دو مرحله مشاوره عمومی را در توسعه مجموعه مشخصات جدید اعمال نماید، با این 
حال اتحادیه اروپا نیز گروه نخبگان بازبینی مورک2010 متشکل از منتخبانی از کارشناسان 
صنعتی مشهور در سطح جهانی را برای مشاوره پروژه تعیین کرد. با آغاز مراحل همفکری و 
مشاوره عمومی، نمود فزاینده ای از شبکه های اجتماعی و دانشگاهی وارد برنامه توسعه گردید. 
در نتیجه، مجموعه مشخصات حاصل، با دریافت اطالعاتی حاصل از همکاری که از نظر کیفیت 

و کمیت غیرمنتظره بود، از  توسعه و بحث به شیوه باز منتفع گردید.
امروزه مدیریت پیشینه ها می تواند تعهدی پیچیده باشد و مورک2010 با معماری منعطف و 
گسترش پذیر، رویکردی برای فهم مشکالت فراروی شناخت اجرای یک سامانه پیشینه فراهم 

می آورد که برای عرضه کنندگان، دست اندرکاران و مشتریان مناسب و جذاب است.
با آمدن مورک2010 مفهوم الزامات الگو جای خود را به مفهوم الزامات تک برنامه ای داده 
روزافزون  تأکید  و  نرم افزاری؛  محصوالت  به  گواهی نامه  اعطای  و  پیش آزمون  برنامه  است. 
ارزشی  الزامات  شخصی سازی  و  تغییر  برای  است،  شده  پایه گذاری  اکنون  که  سازگاری،  بر 
رویکرد  که  چرا  نیست  الزامات  شخصی سازی  به  نیازی  دیگر  ترتیب  این  با  نمی شود.  قائل 
انعطاف پذیر و در عین حال  به مشتریان می دهد که مجموعه ای  را  امکان  این  تک برنامه ای 
جامع و منسجم از الزامات سازمانی را از طریق انتخاب ترکیب مناسبی از تک برنامه های مطابق 
با نیازهای سازمانی خود به سادگی مشخص نمایند. با گذشت زمان، تعداد و تنوع تک برنامه های 
ساخته شده بر روی پلتفرم خدمات اصلی مورک2010 پیوسته افزایش یافته و صنایع، بخش ها 

و مراجع قانونی را به تدریج پوشش خواهد داد.

مجموعه  برد. با اینکه  خواهند  سود  مورک2010  بازسازی  از  نیز  کنندگان  عرضه 
و  بیشتر  تخصصی  کاربردهای  و  داده  ادامه  خود  رشد  به  اضافی  الحاقی  تک برنامه های 
بیشتری را در بر می گیرند، در مقایسه، مجموعه اصلی الزامات به طور متناظر کاهش می یابد.               
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خدمت های اصلی تنها الزاماتی هستند که همه سامانه های پیشینه باید مشترکًا داشته باشند و از 
روی آنها باید همخوانی خود با مورک را نشان دهند. اجرا، و تایید تک برنامه های دیگر بستگی 
به تمرکز ویژه یک محصول، صنف مورد نظر آن و درجه تخصصی یا عمومی بودن آن دارد. در 
این صورت، عرضه کنندگان آزاد خواهند بود برای اجرا محصوالتی را انتخاب کنند که نیازهای 
بازار هدف را برآورده می کند، به همین ترتیب، مشتریان نیز می توانند الزامات تک برنامه های 

مختص خود را انتخاب نمایند.
گروه سومی که مستقیمًا از رویکرد مورد اتخاذ مورک2010 سود می برند، متخصصان و 
که  است  این  دنبال  به  هر حیث  از  مورک 2010  پیشینه ها هستند.  مدیریت  دست اندرکاران 
به طور  اجرا  روش  بهترین  با  را  پیشینه ها  مدیریت  در  غالب  نظریه  مشخصات،  مجموعه  در 
مستقیم به هم گره زند. حرفه ای ها درخواهند یافت که مفاهیم، تعاریف و الگوهایی که توسط 
مورک2010 به کار رفته است به طور نزدیکی با آنهایی که در استانداردهای بین المللی دیگر به 
کار می روند و توسط کارشناسان زبده پیشنهاد شده اند مرتبط است. بنابراین، عالوه بر کاربرد 

عملی آن، آیین نامه پالتفرم آموزشی و تعلیمی محکمی را تشکیل می دهد.
سال 2011 برابر با پانزدهمین سالگرد تأسیس دی.ال.ام و دهمین سالگرد مورک است. 
این سالگردهای مهم شروع شده  با  الگو«، که همزمان  مورک، نسخه نسل جدید »الزامات 
است، به عنوان محرک و نقطه پرشی برای شناخت، درک و پذیرش مدیریت صحیح پیشینه ها 

در اروپا و در سطح بین المللی، مستقیمًا به آینده  چشم دوخته است.

1-4 مقدمات
1-4-1 پیشینه ها و اطالعات

هر سازمان و هر شهروندی پیشینه هایی دارد و مورد استفاده قرار می دهد.
پیشینه ها قطعه های اطالعاتی ذاتا ارزشمند هستند که ذخیره و تامین امنیت آن ها به دلیل 

ارزش استشهادی آن ها از اهمیت کافی برخوردار است.
به عنوان مثال، بیشتر مردم پیشینه هایی را در اختیار دارند که آن ها را به عنوان سند هویت 

خود نگه می دارند. این ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
• یک شناسنامه	
• یک گذرنامه	
• یک گواهینامه رانندگی، و/ یا	
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• یک کارت شناسایی	
در هر یک از این مثال ها، اهمیت پیشینه، و ماهیت استشهادی آن آشکار است. با این حال، 
ممکن است همواره این چنین نباشد. مردم معمواًل همه قطعه های اطالعاتی تحت تملک خود 

را لزوما به عنوان پیشینه در نظر نمی گیرند.
مثاًل، یک لیست خرید به عنوان یک پیشینه به حساب نمی آید اما رسید فروشگاهی که 
اجناس درون لیست خرید از آن خریداری شده اند، اثباتی بر خرید بوده و چنانچه برای یک فرد 
یا کسب و کاری مهم باشد می تواند به عنوان یک پیشینه در نظر گرفته شود. چنین رسیدی 
می تواند برای مطالبه هزینه ها از یک کارفرما و یا برای استرداد وجه در هنگام پس دادن اجناس 
آسیب دیده و یا قالبی مورد استفاده قرار گیرد. این مثال در شکل 1- ه نشان داده شده است. 
سازمانی،  هر  برای  است:  افراد  همانند  سازمان ها  برای  پیشینه ها  و  اطالعات  بین  تمایز 
می توان گفت که مجموعه همه پیشینه های آن زیر مجموعه ای از مجموعه همه اطالعاتی 

است که آن سازمان دارد، همانگونه که در دیاگرام ون در شکل 1- و نشان داده شده است.

شکل 1-ه یکی از این دو احتماال پیشینه نیست .... اما آن یکی ممکن است باشد

شکل 1- و پیشینه ها زیرمجموعه ای از همه اطالعاتی هستند که توسط یک فرد یا سازمان 
نگهداری می شود

پیشینه
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برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک قطعه اطالعات پیشینه است یا نه، باید زمینه و 
محتوای کاری آن و ارتباط و اهمیت آن برای سازمان معلوم گردد. بنابراین، یک وظیفه مهم 
برای هر سازمانی، این است که درکی از کسب و کار خود به دست آورد و قادر باشد بر اساس 
این درک ارزیابی کند که کدام اطالعات الزم است که به عنوان پیشینه نگهداری و مدیریت 

شود.
آن دارایی های اطالعاتی یک سازمان که پیشینه به حساب نمی آید، مانند پیش نویس های 
اولیه یک سند، یا یک تراکنش ناتمام، باید موقت در نظر گرفته شده و به طور معمول حذف 
شوند. برای مثال، پیش نویس های میانی می تواند هنگامی که یک سند منتشر شد پاک شود و 

اطالعات تراکنشی ناتمام هنگامی که تراکنش کامل یا لغو گردید از بین برود.
عدم حذف اطالعات گذرا، در بهترین حالت، ظرفیت ذخیره اطالعات سازمان را با کپی های 
اضافی و ناقص هدر می دهد، و زمان ذخیره سازی کارکنان را در تشخیص اطالعات ناقص از 
کامل تلف می کند. در بدترین حالت، در تضاد با مسائل امنیتی و دیگر مقررات بوده یا منجر به 
تالش های پرهزینه ای برای گردآوری اطالعات در هنگام نیاز اطالعاتی در یک اقدام قانونی و 

یا درخواست آزادسازی اطالعات یا موارد مشابه می گردد.

1-4-2 سامانه ها و فرایندهای مدیریت پیشینه
احتمااٌل تأثیرگذارترین استاندارد بین المللی مدیریت پیشینه ها که در سال 2001 منتشر شده 
ایزو 15489 )ایزو15489-2001: اطالعات و مستند سازی- مدیریت  پیشینه ها- قسمت اول: 

عمومی( است که در سال 2001 منتشر گردید.
فرایند  از  مرحله  اولین  فقط  شوند  مدیریت  پیشینه،  عنوان  به  باید  که  اطالعاتی  تعیین 
مدیریت  مراحل  کامل  لیست  می کند.   تعریف  استاندارد  این  که  است  پیشینه هایی  مدیریت 

پیشینه ها در ایزو 15489 شامل موارد زیر است:
• تعیین مدت زمانی که پیشینه ها باید نگهداری شوند؛	
• ایجاد و ثبت پیشینه ها؛	
• طبقه بندی پیشینه ها؛	
• ذخیره سازی و کارکردن با پیشینه ها؛	
• کنترل دسترسی به پیشینه ها؛	
• ردیابی پیشینه ها؛	



29 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

• کنارگذاری پیشینه ها؛ و	
• مستندسازی فرایندهای مدیریت پیشینه ها.	

باید از سامانه های  ایزو 15489 پیشنهاد می کند که سازمان ها برای اجرای این فرایندها 
پیشینه بهره  گیرند. تعریف ایزو از سامانه پیشینه »سامانه ای اطالعاتی است که پیشینه ها را در 
طول زمان وارد نموده، مدیریت کرده و در دسترس می گذارد« )ایزو 1:2001-15489، 3.17(.

مجموعه  قالب  در  که  پیشینه  است  سامانه های  تعریف  برای  آیین نامه ای  مورک2010 
الزاماتی تک برنامه ای تبیین گردیده است. این آیین نامه از توصیف گسترده ارایه شده درایزو 
15489 فراتر رفته و با صراحت و ریزبینی بسیار بیشتری چگونگی اجرای این فرایندها را اضافه 
کرده است. دریافت نشان همخوانی با مورک2010 مستلزم درجه سختگیری باالتری در مقابل 
روش اختصاصی ایزو است که به توصیف سامانه پیشینه ساده ای می پردازد که فراهم کننده 

امکان کار با فرایندهای مدیریت پیشینه ها است. 
امکان  فراهم شدن   ،2010 مورک  طراحی  هدف های  از  یکی  و  امر،  این  فواید  از  یکی 
سازگاری بالقوه مابین سامانه های پیشینه  هم خوان با مورک2010 است. یک سامانه پیشینه 
با مورک2010 )ام.سی.آر.اس.( نه تنها موجودیت ها و فرایندهای خود را می شناسد،  همخوان 
بلکه می تواند آنها را در قالبی استاندارد و قابل شناسایی برای دیگر سامانه های پیشینه همخوان 

با مورک2010، صادر نماید.
قابلیت سازگاری، نقشی حیاتی در مدیریت پیشینه ها با استفاده از یک سامانه پیشینه دارد. 
سازمان های امروزی نوعا فن آوری خود را هر سه تا پنج سال نوین می کنند اما پیشینه ها معمواًل 
برای مدت بسیار طوالنی تری در مقایسه با مدت مذکور نگه داشته می شوند. اگر الزم باشد که 
یک سازمان یک پیشینه به خصوص را برای 75 سال نگه دارد، آنگاه در پایان این دوره، پیشینه 
مذکور بین 15 تا 25 بار از یک سامانه پیشینه به سامانه پیشینه دیگری منتقل شده است. این 
فرایند در شکل 1- ز  نشان داده شده است. اگر هر بار انتقال باعث اتالف مقداری اطالعات 
زمینه ای در مورد آن پیشینه  گردد، آنگاه این تعداد انتقال می تواند تأثیر شدیدی بر حفظ تمامیت 

آن پیشینه بگذارد.
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شکل 1- ز پیشینه ها ممکن است در طول دوره حیات خود بارها بین سامانه های پیشینه 
جابجا شوند

نیست،  ام.سی.آر.اس.  یک  اصلی  خدمات  جزو  بیرون،  از  وارد کردن  که  نمود  توجه  باید 
قالب مشترک صدور اکس.ام.ال.  به صدور اطالعات خود در  قادر  باید  ام.سی.آر.اس.  اما هر 
صدور  به  نسبت  پیچیده تری  بسیار  برنامه  مستلزم   اطالعات  وارد کردن  باشد.  مورک2010 
اطالعات است و اجباری نمودن آن برای همه سامانه های پیشینه  مانع پذیرش مورک2010 از 

طرف بسیاری از سامانه های کسب وکار تک منظوره می شود.

1-4-3 ماهیت پیشینه ها
تقریبًا هرچیزی که دارای اطالعاتی با ارزش اثباتی باشد می تواند به عنوان یک پیشینه 
مدیریت شود. ایزو 15489 به طور رسمی پیشینه را به عنوان »اطالعات ایجاد شده، دریافت 
شده و ذخیره شده توسط یک سازمان یا شخص که به عنوان اطالعات و شاهد، در پی گیری 
تعهدات قانونی و یا در تراکنش های تجاری خود به کار می برد« تعریف می کند )ایزو1-15489 

.)15.3 ،2001 :
در گذشته، پیشینه ها عمدتًا بر روی کاغذ بودند اما در قرن 21 ام به طرز شدید و فزاینده ای 
با افزایش سریع اطالعات الکترونیکی، جایگزین شده است. با این حال، نیاز به سامانه هایی که 
به مدیریت پیشینه های فیزیکی می پردازند هم در مورد پیشینه های کاغذی و هم درباره دیگر 
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پیشینه های فیزیکی، مثال نمونه های زیست پزشکی و کشف جرم همیشه باقی خواهد ماند.
ایزو  و  هستند  معینی  ویژگی های  دارای  الکترونیکی،  چه  و  فیزیکی  چه  پیشینه ها،  همه 

15489 این ویژگی های اساسی را به شرح زیر فهرست می نماید. 
• ادعا 	 که  تولید شده  توسط کسی  و  ادعا می کند  که  است  پیشینه همان چیزی  اصالت: 

می کند آن را ساخته است.
• قابلیت اطمینان: اطالعات درون پیشینه راست و دقیق و قابل اتکا است.	
• تمامیت: پیشینه کامل و بدون تغییر است.	
• کاربردپذیری: پیشینه باید قابل جایابی، بازیابی، ارایه و تفسیر باشد.	

یک ام.سی.آر.اس. این ویژگی ها را تنها از زمان ایجاد یک پیشینه در سامانه پیشینه تضمین 
می نماید. همان گونه که در ایزو 15489 بیان گردیده، »پیشینه ها باید در زمان تراکنش یا رخ داد 
مرتبط با آن ها یا مدت کوتاهی پس از آن، توسط افرادی که دانش بی واسطه نسبت به وقایع 
داشته و یا توسط ابزار معمول کسب وکار برای هدایت تراکنش ها، تولید شود«  )ایزو1-15489 

.)7-2-3 ،2001 :
عبارت باال دو روش را برای تولید پیشینه ها تشریح می کند، یا:

• توسط یک فرد تولید می شوند؛ یا	
• توسط یک دستگاه تولید می شوند.	

بالقوه  »کاربران«  عنوان  به  کسب وکار  سامانه های  هم  و  انسانها  هم  مورک2010  در 
سامانه های پیشینه در نظر گرفته شده و ممکن است قدرت ایجاد پیشینه ها را داشته باشند. 
با سامانه های  یا  انسانی،  کاربران  با  تنها  توسعه داد که  را می توان طوری  ام.سی.آر.اس.  یک 

کسب وکار، یا با هر دو ارتباط برقرار کند.
عالوه بر ویژگی هایی که قباًل فهرست شدند، همه پیشینه های درون یک سامانه پیشینه 
باید دارای ابرداده های مربوطه باشند. ابرداده  در ایزو 15489 بدین صورت تعریف شده است: 
»ابرداده ها، داده های توصیف کننده زمینه، محتوا و ساختار پیشینه ها و مدیریت آنها در طول 

زمان هستند« )ایزو1-15489 : 2001، 12.3(.

1-4-4 موجودیت ها و خدمات
موجودیت  مدیریت  یک  عنوان  به  پیشینه   را  هر  مورک2010،  با  همخوان  سامانه  یک 
می نماید. پیشینه ها تنها  یک گونه از گونه های موجودیت  تعریف شده در دفترچه  مشخصات 
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تعریف  نیز  را  موجودیت   گونه ها  دیگر  از  شماری  مورک2010  پیشینه ها،  بر  عالوه  هستند. 
می نماید. برای مثال، مورک2010 یک »گونه موجودیت کاربری« که بیانگر کاربرانی است که 
به سامانه پیشینه ها دسترسی دارند، و یک »گونه موجودیت طبقه ای« برای هر مدخل درون 
طرح  طبقه بندی سامانه پیشینه ها  تعریف می کند.  فهرستی کامل از گونه های موجودیت را 

می توان در بخش 2014 گونه های موجودیت یافت.
با این که موجودیت هایی که توسط یک ام.سی.آر.اس. مدیریت می شوند گونه های متفاوتی 
هستند، مورک2010 در تالش است که آنها را تا حد ممکن در طریقه نمایش ابرداده ها و طرز 
نماید.  موجودیت یک شکل  حیات  دوره  و  کنترل های دسترسی  و  آنها،  رخ داد  تاریخ  مدیریت 
برخالف موجودیت ها در دیگر سامانه های اطالعاتی، موجودیت ها در یک ام.سی.آر.اس. به جای 
حذف، منهدم می شوند، که این کار یک موجودیت ته مانده به جا می گذارد که در ام.سی.آر.اس. 
باقی می ماند. موجودیت های ته مانده مفهومی مهم در سامانه های پیشینه است، چرا که بیانگر 
موجودیت هایی هستند که زمانی در سامانه وجود داشتند: بدون آن ها امکان بازسازی محتوای 

کامل یک پیشینه قدیمی ممکن نخواهد بود.
درون ام.سی.آر.اس.، در توصیف اسمی، گونه های مختلف موجودیت ها مطابق »معماری 
خدمت-محور« از طریق خدمت های متفاوت مدیریت می شوند. )نگاه کنید به 2.خدمات سامانه(:

• خدمت کاربر و گروه  به مدیریت موجودیت های کاربری و موجودیت های گروهی می پردازد 	
)نگاه کنید به 3. خدمت کاربر و گروه(؛

• خدمت نقش، به مدیریت نقش ها می پردازد )نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو(؛	
• خدمت طبقه بندی، طبقه ها را مدیریت می کند )نگاه کنید به 5. خدمت طبقه بندی(؛	
• خدمت پیشینه، پیشینه ها و انبوهه های پیشینه را مدیریت می کند )نگاه کنید به 6. خدمت 	

پیشینه(؛
• خدمت ابرداده، ابرداده ها و الگوهای ابرداده ای را مدیریت می کند )نگاه کنید به 7. خدمت 	

ابرداده های الگو(؛
• خدمت طرح کنارگذاری به مدیریت طرح های کنارگذاری می پردازد )نگاه کنید به 9. خدمت 	

طرح کنارگذاری(؛
• خدمت نگه داشت کنارگذاری نگهداشت های کنار گذاری را مدیریت می کند )نگاه کنید به 	

9. خدمت نگهداشت کنارگذاری (؛
خدمت های دیگر کاماًل فرایند- محور هستند و به مدیریت موجودیت ها نمی پردازند، شامل:
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• خدمت جستجو و گزارش دهی )نگاه کنید به 10. خدمت جستجو و گزارش دهی(؛	
• خدمت صدور )نگاه کنید به 11. خدمت صدور(.	

با این که مورک2010 به دنبال ترویج پذیرش و استفاده از زبان معماری خدمت-محور است، اما 
به این نکته اذعان دارد که از نظر تاریخی، سامانه های پیشینه لزوماً کارکردهای خود را با استفاده از 
یک الگوی خدمت مجزا به انجام نرسانده اند. به همین دلیل، مورک2010 کاری بیش از دسته  بندی 
الزامات کارکردی در قالب خدمات منطقی و آزمون در برابر هر »خدمت« )دسته( الزامات کارکردی 
به صورت جداگانه انجام نداده است. یک ام.سی.آر.اس. که در اجرا  به ارائه خدمات مجزا نمی پردازد، 

کماکان به عنوان همخوان با آیین نامه مورک2010 مورد تأیید خواهد بود.
پیش بینی  را  آینده ای  و  بوده  سنجیده  مورک2010  اتخاذ  مورد  رویکرد  صورت،  هر  در 
می کند که در آن سازگاری تنها محدود به انتقال پیشینه ها از یک ام.سی.آر.اس. به ام.سی.

آر.اس. دیگر نیست بلکه سامانه های پیشینه مختلف قادرند به اشتراک خدمات مشابه بپردازند. 
نقش،  گروه،  و  کاربر  خدمات  از  یک  هر  از  پیشینه  سامانه های  همه  آینده،  سازمان های  در 
طبقه بندی، ابرداده ای، طرح کنارگذاری، نگه داشت کنارگذاری و/یا جستجو و گزارش دهی به 

صورت منفرد بهره مند خواهند گردید.
چنین رویکردی این امکان را می دهد که، مثاًل، طرح طبقه بندی مربوط به کسب وکار یک 
بار در کل سازمان تعریف شده و با استفاده از یک خدمت طبقه بندی مشترک به صورت متمرکز 

مدیریت گردد )شکل 1- ح(. در مورد بقیه خدمات نیز اوضاع به همین ترتیب خواهد بود.

شکل 1-ح  در آینده، امکان دارد چندین سامانه پیشینه قادر به اشتراک گذاری یک خدمت 
طبقه بندی متمرکز واحد باشند.

خدمت طبقه بندی 
متمرکز



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(34

به کارگیری خدمات اشتراکی لزومًا محدود به مرزهای یک سازمان نخواهد بود. به عنوان 
مثال، یک نظم دهنده می تواند مجموعه طرح های کنارگذاری استانداردی را منتشر و نگهداری 
عنوان  به  آن ها  ارائه  طریق  از  خاص  حوزه  یک  در  فعال  سازمان های  همه  توسط  تا  نماید 
یا  کنارگذاری  طراحی  عنوان خدمت  به  دسترس  در  کامال  و  استاندارد  کنارگذاری  طرح های 
کنارگذاری  نگه داشت  خدمت  یک  یا  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کنارگذاری  نگه داشت  خدمت 
مشترک بین مدعیان ممکن است به مدیریت نگه داشت های کنارگذاری منتشر شده از طرف 

یک دادگاه قانونی خاص بپردازد.

1-4-5 طبقه بندی و انبوهه بندی
ایجاد  تمایز  آن ها  جمله  از  دارد،  وجود  مورک2010  در  نیز  دیگر  جدید  مفهوم  چندین 
آرایش  و  ”شناسایی  را   طبقه بندی   15489 ایزو  است.  انبوهه بندی  و  طبقه بندی  بین  شده 
نظام مند فعالیت های کسب وکار و/ یا پیشینه ها در مقوله ها، مطابق با قراردادها، روشها و قوانین 
رویه ای دارای ساختار منطقی که در سامانه طبقه بندی نشان داده شده است“ تعریف می کند 

)ایزو1-15489 : 2001- 3-5(.
ارتباط  برقراری  پیشینه و  با فراهم کردن زمینه کاری  ارتباط  در حالی که طبقه بندی در 
بین پیشینه و فعالیت تراکنشی تولید کننده آن است، انبوهه بندی، به توصیف فعالیت تجمیع 
پیشینه های مرتبط می پردازد. برخالف طبقه بندی، انبوهه بندی می تواند بر مبنای هرگونه معیار 
یعنی  است،  الیه  به  الیه  انبوهه بندی  انجام گیرد.  کاری  زمینه  صرفا  نه  و  سازمانی،  الزام  یا 
انبوهه بندی های سطح باالتر با تجمیع انبوهه بندی های سطح پایین تر ساخته می شود. حتی 
بیراه نیست اگر بگوییم کل یک خدمت پیشینه ای به عنوان یک انبوهه  سطح باال تلقی می گردد.
به طور تاریخی، بعضی آیین نامه های مدیریت پیشینه یک طرح طبقه  بندی سلسله مراتبی را 
به باالی الیه ای از انبوهه بندی می پیوندد تا پیشینه ها، طبقه خود را از طریق انبوهه به ارث برند. 
این رویکرد، که در شکل 1- ت نشان داده شده است،  از طبقه ها به جای انبوهه های سطح 
باالتر استفاده می نماید. این آرایش، گرچه به خاطر سادگی در صورت حصول، مطلوب است، 
اما انعطاف ناپذیر بوده و در دنیای واقعیت قابل استفاده نیست. محدودیت های تحمیل شده بر 
اثر این رویکرد در بسیاری از موارد منجر به ترکیب عناصر سازمانی و موضوع-محور با یک 
طرح طبقه بندی کسب وکاری کارکردی برای ایجاد یک ترکیب محلی سازی شده، گردیده است.
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شکل 1- ت: یک الگوی سلسله مراتبی سنتی از طبقه بندی و انبوهه بندی که در آن هم 
طبقه ها و هم انبوهه ها درون یک ساختار واحد پیوند یافته اند )این رویکرد می تواند توسط 
یک ام.سی.آر.اس.  اجرا شود، اما مورک2010 اجازه انعطاف پذیری بیشتر را هم می دهد(

بسیاری از سازمانها کارهای گروهی، موردی یا پروژه - محور را به صورت اشتراکی انجام 
می دهند. جایی که چنین فعالیت هایی صورت می گیرد، گرایش طبیعی در میان سازمان ها این 
است که پیشینه ها بر مبنای موضوع اصلی، نظیر پروژه خاص و نه صرفا بر مبنای فعالیت های 

کاری یا فرآیند تولید کننده پیشینه گرد هم آیند.
به عنوان مثال، یک انجمن کوچک ممکن است پیشینه های مربوط به هر کدام از اعضای 
خود را درون دسته مختص هر عضو نگهداری نماید. درون دسته مربوط به هر عضو ممکن 

است موارد زیر یافت شود:
• فرم اصلی ثبت نام، سنجش و تایید عضو؛	
• جزئیات مربوط به هویت، سوابق بانکی و اطالعات تماس شامل یادداشت های مربوط به 	

تغییرات این جزئیات؛
• تمدید حق اشتراک و عضویت ساالنه؛	
• تقاضانامه ها، قرارهای مالقات و دفاتری که در انجمن اداره می کند؛	
• مکاتبات و دیگر اطالعات مربوط به فعالیت های عضو در انجمن؛	

انبوهه
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• مطالبات مربوط به هزینه ها و بازپرداخت ها؛	
• قراردادها، گواهی نامه ها، اسناد قانونی و فسخ نامه ها؛	
• غیره.	

در این مثال، پیشینه های درون انبوهه عضو، به کارکردها، فعالیت ها و تراکنش های مختلفی 
مربوط می شود و بنابراین باید طبقه بندی های کاری مختلفی را جذب نماید. ممکن است دالیل 
قانونی، تنظیمی و یا بهینه کاری در این طبقه بندی ها وجود داشته باشد که چرا مدارک در دسته 
مربوط به هر عضو باید به مدت مقرر نسبتًا طوالنی تری نگهداری شوند، در حالی که دیگر 

پیشینه ها باید تنها برای مدت کوتاهی نگهداری شده و سپس از بین بروند.
طبقه بندی سلسله مراتبی   بر  مبتنی  ساختار سنتی  در یک  را  آرایشی  چنین  بتوان  مشکل 
مطابق شکل 1- ت جای داد هر چند که در بسیاری از سازمان ها قابل مشاهده است. علت 
این است که در آرایش سنتی، کل دسته مربوط به عضو باید زیر یک طبقه منفرد در طرح 

طبقه بندی گنجانده شود.
در نتیجه، به طور اجتناب ناپذیر کشمکشی بین نیازهای مدیریت پیشینه ها و کارایی عملی و 
عملیاتی وجود دارد. چه طرح طبقه بندی به صورت ترکیبی باشد، مثال، با معرفی طبقه بندی های 
چندتایی مانند “ کار موردی”، “مشتریان”، “پروژه ها”، “کارکنان” و “رخ دادها” و چه دسته های 
طبیعی طوری شکسته شوند که مثاًلپیشینه های ثبت نام کلیه اعضاء با هم تحت یک طبقه 
به  مربوط  پیشینه های  و  شوند  جمع  عضویت”  “تقاضاهای  نظیر  جداگانه  بندی/دسته بندی 
اشتراک سالیانه کل اعضاء در یک طبقه بندی/دسته بندی کامال جداگانه مانند “تمدید عضویت 
2011” جمع شوند. احتماال هیچ کدام از این توافقات به طورکامل قانع کننده به نظر نمی آیند.

مورک2010 با ایجاد یک تمایز آشکار بین دو مفهوم مرتبط طبقه بندی و دسته بندی، اجازه 
انعطاف پذیری بیشتری را در اخذ تصمیم برای برنامه ریزی می دهد تا بتوان تصمیم گرفت کدام 
اسناد با هم نگهداری شوند، و اینکه چه طرح طبقه بندی استفاده و چگونه اعمال گردد. این 
آئین نامه،  این  انطباق می سازد.  قابل  واقعی  دنیای  برای شرایط  را  نوبه خود مورک2010  به 
دسته بندی را بر مبنای معیارهای عملیاتی مجاز می داند و طبقه بندی هم  می تواند بر هر الیه از 
انبوهه بندی اعمال شود، حتی در صورت لزوم ارتباط طبقه ها با پیشینه ها به صورت اختصاصی 
هم وجود دارد )این در شکل 5- د نشان داده شده است و در بخش 5. خدمات طبقه بندی بیشتر 
مورد بحث قرار گرفته است(. هم زمان، قابلیت سازگاری روبه عقب یعنی سازگاری با رویکرد 

سنتی مطابق شکل 1- ت محفوظ می ماند.
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1-4-6 نگهداری وکنارگذاری
کنارگذاری  و  نگهداری  و  کسب وکاری  طبقه بندی  بین  تنگاتنگی  ارتباط  مورک2010 
برقرار می کند به طوری که هر طبقه با یک طرح کنارگذاری مرتبط بوده و هر پیشینه به طور 
پیش فرض، طرح کنارگذاری خود را از طبقه خود به ارث می برد )با پذیرش اصل “طبقه بندی 
از رویکردهایی است که در آن طرح های  این روش متفاوت  تعیین کننده سرنوشت است”(. 

کنارگذاری از انبوهه پیشینه، و صرفا به طور غیرمستقیم از طبقه بندی آن به ارث می رسد.
یک  که  نمی دهد  اجازه  مورک2010  که  است  این  کنارگذاری  طرح  بارز  مشخصه  یک 
بازگزینی  اجازه  این  آیین نامه  کند.  تبعیت  کنارگذاری  طرح  یک  از  بیش  از  هم زمان  پیشینه 
ارث بری طرح کنارگذاری پیش فرض از طبقه یک پیشینه را می دهد اما در هر لحظه از زمان، 
فقط یک طرح کنارگذاری می تواند به یک پیشینه خاص اعمال شود. بنابراین، امکان ایجاد 

هیچ گونه تعارضی در کنارگذاری وجود ندارد که نیازمند مداخله مستقیم کاربر باشد.
از آن جا که هر پیشینه در یک انبوهه ممکن است طبقه بندی متفاوتی از دیگر پیشینه ها 
به  طبقه خود  از  که  دارد  را  خود  خاص  کنارگذاری  طرح  پیشینه  هر  همچنین  و  باشد  داشته 
ارث می برد، امکان دارد که هر کدام از پیشینه های درون یک انبوهه در زمان های متفاوتی 
کنارگذاری شوند. این کار با طرح کنارگذاری مورد استفاده سازمان و راه اندازهای کنارگذاری 

تعیین می گردد.
مورک2010 از اصل تخریب پایین به باال برای کنارگذاری انبوهه ها استفاده می کند، آن هم 
فقط هنگامی که همه محتویات آن از بین رفته و انبوهه از حالت باز به حالت بسته درآمده 
است. تخریب پایین به باال با جزئیات بیشتر در بخش 9-2-8 تخریب پایین به باال توضیح 
داده شده است. یکی از امتیازات تخریب پایین به باال این است که نیازی نیست که انبوهه ها 
دارای طرح کنارگذاری باشند. تنها یک طرح کنارگذاری در مورک2010 وجود دارد و آن هم 

مربوط به پیشینه است.
می کند،  اعمال  پیشینه  هر  برای  جداگانه  صورت  به  را  کنارگذاری  مورک2010  هرچند 
اما این امکان وجود دارد که یک عمل کنارگذاری را بر روی تعداد زیادی پیشینه به صورت 
همزمان اجرا نمود. برای مثال، مورک2010 به کاربر امکان می دهد که یک عمل کنارگذاری را 
به یک باره برای کل یک انبوهه مجاز کند. این امر ضمن حفظ رویکردی ساده ولی انعطاف پذیر 

برای نگهداری و کنارگذاری  باعث سهولت در استفاده می گردد.



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(38

1-4-7 تاریخ رخ دادها و ردیابی 
به عنوان  ردیاب ها  در عوض،  یا  و   ، استفاده شود  ابرداده ها  از  یا  دارد که  الزام  ایزو 15489 
“نماینده های کامل و دقیق از کل تراکنش هایی که در ارتباط با یک پیشینه خاص رخ می دهد” 
نگه داشته شوند )ایزو15489-1 : 2001، 2-3-8(. مورک2010 این رویکرد را پذیرفته است اما 
آن را با پذیرش مفهوم یک تاریخ رخ داد برای هر پیشینه از )ایزو23081-1 : 2006، اطالعات و 
مستندسازی- فرایندهای مدیریت پیشینه ها- ابرداده های پیشینه ها- قسمت 1: اصول( بسط داده 

است.
ایزو 23081، که یک استاندارد بین المللی درباره ابرداده پیشینه ها است، تاریخ رخ داد را به 
شرحی که می آید تشریح می کند: “گروه ابرداده های تاریخ رخ داد، رخ دادهای گذشته پیشینه ها، 
و دیگر رخ دادهای مدیریتی واقع شده بر موجودیت و ابرداده های آن را مستند می سازد. این 
گروه برای هر رخ داد، نوع رخ داد، آن چه رخ داده است، زمان رخ داد، علت رخ داد، و انجام دهنده 
آن را مشخص می کند. ابرداده ها در تاریخ رخ داد یک توالی هستند که رخ داد خاصی را مستند 

می سازند.”  
امر  این  دارد.  وجود  آن  با  مرتبط  رخ داد  تاریخ  موجودیت یک  برای هر  در مورک1020، 
خصوصًا در پشتیبانی از قابلیت عملکرد تعاملی حائز اهمیت است، آن جا که موجودیت ها از یک 
سامانه پیشینه به سامانه دیگر منتقل می شوند. هر موجودیت با متعلقات خود شامل ابرداده، 
تاریخ رخ داد، کنترل های دسترسی و غیره، به عنوان یک کلیت منتقل می گردد. تاریخ رخ داد 
از موجودیت بوده و این رویکرد همه ام.سی.آر.اس. ها را قادر می سازد تا هم  بخش مهمی 
امکان وارد کردن از بیرون، و هم درک رخ دادهای واقع شده برای یک موجودیت در زمانی که 

به سامانه پیشینه قبلی تعلق داشته است، را داشته باشند.
گرچه تاریخ های رخ داد به موجودیت ها متصل هستند، در عین حال، مورک2010 اجازه دیدن 
»ردیاب سامانه« را در ام.سی.آر.اس با قادر ساختن کاربر به جستجو در کل رخ دادهای مربوط 
ترتیب،  این  به  بر اساس زمان وقوعشان، فراهم می کند.  آنها  به هر موجودیت و مرتب سازی 

رخ دادهای فراهم آمده از کل تاریخ های رخ دادها، ردیاب یک ام.سی.آر.اس را تشکیل می دهد.
ابرداده های  و  رخ داد  تاریخچه های  موجودیت ها،  تخریب  هنگام  مورک2010،  تحت 
باید  ردیاب ها  ایزو 15489 تصریح می کند “حفظ  زدوده می شوند همان طور که  موجودیت ها 
 .1:2001-15489 ISO( ”مرتبط با آن ها ادامه یابد  )حداقل تا زمان نگهداری سند)محتویات سند

.)2-3-8
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1-4-8 معماری تک برنامه ای
نمودار  در  مربع  هر  می دهد.  نشان  را  مورک2010  تک برنامه ای  معماری  ی   -1 شکل 
بیانگر دسته ای از الزامات نماینده یک خدمت یا یک تک برنامه است. خدمات اصلی در جلد 1 
آیین  نامه تعریف شده و حداقل مجموعه کارکردها برای همخوانی با 2010 را ارایه می دهد یا به 

عبارت دیگر، این الزامات ساده ترین ام.سی.آر.اس ممکن را تعریف می کنند.

شکل 1-ی : ساختار آیین نامه مورک2010

برخی کارکردهایی که توسط خدمات اصلی توصیف شده اند می توانند از راه های جایگزین 
اما همان اندازه معتبر اجرا گردند. جایی که این امر اتفاق می افتد، مورک2010 از تک برنامه های 
کمکی استفاده می نماید. هر تک برنامه کمکی دقیقًا نماینده کارکردی معادل دیگر تک برنامه های 
کمکی از همان سری است. هر ام.سی.آر.اس باید کارکردهای توصیف شده توسط حداقل یکی 
از تک برنامه های کمکی در یک سری را اجرا نماید و می تواند تک برنامه های کمکی بیشتری 

را نیز اجرا نماید.
خدمات اصلی از تک برنامه های کمکی به منظور ایجاد انعطاف پذیری در حوزه های کارکردی 

زیر استفاده می کنند.
• گونه میانجی: شامل اینکه آیا ام.سی.آر.اس مستقیما توسط کاربر از طریق میانجی انسان/	

رایانه مدیریت می شود یا مدیریت آن از طریق یک میانجی ماشینی به عنوان یک سامانه 

تک برنامه های الحاقی)افزونه ها(

تک برنامه های کمکی
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پشتیبانی کسب وکار صورت می پذیرد.
• برای 	 را  مختلفی  رویکردهای  پذیرش  امکان  ام.سی.آر.اس  به یک  که  گونه طبقه بندی: 

طبقه بندی می دهد، مثاًل یک طرح طبقه بندی سلسله مراتبی.
• گونه مؤلفه های پیشینه: که به یک ام.سی.آر.اس امکان پشتیبانی انواع مختلف پیشینه ها، 	

نظیر مؤلفه های الکترونیکی به جای مؤلفه های فیزیکی را می دهد.
 خدمات اصلی و تک برنامه های کمکی در جلد 1 آیین نامه مورک2010 شکل دهنده پلت فرم 
اساسی است که قابلیت استقرار تک برنامه های الحاقی مختلف بر روی آن وجود دارد. دامنه 
و تنوع تک برنامه های الحاقی به مورک2010 گسترده بوده و موارد زیر را پوشش می دهد:

• خدمات اضافی مانند وارد کردن از بیرون؛	
• مفاهیم بیشتر مانند پیشینه های حیاتی؛	
• فن آوری های خاص نظیر پست الکترونیکی؛ و	
• الزامات سامانه های پیشینه برای صنایع و حوزه های قضایی خاص.	

همانگونه که در شکل 1-ی  نشان داده شده است، تک برنامه های الحاقی می توانند بر 
روی یکدیگر ساخته شده و خدمات اصلی را توسعه دهند . مقدمه هر تک برنامه شامل فهرستی 

از پیش نیازها و هم-نیازها می باشد.
پیش نیازها بیان گر یک وابستگی هستند که در آن ام.سی.آر.اس. باید با اجرای تک برنامه های 
الحاقی به اجرای تک برنامه های پیش نیاز نیز بپردازد. هم نیازها تک برنامه هایی هستند که اجرای 

هم زمان آن ها با تک برنامه های الحاقی، الزامات کارکردی اضافی را طلب می کند.

1-4-9 خدمات الگو
توسعه مورک2010 نیازمند سازشی است مابین وضعیت امروز صنعت مدیریت پیشینه ها 
و چشم انداز آینده آن که توسط آیین نامه و هیأت مدیره مورک توسعه یافته است. این سازش 

خصوصا در بین دو خدمت نقش ها و ابرداده ها آشکار است.
کنترل های  برای  قوانین  تدوین  دنبال  به  سازگاری،  قابلیت  از  حمایت  در  مورک2010 
دسترسی و عناصر ابرداده ای موجودیت ها هست تا بتوانند به یک سامانه پیشینه جدید منتقل 
گردیده و در آن با موفقیت وارد، شناسایی و استفاده شوند. ابرداده ها می توانند بیانگر اطالعات 
زمینه ای ارزشمندی درباره موجودیت اولیه باشند، و در همین حال کنترل های دسترسی، حتی 
هنگامی که به سامانه دریافت کننده می آیند، در مورد اینکه در سامانه پیشینه اولی چه کسی به 
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چه پیشینه ای دسترسی داشته دانش مهمی به همراه دارند. 
چون که هیچ آیین نامه ای در گذشته در پی تبیین این موضوعات از طریق استانداردسازی 
کاربرد  برای  را  انفرادی خود  و  اختصاصی  به ضرورت، روش های  بنا  کنندگان  نبوده، عرضه 
به کار می بردند. در  پیشینه خود  نرم افزارهای سامانه  ابرداده ها و کنترل های دسترسی درون 
نتیجه، نیاز به بازسازی گسترده ای در سامانه های پیشینه موجود بود تا یک الگوی ابرداده ای و 

یا یک الگوی کنترل دسترسی مشترک برای همه ام.سی.آر.اس.ها به کار رود.
می کند. یک  تعیین  الگو  عنوان خدمات  به  را  دو خدمت  این  مورک2010  دلیل،  این  به 
خدمت الگو، خدمتی نمونه است: هدف آن، این است که به عنوان روشی مناسب برای توسعه 
توجه  برای  مانعی  اینکه  بدون  شود،  پذیرفته  آینده  در  پیشینه ها  مدیریت  جدید  نرم افزارهای 

محصوالت موجود به همخوانی با مورک2010 و اخذ گواهی نامه از آن باشد.
مورک2010 یکی از دو روش مختلف برای اثبات همخوانی با یک خدمت الگو را می پذیرد. 
روش الف اعمال الزامات کارکردی برای خدمت الگو و آزمون آن در برابر این الزامات است. 
روش ب، اساسًا برای نرم افزارهای از پیش موجود است،  و می خواهد راهکاری اختصاصی 
نشان دهد که از نظر کارایی به اندازه خدمت الگو غنی بوده و در آن ساختارها و داده ها قابل 
تبدیل و صدور هستند آن گونه که گویا در سامانه ای ایجاد شده اند که خدمت الگو را اعمال 
کرده است. این الزام برای همخوانی با هر خدمت الگو، حیاتی است: موجودیت ها، ابرداده های 
آن ها و کنترل های دسترسی آن ها باید قابلیت صدور قابل فهم در قالب استاندارد صدور اکس.
ام.ال. مورک2010 را داشته باشند. اگر این امر تحقق یابد، یک ام.سی.آر.اس. دیگر می تواند 

موجودیت ها را از بیرون وارد نموده و از آنها در کنار یک خدمت الگو استفاده نماید.

1-4-10 آزمون و تأیید
بنیاد دی.ال.ام. یک برنامه آزمون و تأیید برای مورک2010 برپا کرده است. این برنامه به 
عرضه کنندگان سامانه های پیشینه آماده معمولی )سی.او.تی.اس.( و سامانه های پیشینه داخل 
سازمانی، امکان آزمون شدن توسط یک مرکز آزمون مورک2010 و مورد تایید بنیاد دی.ال.

ام. فروم را می دهد.
عرضه کنندگان باید محصوالت خود را برای آزمون خدمات اصلی ارایه دهند و همـچنین 
از تکمیل  آزمون کنند. پس  را  الحاقی اضـافی  از تک برنامه های  به دلخواه هریک  می توانند 
موفقیت آمیز آزمون با استفاده از چارچوب آزمون مورک2010، یک محصول یا سامانه می تواند 
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گواهی نامه بنیاد دی.ال.ام. را به عنوان همخوان با مورک2010 دریافت نماید.
با  آن ها  محصوالت  کامل  همخوانی  که  دهند  نشان  توانست  خواهند  عرضه کنندگان 
مورک2010 مورد تایید است و اعضای بنیاد دی.ال.ام. از دسترسی به گزارش های آزمون ها 
مختلف  پیشینه  سامانه های  از  مقدماتی  تحلیلی  انجام  اجازه  آن ها  به  که  برد،  خواهند  سود 

همخوان با مورک2010 را می دهد.

2 خدمات سامانه
2-1 اطالعات خدمت

هر کدام از خدمات اصلی مورک2010 با نام خدمت )مثاًل، خدمت کاربر و گروه(، نسخه 
-82b4-4c1c-85b0-cd532472 )مثاًل  اجرا  مورد  خدمت  شناسه   و   )1/0 )مثاًل،  خدمت 

5c8370b70b7d0e6(، یا شناسه  تک برنامه مورد اجرا برای تک برنامه های کمکی و الحاقی 
تعریف می شود.

به1-3 اطالعات خدمت(  کنید  )نگاه  اطالعات خدمت  بلوک  در  را می توان  این جزئیات 
یافت. شناسه خدمت مورد اجرا یک شناسه فراگیر منحصر به فرد است که به صورت داخلی 

مورد استفاده یک ام.سی.آر.اس. قرار می گیرد تا نشان دهد که چه خدماتی را اجرا می کند.
بخش2. خدمات سامانه، حاوی کارکردهای مشترک بین همه خدمات اصلی مورک2010 
بوده و به این ترتیب دارای اطالعات خدمت جداگانه ای نیست. در عوض برای هر خدمت به طور 

جداگانه به بلوک اطالعات خدمت مراجعه نمایید.

2-2. مفاهیم کلیدی
2-2-1 معماری خدمت- محور

الزامات کارکردی هسته مورک2010 در نه تعریف خدمت دسته بندی شده است، که در 
شکل 2-الف نشان داده شده است. این خدمات با همدیگر، کارکردهای مورد نیاز یک ام.سی.

آر.اس. را توصیف می کنند. این تک برنامه ابتدایی، با عنوان 2. خدمات سامانه، کارکردهای 
مشترک مورد نیاز هر یک از خدمات اصلی مورک2010 را توصیف می کند.

معماری خدمت-محور مورک2010 بر آن نیست که عرضه کنندگان نرم افزار را در توسعه 
نرم افزارهای کامال همخوانی باز دارد که کارکردهای تعداد زیاد یا حتی همه خدمات اصلی را 
با هم ترکیب کرده و آنها را از طریق یک برنامه کاربردی منفرد تحویل می دهد. با این حال، 
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با تفکیک معماری مورک2010 به خدمات جداگانه، در آینده ممکن است عرضه کنندگان به 
ام.سی. از یک  بین بیش  اشتراک  قابل  با خدمات تفکیک شده و  پیشینه  توسعه سامانه های 

آر.اس توجه نشان دهند.
برای مثال، در آینده، سامانه های پیشینه در یک سازمان قادر به سهیم شدن در یک خدمت 
طبقه بندی واحد یا یک خدمت نگه داشت کنارگذاری واحد خواهند بود. همچنین امکان دارد در آینده، 

خدمت های مختلفی از عرضه کنندگان مختلف یکپارچه شوند و یک ام.سی.آر.اس. بسازد. 
همه نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. چه به صورت نرم افزاری منفرد، چه یک مجموعه کاماًل 
یکپارچه و یا یک مجموعه تا حدودی یکپارچه شده از خدمات، باید طبق معیارهای ارزیابی 

یکسانی تست شوند.
خدمت پیشینه قلب یک ام.سی.آر.اس. با معماری خدمات-محور است. خدمت پیشینه تنها 
خدمت اصلی است که نمی توان آن را با یک ام.سی.آر.س دیگر به اشتراک گذاشت. در واقع، 
از دیگر ام.سی.آر.اس.ها متمایز می کند،  تنها خدمتی که به معنای دقیق یک ام.سی.آر.اس. 
خدمت پیشینه است. همه خدمات دیگری که خدمت پیشینه را پشتیبانی می کنند ممکن است 
به طور هم زمان از چندین خدمت پیشینه دیگر هم پشتیبانی کنند و بنابراین هم زمان جزئی از 

چند نرم افزار ام.سی.آر.اس. مختلف قرار گیرند.

شکل 2a: یک سامانه همخوان با مورک2010 به صورت گروهی از خدمات مرتبط با هم، با 
یک معماری خدمت- محور دیده می شود )هر خدمت اصلی بخش مخصوص به خود را در 

آیین نامه دارا می باشد که با شماره مشخص شده است(

مخزن مؤلفه

خدمت طرح کنار 
گذاری

خدمت نگهداشت 
کنار گذاری

پشتیبان تک برنامه های کمکی

میانجی های کاربر

خدمت صدور
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2-2-2 خدمات الگو و تک برنامه های کمکی
دو تا از خدمات اصلی مورک2010 خدمات الگو می باشند )این دو 4. خدمت نقش الگو و 7. 
خدمت ابرداده الگو هستند(. این بدان معنی است که آیین نامه یک مجموعه الزامات کارکردی 
از عرضه کنندگان  ارایه نموده است. مورک2010  از این خدمات  پیش فرض را برای هر یک 
در  اجرا کنند، مگر  به همان صورت که تصریح گردیده  دقیقًا  را  این خدمات  نمی خواهد که 
جایی که عرضه کننده بخواهد تک برنامه های پیشرفته ای نظیر تک برنامه وارد کردن از بیرون 

را پشتیبانی نماید. 
به عالوه در خدمات اصلی سه حوزه وجود دارد که در آن کارکردهای کمکی مشخص شده 
است. تک برنامه های کمکی نمایان گر مجموعه هایی جایگزین و در عین حال همان قدر معتبر 
از کارکردها هستند که هدف یکسانی را اما از راه های متفاوت برآورده می سازند. عرضه کنندگان 
از یک  باید حداقل  ام.سی.آر.اس.  نمایند. هر  انتخاب  را  پذیرش خود  مورد  رویکرد  می توانند 
این ممکن  باشد. عالوه بر  دارا  را  آن  دربرابر  تایید  و  کند  پشتیبانی  کارکردها  اجرای  از  مورد 
آنها  دربرابر  و  نموده  پشتیبانی  همان سری را  در  دیگر  جایگزین  تک برنامه های کمکی  است 
نیز مورد تایید قرار گیرد. میانجی ام.سی.آر.اس. مثالی از حوزه ای است که در آن کارکردهای 

کمکی مشخص شده اند.

2-2-3 روبرویی با کاربران
روبرویی  پیشینه  سامانه  با  مستقیمًا  همواره  کاربران  که  نمی بیند  نیاز ی  مورک2010 

داشته باشند.
)واسط  گرافیکی  کاربر  میانجی  یک  طریق  از  کاربران  پیشینه،  سامانه  سنتی  اجرای  در 

.)2b گرافیکی( مستقیمًا با سامانه پیشینه در تعامل بودند )شکل

شکل 2b: کاربر مستقیماً با سامانه پیشینه از طریق یک میانجی کاربر گرافیکی در حال 
تعامل است

میانجی کاربرد گرافیکی
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سامانه  چند  یا  یک  از  پشتیبانی  تدارک  به منظور  فزاینده ای  به طور  پیشینه  سامانه های 
کاربر  میانجی  دارای  پیشینه  سامانه های  این  هستند.  توسعه  حال  در  مختلف  کسب وکاری 
گرافیکی نیستند ولی با استفاده از یک میانجی برنامه ای کاربردی )ای.پی.آی.(. مستقیمًا با 
سامانه های کسب وکار در تعامل هستند. این سناریو، که در شکل 2- ج به تصویر درآمده است، 
کاربر فقط به صورت غیرمستقیم و در نتیجه اعمالی که در سامانه کسب وکار انجام می دهد، 
به اجرا در می آورد: کاربر حتی ممکن است وجود یک سامانه  را در سامانه پیشینه  کارهایی 

پیشینه مجزا را تشخیص ندهد.

شکل2-ج: کاربر در حال تعامل غیرمستقیم با یک سامانه پیشینه از طریق یک ای.پی.آی

استفاده،  مورد  میانجی  نوع  تعیین  در  ام.سی.آر.اس.   یک  ساختن  مختار  با  مورک2010 
است  ممکن  حتی  ام.سی.آر.اس.   یک  می کند.  تایید  را  پیشینه  سامانه های  این  نوع  دو  هر 
به طور هم زمان بیش از یک نوع میانجی را پشتیبانی نماید. به طور مشابه، هر کدام از خدمات 
اصلی مورک2010 ممکن است با یک میانجی انتخابی متفاوت موافق باشند. به عنوان مثال، 
سامانه کاربر و گروه ممکن است یک ای.پی.آی. را مقرر نماید در حالی که سامانه جستجو و 

گزارش دهی یک میانجی کاربر گرافیکی . را پیشنهاد کند.
مهم است که در نظر داشته باشید که در سراسر مورک2010، کاربر یک ام.سی.آر.اس.  

لزوماً یک شخص نیست. کاربر مجاز می تواند یک سامانه کسب وکار باشد.

2-2-4 گونه ها و گونه ها فرعی موجودیت ها
هر خدمت اصلی مورک2010 موجودیت های متعلق به تعداد مشخصی از انواع موجودیت ها 

را مدیریت می کند. خدمات اصلی مورک2010 راجع به انواع موجودیت های زیر است:
	لیست های کنترل دسترسی، که در بخش4. خدمت نقش الگو تعریف شده

سامانه کسب و کار

میانجی برنامه ای کاربردی
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	انبوهه ها، که در بخش 6. خدمت پیشینه تعریف شده
	طبقه ها، که در بخش 5. خدمت طبقه بندی تعریف شده
	مؤلفه ها، که در بخش 6. خدمت پیشینه تعریف شده
	نگهداری های کنارگذاری ها، که در بخش 9. خدمت نگه داشت کنارگذاری ها تعریف شده
	طرح های کنارگذاری که در بخش 8. خدمت طرح کنارگذاری تعریف شده
	انواع موجودیت ها، که در بخش 2. خدمات سامانه تعریف شده
	رخ دادها، که در بخش 2. خدمات سامانه تعریف شده
	تعریف کارکردها، که در بخش 2. خدمات سامانه تعریف شده
	گروه ها، که در بخش 3. خدمت کاربر و گروه تعریف شده
	تعریف عناصر ابرداده، که در بخش 7. خدمت ابرداده الگو تعریف شده
	پیشینه ها، که در بخش 6. خدمت پیشینه تعریف شده
	نقش ها، که در بخش 4. خدمت نقش الگو تعریف شده
	خدمات، که در بخش 2. خدمات سامانه تعریف شده
	کاربران، که در بخش 3. خدمت کاربر و گروه تعریف شده

جداول حاوی ویژگی های هر کدام از این انواع موجودیت را می توان در بخش 2014 انواع 
موجودیت می توان یافت.

گرچه فهرست های کنترل دسترسی و رخ دادها همراه با دیگر انواع موجودیت ها فهرست 
شده اند، اما این ها موجودیت های مستقلی نیستند. همه موجودیت ها، غیر از فهرست های کنترل 
از رخ دادها؛ و یک  از مجموعه ای  مرتبط متشکل  تاریخچه رخ داد  و رخ دادها، یک  دسترسی 
فهرست کنترل دسترسی متشکل از مجموعه ای از مدخل های کنترل دسترسی خواهند داشت.

 1-4-4 بخش  در  می توان  را  خدمت  هر  توسط  شده  مدیریت  موجودیت های  انواع 
موجودیت ها و خدمات و در منطق ارائه شده برای R 2-4-9یافت. برای مثال، خدمت پیشینه 
طرح های  کنارگذاری،  طرح  خدمت  و  می پردازد،  مؤلفه ها  و  پیشینه ها  انبوهه ها،  مدیریت  به 
کنارگذاری را مدیریت می نماید. در جایی که خدمات درون یک ام.سی.آر.اس. به طور منطقی 
موجودیت های  انواع  همه  به  متعلق  موجودیت های  باید  ام.سی.آر.اس.  آن  نشده اند،  تفکیک 

مورک2010 را مجتمعا مدیریت نماید.
مورک2010 به وجود زیرگونه های تخصصی برای هر گونه از موجودیت ها قائل است. برای 

مثال، تعاریف عناصر ابرداده ای تقسیم شده اند به: 
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	تعاریف عناصر ابرداده ای مربوط به سامانه، و
	.تعاریف عناصر ابرداده ای مربوط به زمینه

است.  ابرداده ای  عنصر  تعریف  اصلی  موجودیت  گونه  از  زیرگونه ای  این ها  از  هرکدام 
زیرگونه ها معمواًل با داشتن عناصر ابرداده ای سامانه ای اضافی در برابر گونه موجودیت اصلی، 

و با قوانین رفتاری اضافی تعیین شده از طریق الزامات، شناخته می شوند.
عالوه بر تعاریف عناصر ابرداده ای، برخی گونه های موجودیت در خدمات اصلی مورک2010 
عمدا طوری طراحی شده اند که گونه مبنا برای  زیرگونه های موجودیت باشند؛ این ها موارد زیر 

می باشند:
	 تعریف مورک2010  در  مختلف  کمکی  تک برنامه های  طبقه توسط  زیرگونه های  طبقه ها: 

می شوند، 200. مجموعه های طبقه بندی
	 مؤلفه ها: زیرگونه های مؤلفه توسط تک برنامه های کمکی مختلف در مورک2010 تعریف

می شوند، 300. مجموعه های مؤلفه.
یک طبقه سلسله مراتبی، که در تک برنامه کمکی 201. طبقه بندی سلسله مراتبی تعریف 
در  که  الکترونیکی،  مؤلفه  یک  است.  طبقه  موجودیت  گونه  از  زیرگونه  یک  از  مثالی  شده، 
تک برنامه کمکی 301. مؤلفه های الکترونیکی تعریف شده است، مثالی از یک زیرگونه از گونه 

موجودیت مؤلفه است.
موجودیت  زیرگونه های  و  گونه ها  است  ممکن  مورک2010  به  الحاقی  تک برنامه های 

جدیدی را اضافه نمایند.

2-2-5. کالبدشناسی یک موجودیت
اغلب موجودیت ها سه مجموعه اطالعات مربوط به خود دارند )شکل 2د(.

	 ابرداده ها: اطالعاتی که موجودیت را توصیف می کنند، در تعاریف عناصر ابرداده ای گنجانده
شده و به ابرداده سامانه ای )تعریف شده توسط مورک2010( و ابرداده زمینه ای )تعریف شده 

توسط عرضه کننده و/یا کاربر( تقسیم می شود.
	 تاریخچه رخ داد: مجموعه ای از رخ دادهای مرتبط با موجودیت که اطالعاتی را در مورد

کارکردهای مختلف انجام شده بر روی موجودیت ذخیره می کند.
می کند  مشخص  که  دسترسی  کنترل  مدخل های  از  لیستی  دسترسی:  کنترل  لیست     .
اعمال کنند، جایی که  بر روی موجودیت ها  را  کاربران و گروه ها می توانند کارکردهایی  کدام 
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مجموعه های مشخصی از کارکردها مجتمعًا به عنوان نقش ها تعریف شده اند. 

کنترل  لیست  یک  و  رخ داد  تاریخچه  یک  ابرداده ها،  دارای  موجودیت  هر   – 2د  شکل 
دسترسی مربوط به خود است

اطالعات بیشتر در مورد چگونگی مدیریت ابرداده ها در مورک2010 را می توان در بخش 
7.  خدمت ابرداده الگو یافت، تاریخچه های رخ داد در اینجا مورد بحث قرار می گیرند. اطالعات 

مربوط به کنترل دسترسی را می توان در بخش 4. خدمت نقش الگو یافت.
مدخل های رخ دادها و کنترل دسترسی، تاریخچه رخ داد و لیست کنترل دسترسی موجودیتی 
که به آن تعلق دارند را با هم به اشتراک می گذارند. مؤلفه ها لیست کنترل دسترسی موجودیت 

پیشینه که به آن تعلق دارند را به اشتراک می گذارند.
هر خدمت اصلی مورک2010 تنها ظرفی برای موجودیت ها از گونه های موجودیت خاص 
نیست، بلکه خود نیز موجودیتی با ابرداده ها، تاریخچه رخ داد و لیست کنترل دسترسی خود است 
که توسط کلیه موجودیت های موجود در آن خدمت به ارث برده می شود. ترکیب موجودیت ها 

و رابطه آنها با خدمت ها در شکل 2ه نشان داده شده است.
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شکل 2ه: یک خدمت حاوی موجودیت هایی با ابرداده ها، تاریخچه رخ داد و لیست های 
کنترل دسترسی آن ها است اما خود خدمت نیز به عنوان یک موجودیت با ابرداده ها، 

تاریخچه رخ داد و لیست های کنترل دسترسی آن در نظر گرفته می شود.

2-2-6 شناسایی موجودیت ها
شاید مهمترین عنصر ابرداده ای برای هر موجودیت شناسه سامانه ای آن باشد. مورک2010 
هر خدمت  و  موجودیت  هر  برای  )یو.یو.آی.دی(  فراگیر  فرد  به  منحصر  شناسه های  مستلزم 
موجود در یک ام.سی.آر.اس.  است. استفاده از یو.یو.آی.دی. برای همخوانی با آیین نامه اجباری 
است: این بدان معنی است که هر موجودیتی می تواند از یک ام.سی.آر.اس.  صادر و در یک 
ام.سی.آر.اس. ام.سی.آر.اس.  دیگر وارد و همچنان به صورت منحصر به فرد شناخته شود. 
واردکننده حتی می تواند کپی های مختلف از موجودیت اصلی را که در زمان های مختلف صادر 
شده یا از طریق یک ام.سی.آر.اس.  واسطه به آن منتقل شده را در کنار هم قرار دهد. همه 

موجودیت ها قابلیت ردگیری تا نقطه خاص تولیدشدن در خدمت منشأ را دارند.

2-2-7 اجرای کارکردها
بر روی آن ها  اجرای کارکردهایی  با  را  ام.سی.آر.اس.  کاربران موجودیت های درون یک 
دستکاری می کنند. گاهی این خود ام.سی.آر.اس. است که کارکردی را اجرا می کند مانند زمانی 

که یک شناسه سامانه ای جدید را برای یک خدمت در لحظه نصب آن تولید می کند.
مورک2010 یک مجموعه الزامات است و ردپای هر کارکردی که می توان بر روی یک 
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الزامات  از  تا  یا چند  در یک  توانست  را خواهیم  اجرا کرد  ام.سی.آر.اس.   در یک  موجودیت 
کارکردی پیدا کنیم.

کاربران ممکن است تنها در جاهایی بتوانند کارکردهایی را بر موجودیت ها اعمال کنند که 
مجوز کافی برای این کار را داشته باشند.

بر طبق بخش 4. خدمت نقش الگو، مجوز اجرای یک کارکرد از اختصاص یک نقش به 
یک کاربر یا گروهی که کاربر به آن تعلق دارد سرچشمه می گیرد. به این ترتیب نقش ها با استفاده 
از یک مدخل کنترل دسترسی که جزیی از یک خدمت یا لیست کنترل دسترسی )ای.سی.ال.(1 

مربوط به یک موجودیت می شود، به یک کاربر مجزا یا یک گروه تخصیص داده می شوند.
همانگونه که قباًل در بخش 2-2-2 خدمات الگو و تک برنامه های کمکی بحث شد، برخی 
الگو فاصله  الزامات مشخصی از خدمت نقش  از  از نرم افزارهای ام.سی.آر.اس.  ممکن است 
بگیرند، اما همه ام.سی.آر.اس.ها باید قادر به تامین کارکردها در سطحی مشابه و مطابق باشند. 
معنای یک خدمت نقش الگو در بخش 4. خدمت نقش الگو بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.

2-2-8 تاریخچه های رخ داد
هر موجودیت در یک ام.سی.آر.اس.  دارای یک تاریخچه رخ داد است، که از مجموعه ای از 
رخ دادهای اتفاق افتاده برای آن موجودیت تشکیل شده است. هرگاه یک کارکرد اجرا گردد، چه 
توسط کاربر و چه توسط سامانه، که موجودیت در آن دخیل باشد، یک رخ داد تولید به تاریخچه 
رخ داد آن موجودیت اضافه می گردد. بنابراین هر رخ داد در یک تاریخچه رخ داد، متناظر با یک 

کارکرد منفرد اجرا شده در ام.سی.آر.اس. است.
از  که  این  یا  شوند،  بزرگ  خیلی  رخ داد  تاریخچه های  که  این  از  ممانعت  برای  بنابراین 
رخ دادهای پیش پاافتاده پر گردند، مورک2010 این امکان را به کاربر مجاز داده تا بتواند تولید 

رخ داد برای کارکردها را به طور انتخابی غیر فعال سازد.
ابرداده های یک رخ داد همواره توسط سامانه “همخوان با مورک“  تنظیم شده و نباید امکان 

تغییر دادن آن توسط کاربر وجود داشته باشد. رخ دادها فاقد تاریخچه رخ داد هستند.
رخ دادهای مختلف بسته به کارکرد اجرا شده برای تولید آن ها ابرداده های متفاوتی خواهند 
داشت. این امر امکان ظاهر شدن یک رخ داد در تاریخچه رخ داد چندین موجودیت مختلف را 

ممکن می سازد: چند مثال در پی می آید.

1� ACL (access control list(
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	 6-5-3، در این صورت فقط یک R اگر یک کاربر مجاز اسم یک انبوهه را تغییر دهد، طبق
موجودیت دخیل )انبوهه( وجود خواهد داشت. رخ داد )F 14-5-7 انبوهه- تغییر ابرداده ها( 

تنها در تاریخچه رخ داد انبوهه ظاهر خواهد شد.
	 6-5-10، در این صورت R اگر یک کاربر مجاز پیشینه ای را در یک انبوهه به وجود آورد، طبق

 121-5-14  F( و یک  رخ داد یکسان )دو موجودیت دخیل هستند )هم انبوهه و هم پیشینه
پیشینه- ایجاد( در تاریخچه رخ داد هر دو موجودیت ظاهر خواهد شد.

	 R کند، طبق  جابه جا  دیگر  انبوهه  به  انبوهه  از یک  را  پیشینه  کاربر مجاز یک  اگر یک 
مادر  انبوهه  قبلی،  مادر  )انبوهه  هستند  دخیل  موجودیت  سه  این صورت  در   ،13-5-6
جدید، و پیشینه(. رخ داد )F 14-5-3 انبوهه- افزودن پیشینه( سه موجودیت دخیل خواهد 

داشت و این رخ داد منفرد به طور هم زمان در سه تاریخچه رخ داد ظاهر خواهد گشت.
	 6-5-21، یک پیشینه موجودیتی است که همواره در کارکردهای اجرا شده بر روی R طبق

مؤلفه های آن، دخیل است. به طوری که رخ دادهای تولید شده، هم در تاریخچه های رخ داد 
مؤلفه و هم پیشینه ای که مؤلفه به آن تعلق دارد ظاهر می شود.

	 شکل 2- و نشان می دهد که چگونه یک رخ داد ممکن است متعلق به تاریخچه رخ داد بیش
از یک موجودیت باشد.

شکل 2-و - یک رخ داد واحد می تواند در بیش از یک تاریخچه رخ داد ظاهر گردد.
تاریخچه های  در  موجود  رخ دادهای  کل  از  جلوه ای  به عنوان  می تواند  سنتی  ردیاب  یک 

رخ داد مربوط به کل موجودیت ها در سرتاسر ام.سی.آر.اس.تلقی گردد )به ترتیب مهر زمان(.
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2-2-9 مهرهای زمان
مورک2010 جلوه های به خصوصی دارد که سامانه های پیشینه را قادر می سازد تا در سطحی 
فراگیر عملکردی تعاملی با هم داشته باشند. یکی از این جلوه ها، استفاده از مهرهای زمان است.

آیین نامه الزام می کند که ام.سی.آر.اس. باید برای هر رخ دادی که تولید می کند، مهرهای 
زمان را به عنوان ابرداده همراه به کاربرد. مثال، هر موجودیت یک مهر زمان تولید دارد که 

بیانگر زمان ایجاد آن موجودیت است.
مهرهای زمان باید حاوی داده های کامل و دقیقی از تاریخ و زمان، شامل اطالعات منطقه 
زمانی1 باشند تا امکان مرتب شدن رخ دادها به ترتیب ایجاد میسر گردد. چنانچه یک ام.سی.
آر.اس. بتواند ظرف یک ثانیه رخ دادهای متعددی را  اجرا کند، باید زمان را با هزارم ثانیه و 
یا دقت بیشتر در اختیار قرار دهد تا هنگامی که رخ دادها براساس مهر زمان ردیف می شوند 

همچنان مرتب بمانند.
با  دیگر  ام.سی.آر.اس.  یک  به  موجودیت ها  موفقیت آمیز  انتقال  امکان  با  زمان  مهرهای 

منطقه زمانی متفاوت، از قابلیت عملکرد تعاملی سامانه ها پشتیبانی می کنند.

2-2-10 پشتیبانی از زبان فراگیر
ابرداده ای  عناصر  همه  است.  رمزفراگیر2  از  آن  پشتیبانی  مورک2010  دیگر  فراگیر  جلوه 
متنی باید در قالب رمزفراگیر بوده و با یک شناسه زبان همراه باشد. یک ام.سی.آر.اس. ممکن 
است فقط یک یا تعداد محدودی از زبان ها را پشتیبانی نماید. با این حال، برای پشتیبانی از 

قابلیت عملکرد تعاملی، باید برای همه ابرداده های متنی یک شناسه زبانی وارد شود.

2-2-11 چرخه حیات یک موجودیت
همه موجودیت های درون یک ام.سی.آر.اس. فارغ از گونه موجودیت، دارای چرخه حیات 

مشابهی هستند. طرح کلی چرخه حیات یک موجودیت در شکل 2ز نشان داده شده است.

1� Time zone
2� Unicode
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شکل 2ز – هر موجودیت در یک ام.سی.آر.اس.  چرخه حیات مشابهی را دنبال می کند.

هر موجودیتی در ام.سی.آر.اس. ایجاد می گردد بنابراین اولین رخ داد مربوط به آن، رخ داد 
ایجاد آن است. این موجودیت از این پس فعال بوده تا زمان تخریب آن که یک رخ داد انهدام 
تولید می گردد. پس از انهدام آن، ام.سی.آر.اس. یک ته مانده موجودیت را نگه می دارد تا نشان 

دهد که آن موجودیت قباًل در ام.سی.آر.اس. وجود داشته است.
با  انهدام  دارند.  نگه  را  ته مانده  موجودیت های  باید  ام.سی.آر.اس.  نرم افزارهای  همه 
از  موجودیت ها  پاک کردن  دارد.  فرق  موجودیت،  یک  ردپای  کل  محو  معنای  به  پاک کردن 
ام.سی.آر.اس. به آن گونه امکان پذیر نیست که گویی قباًل هرگز خلق نشده اند مگر اینکه قبل 

از استفاده پاک گردند: موجودیت هایی که مورد استفاده قرار گرفته اند قابل پاک شدن نیستند.
بعضی از موجودیت ها، اکثرا پیشینه ها و مؤلفه های آنها، و همین طور موجودیت هایی نظیر 
رخ دادها، مدخل های کنترل دسترسی، تعاریف عناصر ابرداده ای سامانه ای، و غیره، دارای مهر 
این  از  نیستند. موجودیت هایی  پاک شدن  قابل  و هیچگاه  نبوده  اول  استفاده  به  مربوط  زمان 
دست، هرگاه که ایجاد شوند، دیگر هیچ گاه بدون باقی ماندن ردی از آنها در ام.سی.آر.اس. ، 
پاک نمی شوند. چرخه حیات یک پیشینه با جزئیات بیشتر در بخش 6. خدمت پیشینه و 8. 

خدمت طرح کنارگذاری توضیح داده شده است.

2-4 الزامات کارکردی
R 2-4-1 یک ام.سی.آر.اس. باید کارکردهای مربوط به:

	،یک خدمت کاربر و گروه

رخ داد ایجاد

پاک

رخ داد انهدام

ته مانده
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	،یک خدمت نقش
	،یک خدمت طبقه بندی
	،یک خدمت پیشینه
	،یک خدمت ابرداده
	،یک خدمت طرح کنارگذاری
	،یک خدمت نگه داشت کنارگذاری ها
	یک خدمت جستجو و گزارش دهی، و
	.یک خدمت صدور را اجرا نماید

هر خدمتی ممکن است به صورت جداگانه اجرا گردد و یا این که چندین خدمت در کنار هم 
آورده شوند.

الزامات کارکردی برای هرکدام از این خدمت ها را می توان در خدمات اصلی مورک2010 
یافت. ام.سی.آر.اس. ممکن است کارکردهای اضافی دیگری را مطابق تعریف های ارائه شده 

در تک برنامه های الحاقی مورک2010، اجرا نماید.
با  را  پیشینه  خدمت  به جز  خود،  خدمت های  از  هرکدام  است  ممکن  ام.سی.آر.اس.  یک 
دیگر سامانه های پیشینه به اشتراک بگذارد. مورک2010 به تشریح چگونگی به اشتراک گذاری 

خدمت ها در بین سامانه های پیشینه نمی پردازد.
این حال،  با  کند؛  اجرا  را  این خدمت ها  با  توصیف شده  باید کارکردهای  ام.سی.آر.اس.  
لزومی به اجرای آن ها به صورت خدمت های گسسته از هم نیست. ام.سی.آر.اس. می تواند هر 
خدمت را جداگانه ایجاد کند یا کارکردهای چندین خدمت را با هم در قالب دسته ای از خدمات 

ترکیب نماید. کل یک ام.سی.آر.اس.  ممکن است نماینده دسته واحدی از خدمات باشد.
-14 E( 2-4-2 ام.سی.آر.اس. در هنگام نصب، باید ابرداده های زیر را برای هر خدمت R

2-14( یا دسته ای از خدمات طبق R2.4.1، به صورت اولیه مقدار دهی کند: 
	،)100-4-14 M( شناسه سیستمی
	،)42-4-14 M( شناسه خدمت اجرا
	،)41-4-14 M( شناسه تک برنامه اجرا
	،)54-4-14 M( .شناسه گواهی نامه  ام.سی.آر.اس
	،)99-4-14 M( اطالعات عرضه کننده نرم افزار
	،)12-4-14 M( شناسه زبان پیش فرض
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	،)104-4-14 M( عنوان
	14-4-16(، و M( توصیف
	.)62-4-14 M(اطالعات مالک

 هر خدمت، یا دسته ای از خدمات، همچنین دارای:
	گونه های موجودیت برای هر موجودیت که توسط خدمت یا دسته خدمات مدیریت می شود؛
	موجودیت هایی که توسط خدمت یا دسته خدمات مدیریت می شود؛
	یک تاریخچه رخ داد برای خدمت یا دسته خدمات؛
	،)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل، نگاه کنید به بخش 4. خدمت نقش الگو

بوده و ممکن است 
	)ابرداده های زمینه ای )یا معادل، نگاه کنید به بخش 7. خدمت ابرداده های الگو

را داشته باشد.
هر خدمت یا دسته ای از خدمات دارای ابرداده ها، تاریخچه رخ داد، و لیست کنترل دسترسی 
مربوط به خود است. هر مقدار مربوط به عنصر ابرداده ای شناسه خدمت اجرا باید با یک خدمت 
منتشر شده توسط آیین نامه مورک2010 مطابقت داشته باشد )مقدار شناسه در قسمت اطالعات 
خدمت در سرعنوان هر قسمت از بخش 3. خدمت کاربر و گروه به بعد داده شده است(. هر 
شناسه تک برنامه اجرا باید با یک تک برنامه منتشر شده توسط آیین نامه مورک2010 مطابقت 
داشته باشد. هر شناسه گواهی نامه ام.سی.آر.اس.  باید با یک گواهی نامه صادر شده توسط بنیاد 
دی.ال.ام. برای یک ام.سی.آر.اس. که آزمون همخوانی را در یک مرکز مجاز گذرانده و تأیید 

شده، مطابقت داشته باشد.
اطالعات عرضه کننده باید به توصیف عرضه کننده، محصول و نسخه محصول نصب شده 
بپردازد. همچنین ممکن است حاوی اطالعات مفید دیگری در مورد عرضه کننده نظیر اطالعات 

تماس و نشانی تارنمای پشتیبانی محصول باشد.
بسته به رویکردی که ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو اتخاذ می کند ، ممکن 
است که یک لیست کنترل دسترسی مورک2010 در خالل انجام عملیات سامانه مهیا نبوده و 

تنها در وقت صدور، به یک خدمت اضافه گردد.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس.  در اجرای 7. خدمت ابرداده های الگو، ممکن است ساز و 

کار افزودن ابرداده های زمینه ای به خدمت ها متفاوت باشد.
R 3-4-2 یک ام.سی.آر.اس.  باید امکان مرور و انتخاب در میان خدمات یا دسته های خدمات 
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آمده ذیل R 2-4-1 را به کاربر مجاز بدهد و او را در بازبینی ابرداده های هر کدام از آن ها به 
گونه فهرست شده در  R 2-4-2 مجاز شمارد.

اصطالحات “مرور” و “بازبینی” در بخش 13. واژه نامه تعریف شده اند.
کاربر می تواند هر خدمت یا دسته خدمات را مرور نماید. اگر ام.سی.آر.اس. همه کارکردها را 
تنها در یک دسته ترکیب نماید، آن گاه سامانه به عنوان یک کل فقط یک مجموعه از ابرداده ها 

 158-5-14 F :را برای بازبینی خواهد داشت. مأخذ کارکرد
R 4-4-2یک ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز اجازه دهد تا ابرداده های هر خدمت یا 

دسته خدمات آمده ذیل R 2-4-1 را تغییر دهد این ابرداده ها شامل موارد زیر است:
	،عنوان
	،توصیف
	اطالعات مالک، و
	.)ابرداده های زمینه ای )اگر موجود باشد

ام.سی. کننده  استفاده  سازمان های  یا  سازمان  مورد  در  است  اطالعاتی  مالک،  اطالعات 
آر.اس. که می تواند شامل اطالعات مربوط به تماس و بخش پشتیبانی سازمان باشد. عنوان 
و توصیف باید نام محلی ام.سی.آر.اس. و اطالعات توصیفی افزوده را در اختیار گذارد. مأخذ 

162-5-14 F :کارکرد
R 6-4-2 یک ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز اجازه تولید یک گزارش همخوانی با 
مورک2010 مشتمل بر فهرست همه خدمات یا دسته خدمات فعال آمده ذیل R 2-4-1 بدهد 
یا  ابرداده های آن خدمت  بر فهرست  یا دسته خدمات، مشتمل  برای هر خدمت  به طوری که 

دسته خدمات به شرح آمده ذیل R 2-4-2 باشد.
این گزارش باید نشان دهد که کدام خدمات به صورت منفرد اجرا شده و کجا تعدادی از 

خدمات با هم در قالب دسته خدمات دسته بندی شده اند. 
این الزام قصد دارد کاربران مجاز را مطمئن کند که ام.سی.آر.اس. نصب شده هنگام اجرا در 
یک سایت به خصوص برای سازمانی به خصوص، همخوان با مورک2010 است. به این دلیل، 
ابرداده ای شناسه خدمت اجرا، شناسه تک برنامه اجرا، و شناسه گواهی نامه  مقدارهای عناصر 
همخوانی  وضعیت  گزارش گر  دقیقا  باید  شده اند  فهرست  خدمت  هر  برای  که  ام.سی.آر.اس. 

نصب آن ام.سی.آر.اس. به خصوص باشند.
گزارش باید عالوه بر این که نشان می دهد خود ام.سی.آر.اس. در گذشته توانسته آزمون 
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آن  پیکربندی  و  نصب  آیا  که  دهد  نشان  باید  خیر،  یا  بگذراند  را  مورک2010  با  همخوانی 
تک برنامه ها  و  خدمات  این  گزارش  با  تولید  زمان  در  آیا  و  خیر  یا  گرفته  صورت  به درستی 
منفرد  به طور  ام.سی.آر.اس.  هر  که  نکرده است  تصریح  مورک2010  است.  داشته  همخوانی 
چگونه باید پیکربندی و سازگاری داخلی خود را پس از نصب بررسی کند؛ با این حال، این یک 
الزام مهم برای عملکرد یک ام.سی.آر.اس.  در یک محیط دارای دغدغه همخوانی است. مأخذ 

163-5-14 F :کارکرد
ذیل  آمده  دسته خدمات  یا  خدمت،  هر  که  کند  تضمین  باید  ام.سی.آر.اس.   6-4-2  R

R2.4.1 دارای یک میانجی است که یکی از تک برنامه های بخش 100. مجموعه های میانجی 
مورک1020 را اجرا می نماید.

یک ام.سی.آر.اس.، یا خدمات مختلف درون یک ام.سی.آر.اس. ممکن است بیش از یکی از 
تک برنامه های بخش 100. مجموعه های میانجی را اجرا نماید ولی هر خدمت یا دسته خدمات، 
باید حداقل با یکی از تک برنامه های میانجی درون 100 مجموعه کامال همخوان بوده و بر 

اساس آن مورد آزمون قرار گیرد.
R 2-4-7 هر جا که ام.سی.آر.اس. در انجام کارکرد مورد درخواست خود و یا یک کاربر 

مجاز شکست بخورد، باید حداقل اطالعات خطای زیر را در یک ثبت بیرونی1 درج کند:
	تاریخ/زمان شکست خوردن؛
	شناسه سامانه  مربوط به کارکرد مورد درخواست؛
	شناسه سامانه مربوط به کاربر مجازی که کارکرد را کلید زد؛
	شناسه)های( سامانه مربوط به هر موجودیت دخیل؛ و
	.اطالعات خطای مبسوط در توضیح شکست صورت گرفته

این الزام راجع به ثبت خطایی است که درون خود ام.سی.آر.اس. نگه داشته نمی شود. هدف 
از نگهداری ثبت بیرون از سامانه این است که حتی در هنگامی که به ام.سی.آر.اس. دسترسی 

نداریم بتوانیم به ثبت دسترسی داشته باشیم.
اطالعات خطای مبسوط می تواند در کل به عنوان اطالعاتی تشخیصی حاوی کدهای خطا، 
جزئیاتی در مورد وضعیت سامانه در زمان وقوع خطا، و غلط گیرهای نرم افزاری2 مورد مواجهه، 
تعریف گردد. مورک2010 تعیین نمی کند که ام.سی.آر.اس. چه اطالعات خطای مبسوطی را باید 

فراهم کند.

1� External log
2� Software exceptions
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توجه کنید که کارکردها باید جزءبه جزء انجام شوند. مورک2010  انجام کارکرد نیمه تمام 
را مجاز نمی داند چرا که این امر، ام.سی.آر.اس. را در یک وضعیت نامشخص قرار می دهد. اگر 
کارکردی در هر مرحله با شکست مواجه شود، در این صورت ام.سی.آر.اس. باید همه تغییرات 
را به وضعیت داخلی ایجاد شده توسط کارکرد قبلی برگرداند. مورک2010 چگونگی انجام این 

عمل را تعیین نمی کند.
طبق  کاربر،  یک  توسط  شده  درخواست  کارکرد  شکست خوردن  درصورت   8-4-2  R

بتواند اطالعات  از طریق آن کاربر  آورد که  باید وسیله ای فراهم  ام.سی.آر.اس.    ،7 -4-2  R

مبسوط خطا در مورد کارکرد ناموفق را بدون دسترسی به ثبت بیرونی بازیابی نماید.
درپی شکست کارکرد مورد درخواست کاربر، مورک2010 سازوکار مورد استفاده یک ام.سی.
آر.اس.  در تهیه اطالعات مبسوط خطا را تعیین نمی کند. )این کارکردها در تعاریف کارکرد در 

بخش 5.14 تعاریف کارکرد گنجانده نشده است(.
روشی که ام.سی.آر.اس. کاربر را در جریان یک کارکرد شکست خورده می گذارد بسته به 

 .)6-4-2 R نوعی میانجی ارائه شده توسط ام.سی.آر.اس. خواهد بود  )نگاه کنید به
R 2-4-9  ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز اجازه مرور گونه های موجودیت مرتبط با هر 

خدمت، یا دسته خدمات ، طبق R 2-4-1، و بازبینی ابرداده های آن ها را بدهد.
گونه های موجودیت زیر با هر خدمت مرتبط است:

	خدمت کاربر و گروه موجودیت های کاربر، و گروه ها را مدیریت می کند؛
	خدمت نقش، نقش ها را مدیریت می نماید؛
	خدمت طبقه بندی طبقه ها را مدیریت می نماید؛
	خدمت پیشینه به مدیریت انبوهه ها، پیشینه ها و مؤلفه ها می پردازد؛
	خدمت ابرداده به مدیریت تعاریف و الگوهای عناصر ابرداده ای می پردازد ؛
	خدمت طرح کنارگذاری به مدیریت طرح های کنارگذاری می پردازد؛ و
	.خدمت نگهداری به مدیریت نگه داشت های کنارگذاری می پردازد

تعاریف کارکردها و رخ دادها ممکن است در همه خدمت های مدیریت کننده یک یا چند 
گونه موجودیت یافت شوند. برای اطالعات بیشتر در مورد هر یک از این گونه های موجودیت 

83-5-14 F :نگاه کنید به بخش 2.14 گونه های موجودیت. مأخذ کارکرد
R 2-4-10 هر گونه موجودیت )E 14-2-7( طبق R 2-4-9، باید ابرداده های زیر را داشته 

باشد:
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	،)100-4-14 M( شناسه سامانه
	14-4-104(، و M( عنوان
	  .)16-4-14 M( توصیف

به عالوه هر گونه موجودیت باید دارای:
	،تعاریف عناصر ابرداده ای برای آن گونه موجودیت
	،تعاریف کارکرد برای آن گونه موجودیت
	یک تاریخچه رخ داد، و
	.)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو

شناسه های سامانه برای هر گونه موجودیت در مورک2010 همراه با عناوین و توصیف های 
پیش فرض را می توان در بخش 14.2 گونه های موجودیت یافت.

ام.سی.آر.اس. باید همواره از شناسه های سامانه ای ارایه شده در مورک2010 استفاده نموده 
و نباید از پیش خود برای گونه های موجودیت شناسه سامانه بسازد. با این حال، ام.سی.آر.اس.  

می تواند عناوین و توصیف های پیش فرض را با مقدارهای محلی شده جایگزین کند.
 R 2-4-11برای هر گونه موجودیت، طبق R 2-4-10، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز اجازه 
مرور موجودیت های تعریف کارکرد مرتبط با آن گونه موجودیت و بازبینی ابرداده های آن ها را بدهد.

برای دیدن فهرست های جامع تعاریف کارکرد مرتبط با هر گونه از موجودیت ها، نگاه کنید 
87-5-14 F :به بخش 5-14 تعاریف کارکرد. مأخذ کارکرد

ابرداده های  دارای  باید   ،11-4-2  R 14-2-9(، طبق   E( تعریف کارکرد  2-4-12 هر   R

زیر باشد:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف 
	14-4-34(، و M( پرچم تولید رخ داد
	.)88-4-14 M( پرچم نگهداری در صورت انهدام

به عالوه هر تعریف کارکرد دارای موارد زیر است:
	،عناصر ابرداده ای سامانه که به رخ دادها اضافه می گردد
	یک تاریخچه رخ داد، و
	.)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو
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شناسه های سامانه برای هر تعریف کارکرد در مورک2010، به همراه عناوین، توصیف ها و 
گونه های موجودیتی پیش فرض استفاده شده در تعاریف کارکرد را می توان در بخش 5.14 

تعاریف کارکرد یافت.
ام.سی.آر.اس. باید همواره از شناسه های سامانه ارایه شده در مورک2010 استفاده نموده و 
نباید برای تعاریف کارکرد از پیش خود شناسه سامانه بسازد. با این حال، ام.سی.آر.اس.  می تواند 

عناوین و توصیف های پیش فرض تعاریف کارکرد را با مقدارهای محلی شده جایگزین کند.
R 2-4-13  برای هر تعریف کارکرد، طبق R 2-4-11، هنگامی که کارکرد اجرا می شود 

ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز امکان تصمیم در مورد ایجاد یا عدم ایجاد یک رخ داد توسط 
ام.سی.آر.اس. را بدهد. 

.) 12-4-2 Rمقدار، در پرچم تولید رخ داد ذخیره است ) نگاه کنید به
آن گونه که در R 2-4-14. بیان شده، اجرای کارکرد مورد توصیف این الزام و تغییر مقدار 
پرچم تولید رخ داد همواره باعث تولید یک رخ داد می گردد، طبق R 2-4-15، رخ دادها تولید 

شده و به تاریخچه های رخ داد افزوده می شوند.
به عالوه، اجرای کارکردهای تشریح شده در R ،21-4-2 R 3-4-4 و R 7-5-7 همواره 
91-5-14 F :صرف نظر از مقدار پرچم تولید رخ داد باعث تولید یک رخ داد می شود. مأخذ کارکرد
ام.سی.آر.اس.  اجرا گردد،   13-4-2  R در  توصیف شده  کارکرد  ، هرگاه که   14-4-2  R

همواره باید یک رخ داد تولید کند.
این الزام استثنایی برای R 2-4-13 است چرا که تولید یک رخ داد برای این کارکرد نباید 

قابل توقف باشد.
هدف این الزام اطمینان بخشی در این زمینه است که ام.سی.آر.اس. تاریخچه ای از تمام 
تغییرات ایجاد شده در تنظیمات مربوط به ورود یا عدم ورود کارکردهای خاص به عنوان رخ 

داد، و نیز تغییرات ایجاد شده در کاربران مجازی اعمال کننده تغییرات را نگهداری می کند.
در  موجودیت  هر  برای  مورک2010،  در  توصیف شده  کارکرد  یک  هرگاه    15-4-2  R

ام.سی. آر.اس. ، و تحت تأثیر پرچم تولید رخ داد مطابق R 2-4-13 اجرا می گردد، ام.سی. آر. اس. 
باید به صورت خودکار یک رخ داد جدید ایجاد کند که کارکرد اجرا شده را توصیف نموده و این 

رخ داد را در تاریخچه رخ داد همه موجودیت های دخیل قرار دهد.
ابرداده های هر موجودیت  از  به عنوان بخشی  را  تاریخچه رخ داد  باید یک  ام.سی.آر.س. 

درون خود نگه دارد.
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R 2-4-16  برای هر رخ داد )E 14-2-8( که طبق R 2-4-15 توسط یک کارکرد اجرا 

شده ایجاد می گردد، ام.سی.آر.اس. باید شامل ابرداده های زیر باشد:
	،)100-4-14 M(شناسه سامانه
	،)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
	14-4-27(، و M( مهرزمان رخ داد اتفاق افتاده
	.)26-4-14 M(شناسه کارکرد رخ داد

هرجا که کارکردی توسط یک کاربر و نه خود ام.سی.آر.اس.  اجرا گردد، عالوه بر موارد 
فوق، رخ داد شامل:

	،)83-4-14 M( شناسه اجرا توسط کاربر
و ممکن است طبق R 2-4-18، شامل:

	.14-4-25( باشد M( شرح رخ داد
هرجا رخ دادی دوباره تکرار گردیده، طبق R 6-5-16، شامل:

	.14-4-23(، نیز خواهد شد M( شناسه دوباره سازی
هرجا رخ داد ابرداده های موجودیت را تغییر دهد، طبق R 2-4-17، شامل:

	.14-3-3( خواهد بود D( مدخل تغییر ابرداده ها
به عالوه، آن طور که به وسیله توصیف هر کارکرد در 5-14 تعاریف کارکرد تصریح گردیده، 
عناصر  از  مورد  چند  یا  یک  دارای  هستند،  آن  نماینده  که  کارکردی  به  بسته  باید  رخ دادها 

ابرداده ای سامانه افزوده آمده در زیر نیز باشند:
	،)2-4-14 M( شناسه الگوهای به کاررفته
	،)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
	،)15-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد ابرداده پاک شده
	،)28-4-14 M( مهر زمان آغاز صدور
	،)29-4-14 M( مهر زمان اتمام صدور
	،)30-4-14 M( شناسه صدور
	،)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
	،)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
	،)40-4-14 M( تاریخ/زمان تاریخی
	،)58-4-14 M( کد عمل کنارگذاری سرآمده
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	،)59-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری سرآمده
	،)60-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری سرآمده
	،)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	،)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
	،)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	،)67-4-14 M( شناسه نگه داشت کنارگذاری دخیل
	،)68-4 14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل
	،)69-4-14 M( شناسه دوباره سازی دخیل
	،)70-4-14 M( شناسه گونه موجودیت دخیل
	،)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل
	،)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
	،)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
	،)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابردادهای دخیل
	،)75-4-14 M(  شناسه مادر جدید دخیل
	،)76-4-14 M( شناسه مادر قبلی دخیل
	،)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
	،)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
	،)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل
	،)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
	،)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
	،)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
	،)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
	 ،)98-4-14 M( درخواست جستجو
	.)105-4-14 M( کل موجودیت ها

ارجاع دهد، و توسط  به تعریف کارکرد اجرا شده توسط کاربر  باید  شناسه کارکرد رخ داد 
شناسه اجرا توسط کاربر مورد ارجاع قرار گیرد. مهر زمان اتفاق رخ داد نمایانگر زمان اجرای 
کارکرد است: این مهر زمان را ام.سی.آر.اس. تنظیم می کند و معمواًل همان مهر زمان ایجاد 

خواهد بود، مگر اینکه رخ داد از یک ام.سی.آر.اس. دیگر وارد شده باشد.
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عناصر ابرداده ای افزوده باید بسته به کارکردی که اجرا شده به یک رخ داد اضافه گردند و 
به عنوان قسمتی از تعریف کارکرد فهرست می شوند )نگاه کنید به R 2-4-12( این ها به طور 
کامل در بخش 5.14 تعاریف کارکرد ارایه شده اند. بسته به کارکرد اجرا شده، رخ داد ممکن 
است که ابرداده های افزوده نیاز داشته باشد. برای مثال، اگر کارکرد صدور یک موجودیت باشد، 
در این صورت ام.سی.آر.اس. باید شناسه صدور و پرچم صدور کامل را طبق R 11- 4-8 در 

رخ داد بگنجاند.
هر موجودیت مورد ارجاع از شناسه ای که به شکل »شناسه ..... دخیل« است، موجودیتی 
دخیل در رویداد است.  همه کارکردها حداقل دارای یک موجودیت دخیل و برخی از کارکردها 
تاریخچه رخ داد همه موجودیت های  باید در  دارای چندین موجودیت دخیل می باشند. رخ داد 

دخیل ظاهر گردد.
R 2-4-17 هرگاه که ابرداده های یک موجودیت در نتیجه اجرای یک کارکرد تغییر کند 

و رخ دادی برای آن کارکرد تولید گردد، طبق R 2-4-15، ام.سی.آر.اس.  باید برای هر مقدار 
ابرداده ای تغییر یافته، یک مدخل تغییر ابرداده)D 14-3-3( را با ابرداده های زیر بگنجاند:

	،)55-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای
	14-4-85(، و M( مقدار قبلی
	.)57-4-14 M( مقدار جدید

بیان شده و حالت های   3-3-14  D ابرداده یک ساختار داده ای است که در  تغییر  مدخل 
قبلی و بعدی یک عنصر ابرداده ای متعلق به موجودیت را وارد می کند. شناسه تعریف عنصر 
ابرداده ای حاوی ارجاعی به عنصر ابرداده ای تغییریافته، است. مقدار قبلی حاوی مقدار عنصر 
ابرداده ای، قبل از اجرای کارکرد است. مقدار جدید حاوی مقدار عنصر ابرداده ای بعد از اجرای 
کارکرد می باشد. چنانچه مقداری جدیدا برای یک موجودیت به کار رفته باشد، مقدار پیشینی 
وجود نخواهد داشت، و اگر مقدار پیشین حذف شده باشد، مقدار جدیدی وجود نخواهد داشت.

به عنوان مثال، اگر کاربری عنوان یک موجودیت را تغییر دهد، رخ داد متناظر آن، دارای یک 
مدخل تغییر ابرداده خواهد بود که به تعریف عنصر ابرداده ای عنوان )M 14-4-104(، مقدار 
قبلی آن قبل از اجرای کارکرد، و مقدار جدید اختصاص داده شده از سوی کاربر ارجاع می دهد.
هر عنصر ابرداده ای که با یک کارکرد تغییر می یابد، باعث قرار گرفتن یک مدخل تغییر 
ابرداده در رخ داد خواهد شد. چنانچه یک کارکرد چندین عنصر ابرداده ای را به طور همزمان تغییر 
دهد آن گاه رخ داد برای هر کدام از عناصر ابرداده ای تغییریافته دارای یک مدخل تغییر ابرداده 
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خواهد بود.
اجرا  را  خود  نه  و  کاربر  درخواست  مورد  کارکرد  یک  ام.سی.آر.اس.  هرگاه    18-4-2  R

می کند، که باعث تغییر ابرداده های یک موجودیت می گردد، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر این 
امکان را بدهد که نظری توضیحی در مورد علت اجرای کارکرد ارائه دهد. درصورت ارائه، نظر 

توضیحی باید تحت عنوان توضیح رخ داد، طبق R 2-4-16 در رخ داد گنجانده شود.
در  تغییری  که  آن  ابرداده های  بازبینی  و  موجودیت  مرور  قبیل  از  کارکردهایی  برای 
ابرداده های موجودیت ندارند  ام.سی.آر.اس. ملزم به تامین امکان ورود توضیح رخ داد نیست. 
مطابق R 2-4-17 باید توجه داشت که تغییر ابرداده های یک موجودیت باعث تولید یک یا 

چند مدخل تغییر ابرداده خواهد شد.
تهیه توضیح در اغلب موارد اختیاری است. با این حال، برخی کارکردها نیازمند توضیحی 
ازسوی کاربر هستند )مثال R ،18-4-8 R ،17-4-8 R -26-2.4 R ،21-4-2 R 7-5-7  و 

.)10-4-11 R

با اینکه ام.سی.آر.اس.  برای کارکردهایی که خود اجرا می کند نیاز به تهیه توضیح رخ داد 
ندارد ، طبق R 2-4-16، ممکن است شیوه اجرای ام.سی.آر.اس.  به گونه ای باشد که در هنگام 
اجرای چنین کارکردهایی یک توضیح رخ داد به صورت خودکار تولید نموده و آن را در رخ داد 

بگنجاند. 
R 2-4-19  ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز اجازه بدهد تاریخچه رخ داد یک موجودیت 

را به ترتیب مهر زمان اتفاق رخ داد مورد مرور قرار داده و ابرداده های مربوط به هر رخ داد را 
بازبینی نماید.

تاریخچه های رخ داد  13. واژه نامه تعریف شده اند.  عبارات ”مرور“ و ”بازبینی“ در بخش 
معموال از جدیدترین تا قدیمی ترین رخ داد به ترتیب نزولی مهر زمان اتفاق رخ داد مورد مرور 
قرار می گیرند. ام.سی.آر.اس. ممکن است که روش های مرور دیگری نیز برای تاریخچه رخ داد 

فراهم کند.
 F ،79-5-14 F ،65-5-14 F ،45-5-14 F ،32-5-14 F ،14-5-14 F :مأخذ کارکرد
 F ،151-5-14 F ،133-5-14 F ،111-5-14 F ،103-5-14 F ،89-5-14 F ،85-5-14

.189-5-14 F ،173-5-14 F ،160-5-14
R 2-4-20  برای هر تعریف کارکرد، طبق R 2-4-11، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز 

امکان دهد وقتی کارکردی اجرا شد پس از تخریب موجودیتی که به آن تعلق دارد در مورد 
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نگه داشتن یا عدم نگه داشتن رخ داد تولید شده توسط ام.سی.آر.اس.، تصمیم بگیرد.
.)12-4-2 R مقدار  در پرچم نگه داری در صورت انهدام، ذخیره می گردد )نگاه کنید به

رخ دادهای مربوط به کارکردهایی که در آن پرچم نگه داری پس از انهدام مقداردهی نشده 
باشند، هنگامی که موجودیتی تخریب گردد از تاریخچه رخ داد آن زدوده می شود. این رخ دادها 

جزیی از تاریخچه رخ داد ته مانده موجودیت نخواهند بود.
حذف خودکار رخ دادهای ته مانده موجودیت ممکن است به چند دلیل صورت گیرد، که 

شامل موارد زیر است اما محدود به آن ها نیست:
	 اطالعات نتیجه  در  به ویژه  ابرداده،  رخ دادهای حاوی  برچیدن  برای   – انهدام  از  اطمینان 

ذخیره شده در مدخل های تغییر ابرداده طبق R 2-4-17، که می تواند تجدید ساخت کامل 
یا نسبی آن موجودیت را ممکن سازد؛

	 بالقوه اطالعات حریم خصوصی- به منظور حذف رخ دادهایی که ممکن است به صورت 
خصوصی را در خود داشته باشند؛ و

	 اشغال موجودیت  مانده  ته  از  یک  هر  که  حافظه ای  کاهش  برای  ذخیره سازی-  ظرفیت 
می کنند.

توجه داشته باشید که نباید امکان فعال سازی یک ته مانده موجودیت پس از تخریب وجود 
داشته باشد.

ابتدا بر  رخ دادها فقط هنگام انهدام موجودیت های دخیل که کارکرد مربوط به رخ داد در 
 .)21-4-2 R روی آنها اجرا شده، به صورت خودکار حذف می شوند )نگاه کنید به منطق بخش
این فقط مربوط به رخ دادهایی است که  بیش از یک موجودیت در آن دخیل است، نگاه کنید 

به 14-5 تعاریف کارکرد.
92-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 2-4-21  ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که یک رخ داد را از تاریخچه 

رخ داد یک موجودیت باقی مانده پاک کند، ضمن این که امکان درج علت پاک کردن را فراهم 
کند و یک رخ داد تولید شود.

این الزام شرایط خاصی را بیان می کند که در آن الزم می شود که ابرداده ها یا رخ دادها از 
موجودیت های به خصوصی حذف گردند که مثال توسط یک دادگاه دستور داده شده است. نباید 

ضرورتی در اجرای این الزام به عنوان بخشی از فرایندهای عادی مدیریت پیشینه باشد.
این الزام ممکن است فقط برای یک موجودیت ته مانده ای که اکنون تخریب گردیده به 
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کار رفته و افزون بر حذف خودکار ابرداده ها و رخ دادها در زمان انهدام است.
الزام  باید برای این کارکرد ، به عنوان جایگزین  توجه کنید که یک رخ داد جدید همواره 
R 2-4-13 تولید گردد. کاربر مجاز باید دلیلی برای حذف رخ داد حذف شده ارایه دهد که به 

صورت توضیح رخ داد در رخ داد جدید ذخیره می گردد.
رخ داد جدید همچنین باید حاوی یک شناسه تعریف کارکرد رخ داد حذف شده باشد )نگاه 
کنید به M 14-4-14( که بیانگر شناسه عملیات رخ داد حذف شده است. این امر نوع رخ داد 

حذف شده را بدون ذخیره هیچ ابرداده ای از آن به دست می دهد.
وقتی رخ دادی که باید حذف گردد بیش از یک موجودیت دخیل داشته باشد، آن رخ داد 
باید از موجودیتی که کارکرد در ابتدا بر روی آن اجرا گردیده حذف گردد. این موجودیت، یک 
موجودیت دخیل در رخ داد اخطار حذف نیز می باشد. به عنوان مثال، برای حذف رخ دادی که در 
آن یک پیشینه از یک انبوهه به انبوهه دیگری جابه جا می شود، این رخ داد باید از انبوهه مادر 
جدید پیشینه حذف گردد، چرا که این موجودیتی است که کارکرد برای آن  اجرا گردیده و رخ داد 

تولید شده است )نگاه کنید به  F 14-4-3- انبوهه- پیشینه جدید(.
.7-5-7 R نیز نگاه کنید به

-14  F ،59-5-14 F ،50-5-14 F ،39-5-14 F ،26-5-14 F ،7-5-14 F :مآخذ کارکرد
.181-5-14 F  ،167-5-14 F ،145-5-14 F ،122-5-14 F ،97-5-14 F ،73-5

R 2-4-22 هنگامی که یک کاربر مجاز مجموعه ای از موجودیت ها را مرور می کند، ام.سی.

آر.اس. باید به طور پیش فرض، فقط مجموعه را به موجودیت های فعال محدود سازد، مگر اینکه 
کاربر مشخصاً بخواهد هم موجودیت های فعال و هم موجودیت های باقی مانده را مرور نماید.

عبارت ”مرور کردن“ در بخش 13. واژه نامه تعریف شده است.
به  کنید  نگاه  )نیز  شد  نخواهند  مرور  شده،  تخریب  موجودیت های  پیش فرض،  به طور 

 .)2-4-11 R 10-4-17 و  R

R 2-4-23  ام.سی.آر.اس. باید، همواره درصورت وجود از شناسه های سامانه ایی همراه 

آیین نامه مورک2010 استفاده کند
مورک2010 شناسه های سامانه ای را ارایه می دهد که قباًل برای:

	خدمات و  تک برنامه ها )نگاه کنید به 2-1 اطالعات خدمت(؛
	2-4-10 و 14-2گونه های موجودیت(؛ Rگونه های موجودیت )نگاه کنید به
	2-4-12 و 14- 5 تعاریف عملیات(؛ و Rتعاریف کارکرد )نگاه کنید به
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	 7-5-1 و 14-4 تعاریف عناصر ابرداده ای Rتعاریف عناصر ابرداده های سامانه)نگاه کنید به
سامانه(تولید شده اند.

شناسه های سامانه ارایه شده در مورک2010 باید به منظور تضمین قابلیت عملکرد تعاملی 
با دیگر سامانه های پیشینه مورد استفاده قرار گیرند.

R 2-4-24  ام.سی.آر.اس. باید شناسه های سامانه را برای موجودیت های جدید به صورت 

شناسه های منحصر به فرد1 تعریف کرده و امکان تغییر آن ها را نباید بدهد.
مورک2010  الگوریتم تولید شناسه های سامانه ای را برای ام.سی.آر.اس. مشخص نمی کند. 
رویکردهای فهرست شده در RFC4122 توصیه می شود و می توانند »میزان تخصیص زیادی تا 

.)RFC4122:2005.2( حداکثر 10 میلیون بر ثانیه برای هر رایانه« را پشتیبانی نمایند
R 2-4-25  ام.سی.آر.اس. باید به صورت خودکار مهر زمان ایجاد و هرجا که موجود باشد 

تاریخ/زمان پیدایش را در لحظه ایجاد برای همه موجودیت های جدید تنظیم نماید.
ایجاد  زمان  و  تاریخ  پیش فرض  به طور  پیدایش  تاریخ/زمان  هم  و  تولید  مهرزمان  هم 

موجودیت را نشان خواهند داد.
 ،57-5-14  F   ،48-5-14 F  ،38-5-14  F  ،24-5-14  F  ،5-5-14 F کارکرد:  مأخذ 

.179-5-14 F ،165-5-14 F ،143-5-14 F ،121-5-14 F ،95-5-14 F ،71-5-14  F

R2.4.26  ، ام.سی.آر.اس.  باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که تاریخ/زمان پیدایش یک 
موجودیت فعال را درصورت وجود به تاریخ و زمانی قبل تر از مهر زمان ایجاد آن تغییر دهد، به 

شرطی که کاربر دلیلی برای این تغییر ارایه دهد.
طبق  ایجاد،  زمان  مهر  زمان  و  تاریخ  همان  با  پیدایش  تاریخ/زمان  پیش فرض،  به طور 
R  2-4-25، تنظیم می شود. کاربر مجاز می تواند متعاقبا این مقدار را برای یک موجودیت فعال 

تغییر دهد تا یک تاریخ و زمان قبل تر را نشان دهد، اما نمی تواند آن را به تاریخ و زمان بعدتر 
تغییر دهد. هرجا که یک کاربر تاریخ/زمان پیدایش را به تاریخ و زمان قبل تر تغییر  دهد، باید 

توضیحی ارائه شود و این توضیح در رخ داد تولید شده برای کارکرد ذخیره می گردد.
دقت کنید که تاریخ/زمان پیدایش می تواند به عنوان یک فعال کننده نگه داشت عمل کند، 
طبق R 8-4-4، و تنظیم مجدد آن برای یک انبوهه یا پیشینه ممکن است بر محاسبات مربوط 

به تاریخ های شروع یک یا چند نگه داشت تأثیر گذار باشد.

1� UUID (universally unique identifiers)
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 F ،68-5-14 F ،54-5-14 F ،47-5-14 F ،36-5-14 F ،18-5-14 F :مأخذ کارکرد
.192-5-14 F ،176-5-14 F ،154-5-14 F ،136-5-14 F ،106-5-14 F ،82-5-14

R 2-4-27  مهرهای زمان ام.سی.آر.اس. باید با قالب های مهر زمان تاریخ W3C اکس.

ام.ال همخوانی داشته و همواره اطالعات منطقه زمانی در مهرهای زمان وجود داشته باشد.
قالب مورد نیاز در زبان تعریف طرح W3C اکس.ام.ال )XSD( 1-1 قسمت 2: گونه های 
داده تعریف شده است. قالب مهر زمان تاریخ متغییری از قالب تاریخ/ زمان اکس.ام.ال است 
که به نوبه خود زیرمجموعه ای از ISO 8601  است که قالب های کاهش یافته یا کوتاه شده را 
مجاز نمی داند )ISO 8601:2004: عناصر داده ای و قالب های مبادله- تبادل اطالعات - نمایش 

تاریخ و ساعت(.
اطالعات منطقه زمانی یک جزء الزم در همه مهرهای زمان است تا زمان وقوع رخ دادها 
نسبت به یکدیگر را تعیین نماید و قابلیت عملکرد تعاملی با سامانه های پیشینه در مناطق زمانی 

دیگر را تضمین گردد.
R 2-4-28  ام.سی.آر.اس. باید همه عناصر ابرداده ای متنی را به صورت کد فراگیر به همراه 

یک شناسه زبان همخوان با RFC5646 و IANA Language Subtag Registry ذخیره نماید.
یک عنصر ابرداده ای چنانچه پرچم متنی بودن در تعریف عنصر ابرداده ای متناظر تنظیم 

.)1-5-7 R شده باشد، متنی محسوب می گردد )نگاه کنید به
برای  استفاده  مورد  زبان  چگونه  ام.سی.آر.اس.  که  نمی نماید  مشخص  مورک2010 

ابرداده های متنی را باید تشخیص دهد. گزینه های ممکن موارد زیر هستند:
	 در بافت های تک زبانه، ممکن است از شناسه زبان پیش فرض برای خدمت یا دسته خدمات

اخذ شود؛
	ممکن است در رویه های عملیاتی یا بر اساس ماهیت ابرداده ها تعیین گردد؛
	ممکن است از سیستم عامل مشتری یا تنظیمات مقطعی او اخذ گردد؛ یا
	.ممکن است کاربر با اطالعاتی اضافی آن را تامین کند

برای  و  است  کاراکتری  مجموعه های  همه  نمایش  کننده  تضمین  فراگیر  کد  از  استفاده 
عملکرد تعاملی الزم است. آخرین نسخه استاندارد کد فراگیر 0.6 است.

3- خدمت کاربر و گروه )گروه های کاربری(
3-1 اطالعات خدمت
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خدمت کاربر و گروهنام خدمت
1/0نسخه خدمت

)M14.4.425شناسه خدمت اجرا )نگاه کنید بهc8370b7d0e6-82b4-4c1c1-85b0-Cd532472
3-2 مفاهیم کلیدی

3-2-1 رویکرد مورک2010 به مدیریت کاربر و گروه
مدیریت خوب کاربران و گروه ها برای عملکرد موفق یک سامانه پیشینه حیاتی است. همه 
سیستم های کسب وکار این نیاز مشترک را دارند. در نتیجه، ابزارهای سامانه ای بسیاری وجود 
درون سیستم  بی واسطه  اغلب  کارکرد  این  می کنند؛  مدیریت  را  گروه ها  و  کاربران  که  دارند 
عامل های رایانه قرار دارد. به عالوه استانداردهای کامال جاافتاده  X.500برای مدیریت کاربران 

و گروه ها و خدمات دایرکتوری مرتبط برای تصدیق کاربر وجود دارند.
به این دلیل، مورک2010 حکمی در مورد پروتکل های مورد استفاده نرم افزارهای ام.سی.

در  گروه  و  کاربر  خدمت  است.  نکرده  گروه  و  کاربر  مدیریت  و  کاربر  تصدیق  برای  آر.اس. 
مورک2010 مجموعه ای از الزامات است که در یک پوشش فرصت استفاده از یا یک خدمت 
ام.سی. درون  موجود  اختصاصی  دایرکتوری  خدمت  یک  یا  و  شرکت  از  بیرون  دایرکتوری 
آر.اس. را فراهم می کند. به غیر از مفاهیم پایه ای یک کاربر و یک گروه، مورک2010 در مورد 

چگونگی مدیریت کاربران و گروه ها تجویزی نکرده است.

3-2-2 الزامات مربوط به مدیریت پیشینه ها
خدمات دایرکتوری سنتی به خودی خود همه کارکردهای مورد نیاز رشته مدیریت پیشینه ها را 
فراهم نمی کنند. داده های جای گرفته درون یک خدمت دایرکتوری ماهیتا ناپایدار هستند. معموال 
قابلیت ردیابی کاربران سابق سامانه یا وجود ندارد و یا بسیار کم است. شناسه های سامانه ممکن 
است برای کاربران و گروه ها فراگیر نبوده ویا تغییر کنند مثل وقتی که یک خدمت دایرکتوری 
بیرونی نسخه برداری و یا دوباره سازی می شود. مهم اینکه، داده های درون یک خدمت دایرکتوری 
اختصاصی ممکن است در هنگام انتقال پیشینه ها دارای قالبی مشترک و قابل فهم برای یک 
سامانه پیشینه دیگر نباشد. این عوامل ممکن است از منظر تسلسل تاریخی تعیین کاربری که 

عملیات به خصوصی را انجام داده و گروهی که به آن تعلق دارد را مشکل سازد.
بنابراین، مورک2010 الزم می داند که ام.سی.آر.اس. داده های افزوده و پایا درباره کاربران 
برای  موجودیت هایی  ایجاد  شامل  امر  این  دارد.  نگه  را  تاریخی  اطالعات  شامل  گروه ها،  و 
نمایش همه کاربران و گروه های درون ام.سی.آر.اس.، با استفاده از شناسه های سامانه ای فراگیر 
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را ردگیری نموده، و  ابرداده های موجودیت ها  اعمال شده در  تغییرات  مورک2010 است، که 
اطالعات را با تخریب کاربران و گروه های غیرفعال و به جا گذاشتن ته مانده های موجودیت  ها 

به جای حذف کلی آن ها از سامانه حذف نماید.
اگر ام.سی.آر.اس. یک دایرکتوری بیرونی را برای مدیریت کاربر و گروه استفاده می کند، نیاز 
به همزمان سازی، و در غیر این صورت یکپارچه سازی، با آن دایرکتوری دارد تا از ذخیره سازی 
اطمینان  بیرونی،  سامانه  از  متعاقب حذف  آن  نگه داری  و  آن،  منظم  روزآمدسازی  اطالعات، 

حاصل گردد. مورک2010 چگونگی انجام این امر را تشریح نکرده است.

3-2-3 کاربران و گروه ها چگونه کار می کنند
شکل 3a رابطه چند- به- چند بین کاربران و گروه های کاربری درون یک ام.سی.آر.اس. 
را نشان می دهد. هر کاربر ممکن است به گروه های بسیاری تعلق داشته و یا کاربران بسیاری 

امکان دارد متعلق به یک گروه باشند.

شکل 3a- در یک ام.سی.آر.اس. کاربران و گروه ها دارای رابطه چند-به-چند هستند
بین  رابطه  مورد  در  مورک2010  که  است  اطالعاتی  وسعت  بیانگر  مسطح  ساختار  این 
الزامی به ردگیری روابط بین گروه ها نیست گرچه، به عنوان  الزام می کند.  کاربران و گروه ها 
از یک  مثال، چندین گروه نشان داده شده در شکل 3a ممکن است در عمل زیرگروه هایی 

گروه دیگر باشند.

3-2-4 تخریب کاربران و گروه ها 
باید رویکرد معمول در کل آیین نامه مورک2010 در مورد تخریب  خدمت کاربر و گروه 

متعلق به
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موجودیت ها و به جا گذاشتن یک ته مانده موجودیت را بپذیرد. این امر به گونه ای است که حتی 
هنگامی که موجودیت ها دیگر فعال نیستند اثری از آن ها ثبت گردد. مورک2010 الزم می داند 
که موجودیت های کاربر و گروه نباید پس از اینکه یک باراستفاده شدند از ام.سی.آر.اس. حذف 
شوند بلکه در عوض باید نگه داشته شوند تا زمینه ای در مورد پیشینه های مدیریت شده توسط 
سامانه فراهم نمایند )نگاه کنید به بحث قبلی در 2-2-10 چرخه حیات یک موجودیت ببینید(.
یک ته مانده موجودیت همان کارکرد یک موجودیت فعال را ندارد. در مورد یک موجودیت 
کاربر که تخریب شده است، کاربر باقی مانده نباید امکان دسترسی به ام.سی.آر.اس. را داشته 
باشد. در مورد موجودیت های از نوع ته مانده گروه، هیچگونه نقشی که قباًل به آنها داده شده 
بود دیگر به اعضای آن گروه قابل اعمال نیست. بنابراین، یک کاربر فعال که عضوی از یک 
ته مانده گروه است، دیگر از هیچ یک از نقش های اختصاص یافته به آن گروه از طریق ارث 

سود نمی برد )برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به 3.خدمت نقش الگو(.

3.4 الزامات کارکردی
R 3-4-1– ام.سی.آر.اس. باید تنها توسط کاربران مورد تأیید قابل دسترسی باشد و برای 

آن ها یک موجودیت کاربر فعال )E 14-2-16( با حداقل ابرداده های سامانه ای زیر وجود دارد:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه
	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
	،)36-4-14 M( شناسه گروه
	،)104-4-14 M( عنوان
	14-4-16(، و M( توضیحات
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر موجودیت کاربر دارای:
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2. خدمات سامانه
	،)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده الگو

بوده و ممکن است:
	)ابرداده های زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو
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را هم داشته باشد.
تأیید اعتبار فرایند ثبت هویت کاربر را توصیف می کند به طوری که ام.سی.آر.اس.  بتواند 
اجازه یک سطح دسترسی مناسب را به منظور اجرای کارکردها داده و هر کارکرد اجرا شده را به 
یک موجودیت کاربر خاص ارتباط دهد. مورک2010 چگونگی تأیید اعتبار را تشریح نمی کند. 
شکل ساده تأیید اعتبار مستلزم این است که کاربران یک نام کاربری و کلمه عبور ارایه دهند؛ 
روش های  اما  باشد  مناسب  پیشینه ای  سامانه های  از  بسیاری  برای  است  ممکن  شیوه  این 
آیتم شناسایی  از یک  اعتبارهای دو-عاملی می شوند که در آن بیش  تأیید  پیشرفته تر شامل 

الزم است.
بسته به رویکردی که ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو پیش می گیرد، ممکن 
است یک لیست کنترل دسترسی مورک2010 در طول عملیات سامانه وجود نداشته باشد و 

فقط در هنگام صدور، به یک موجودیت کاربر افزوده گردد.
بسته به رویکردی که ام.سی.آر.اس. در اجرای 7. خدمت ابرداده های الگو پیش می گیرد، 

ممکن است ساز و کار افزودن ابرداده های زمینه ای به موجودیت های کاربر تغییر کند.
R 3-4-2  - ام.سی.آر.اس. باید مجهز به فرایندی برای ایجاد موجودیت های کاربر جدید 

در ام.سی.آر.اس. با ابرداده ها و دیگر ویژگی های فهرست شده تحت R 3-4-1 باشد.
اجراهای  به  بسته  و  نمی دهد  شرحی  فرایند  این  اجرای  چگونگی  مورد  در  مورک2010 
جدید  کاربر  موجودیت های  کننده  ایجاد  نتوانند  است  ممکن  ام.سی.آر.اس.  کاربران  مختلف، 
باشند. توسط کاربران ام.سی.آر.اس. قابل ایجاد نباشد. سازمان ها باید سنجش کنند تا فرایند 

ارایه شده توسط عرضه کننده پاسخ گوی نیازهای امنیتی و عملکردی آن ها باشد.
179-5-14 F مأخذ کارکرد

R 3-4-3  - ام.سی.آر.اس. باید مجهز به فرایندی برای روزآمدسازی عنوان و توصیف یک 

موجودیت کاربر فعال، و هر ابرداده زمینه ای باشد تا  تغییرات وارده بر جزییات کاربر را منعکس کند.
بیرون  از  است  ممکن  نمی دهد؛  شرح  را  کار  و  ساز  این  اجرای  چگونگی  مورک2010 
با این حال، تغییرات ایجاد شده در  با آن هم زمان گردد.  به ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعداً 
ابرداده های کاربر باید یک رخ داد را در تاریخچه رخ داد مربوط به کاربر، تحت R 2-4-15 و 

طبق R 2-4-13 ایجاد نماید.
191-5-14 F مأخذ کارکرد

R 3-4-4  - ام.سی.آر.اس. باید مجهز به فرایندی برای افزودن کاربران فعال به گروه های 
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فعال و حذف آنها از این گروه ها باشد و هرگاه این عمل صورت گیرد، یک رویداد باید تولید شود.
مورک2010 چگونگی اجرای این ساز و کار را تشریح نمی کند؛ ممکن است از بیرون به 
ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعدا با آن هم زمان گردد. تنها کاربران فعال امکان دارد عضویت 
خود در گروه را تغییر دهند؛ آن ها ممکن است فقط از گروه های فعال حذف شده و یا به آن 
افزوده گردند. به این ترتیب، یک کاربر باقی مانده عضویت گروهی خود را آن گونه که هنگام 
انهدام بود حفظ نموده و یک گروه باقی مانده عضویت کاربری خود را آن گونه که هنگام تخریب 

گروه بود حفظ می نماید.
الزام  که  گردد،  ایجاد  جدید  رخ داد  یک  که  باید  کارکرد  این  برای  همواره  کنید  دقت 
R 2-4-13 را لغو می کند. رخ دادها همواره برای این تولید می شوند که اطالعات دقیقی را 

برای گزارش گیری تحت R 3-4-7 و  R 3-4-13 ارایه دهند.
107-5-14 F ،94-5-14 F :مأخذ کارکرد

از  هرگز  که  باشد  کاربری  کردن  پاک  فرایند  به  مجهز  باید  ام.سی.آر.اس.   –  5-4-3  R

ام.سی.آر.اس. برای اجرای هیچ کارکردی استفاده نکرده است.
به  بیرون  از  این ساز و کار را شرح نمی دهد؛ ممکن است  مورک2010 چگونگی اجرای 
ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعداً با آن هم زمان گردد. هنگامی که یک کاربر اولین بار از ام.سی.
آر.اس. استفاده کرده و کارکردی را اجرا می کند، ام.سی.آر.اس. باید مهر زمان اولین استفاده 

را تنظیم نماید.
180-5-14 F :مأخذ کارکرد

از  باشد که  از تخریب کاربری  برای  فرایندی  به  باید مجهز  ام.سی.آر.اس.   - 6-4-3  R

ام.سی.آر.اس. برای اجرای کارکردها استفاده کرده است.
به  بیرون  از  این ساز و کار را شرح نمی دهد؛ ممکن است  مورک2010 چگونگی اجرای 
ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعداً با آن هم زمان گردد. هرگاه کاربری از ام.سی.آر.اس. استفاده 
نمود، ممکن است موجودیت کاربر متناظر پاک نشود، بلکه تنها تخریب شود. تخریب کاربر مهر 

زمان تخریب را برای آن تنظیم کرده و یک ته مانده موجودیت به جا می گذارد.
183-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 3-4-7  - ام.سی.آر.اس. باید قادر باشد برای یک کاربر مورد تأیید گزارشی تهیه کند 

که فهرست کننده گروه های فعال دارنده یک موجودیت کاربری نامزد در یک تاریخ و زمان 
مشخص باشد.
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نباید شامل گروه هایی باشد که کاربر درخواست کننده گزارش، مجاز به بررسی  گزارش 
آن ها نیست.

گزارش باید مشخص کند که آیا زمان و تاریخ ارایه شده قبل از ایجاد موجودیت کاربر بوده 
و یا بعد از آنکه کاربر تخریب شده است.

194-5-14 F :مأخذ کارکرد
R3.4.8  - ام.سی.آر.اس. باید قادر به نگه داری گروه ها )E 14-2-10( با حداقل ابرداده های 

سامانه ای زیر باشد:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه
	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
	،)104-4-14 M( عنوان
	14-4-16(، و M( توصیف
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر گروه دارای:
	،کاربرانی که متعلق به گروه هستند
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2.خدمات سامانه ای
	،)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو

بوده و ممکن است:
	)ابرداده های زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو

را هم داشته باشد.
بسته به رویکردی که ام.سی.آر.اس. در اجرا پیش می گیرد 4. خدمت نقش الگو، یک لیست 
کنترل دسترسی مورک2010 ممکن است حین عمل سامانه وجود نداشته و فقط در هنگام 

صدور، به یک موجودیت گروه افزوده گردد.
بسته به رویکردی که ام.سی.آر.اس. در اجرا پیش می گیرد 7. خدمت ابرداده ای الگو، ممکن 

است ساز و کار افزایش ابرداده های زمینه ای به موجودیت های گروه متغییر باشد .
گروه های  ایجاد  برای  فرایندی  به  باید مجهز  مورک”.  با  R 3-4-9 -”سامانه همخوان 
جدید درون ام.سی.آر.اس. با ابرداده ها و دیگر ویژگی های فهرست شده تحت R 3-4-8 باشد.
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این فرایند شرحی نمی دهد و بسته به اجرای خاص،  مورک2010 درباره چگونگی عمل 
موجودیت های گروه جدید ممکن است توسط کاربران ام.سی.آر.اس. قابل ایجاد نباشد.

95-5-14 F مأخذ کارکرد
R 3-4-10 - ام.سی.آر.اس. باید مجهز به فرایند روزآمدسازی عنوان و توصیف یک گروه 

فعال، و هر ابرداده زمینه ای باشد، تا بازتاب دهنده تغییرات وارده در جزییات گروه باشد.
مورک2010 درباره چگونگی عمل این فرایند شرحی نمی دهد؛ ممکن است از بیرون به 
ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعداً با آن هم زمان گردد. با این حال، تغییرات در ابرداده های گروه 

باید یک رخ داد در تاریخچه رخ داد گروه، طبق  R 2-4-15 و تحت R 2-4-13 تولید نماید.
105-5-14 F مأخذ کارکرد

R 3-4-11–  ام.سی.آر.اس. باید مجهز باشد به فرایندی برای پاک کردن گروهی که هرگز 

کاربری به آن افزوده نگردیده است.
مورک2010 درباره چگونگی اجرای این ساز و کار شرحی نمی دهد؛ ممکن است از بیرون 
با آن هم زمان گردد.کاربران طبق R 3-4-4 به گروه ها  به ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعداً 

افزوده می گردند.
96-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 3-4-12 - ام.سی.آر.اس. باید مجهز به فرایندی باشد برای تخریب گروهی که  کاربرانی 

به عنوان عضو داشته است.
مورک2010 درباره چگونگی اجرای این ساز و کار شرحی نمی دهد ؛ممکن است از بیرون 
به ام.سی.آر.اس. اعمال شده و بعداً با آن هم زمان گردد. هر گروه که دارای کاربرانی است، و 
یا قباًل داشته است، نباید پاک شود بلکه فقط می تواند تخریب شوند. تخریب یک گروه یک 

ته مانده موجودیت بر جای می گذارد.
مطابق خدمت نقش الگو، یک کاربر نمی تواند نقش هایی را که به یک ته مانده گروه دارنده 

.)10-5-4 R آن کاربر داده می شود حتی اگر کاربر فعال باشد، به ارث برد )نگاه کنید به
99-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 3-4-13  - ام.سی.آر.اس. باید قادر باشد برای کاربر معتبر گزارشی تولید کند که شامل 

فهرستی باشد از کاربران فعالی که در یک تاریخ و زمان مشخص از نظر تسلسل تاریخی متعلق 
به یک گروه نامزد بوده اند.

آن موجودیت های کاربری که کاربر درخواست کننده گزارش مجاز به بازبینی آن نیست 
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نباید در گزارش وجود داشته باشد. کاربران باید در تاریخ و زمان تعیین شده فعال بوده باشند،  
اما هنگامی که گزارش ایجاد شد، الزم نیست کاربران فعال باشند.

گزارش باید نشان دهد که آیا زمان و تاریخ ارائه شده قبل از ایجاد موجودیت گروه بوده و 
یا بعد از تخریب آن بوده است.

108-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 3-4-14  - تحت R 2-4-22، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد که حداقل 

از راه های زیر به مرور و بازبینی کاربران و گروه ها، بپردازد:
	مرور کاربران در خدمت کاربر و گروه و بازبینی ابرداده های آن ها؛
	مرور گروه ها در خدمت کاربر و گروه و بازبینی ابرداده های آن ها؛
	مرور از یک کاربر تا گروه هایی که آن کاربر عضو آن ها است و بازبینی ابرداده های آن ها؛ و
	.مرور از یک گروه تا کاربرانی که عضو آن گروه هستند و بازبینی ابرداده های آن ها

اصطالحات »مرور« و »بازبینی« در بخش 13. واژه نامه تعریف شده اند.
187-5-14 F ،101-5-14 F :مأخذ کارکرد

4- خدمت نقش الگو
4-1 اطالعات خدمت

خدمت نقش الگونام خدمت
۱/۰نسخه خدمت

شناسه خدمت اجرا )نگاه کنید به 
)M14.4.42

برای يک ام.سی.آر.اس. که خدمت نقش الگو 
مورک۲۰۱۰ را اجرا می کند شناسه زير را استفاده 

کنید:
a7fc-c06883e85b-4a32-51e6-2f6d05c

برای يک ام.سی.آر.اس. که الگوهای مجوز محلی 
خود را اجرا می کند شناسه زير را استفاده کنید:

11ce936d044b-491d-dc2d-D945dcd9

4-2 همخوانی با خدمت نقش الگو
4-2-1 کمبود یک استاندارد صنعتی برای نقش ها و مجوزها

این تک برنامه مورک2010 شامل تعریفی از یک خدمت نقش الگو با الزامات کارکردی 
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است که چگونگی تایید اعتبار کاربران برای اجرای کارکردها در ام.سی.آر.اس.  را در بر دارد.
در زمان انتشار مورک2010، هیچ استاندارد گسترده صنعتی برای کاربرد یک الگوی مجوز 
برای موجودیت های درون یک سامانه اطالعاتی وجود ندارد. الگوهای اساسی مجوز که مبتنی 
بر ایجاد، خواندن، روزآمدسازی و پاک کردن )سی.آر.یو.دی.( هستند، بسیار ساده تر از آن هستند 
که مستقیمًا در سامانه های پیشینه به کار روند. مثال، سی.آر.یو.دی. تمایزی بین پاک کردن و 
تخریب قائل نبوده و اجازه نگه داری ته مانده موجودیت ها را نمی دهد در حالی که نگه داری آن ها 

در سامانه های پیشینه ضروری است.
از آن جا که هیچ استاندارد گسترده صنعتی موجود نمی باشد، عرضه کنندگان، با درک این 
امر، رویکردهای خود را برای کنترل دسترسی کاربر به سامانه های پیشینه توسعه داده اند. این 
روش های اختصاصی، در عین حالی که اغلب کارآمد هستند، تقریبا همواره خاص یک برنامه 
بوده و قابلیت عملکرد تعاملی بین سامانه های پیشینه را ندارند، آن گونه که الگوی مجوز یک 

عرضه کننده ممکن است به آسانی با مدل عرضه کننده دیگر تطابق نداشته باشد.
4-2-2 یک خدمت نقش الگو

خدمت نقش الگوی مورک2010 یک الگو استاندارد شده ساده است که در متن دفترچه 
خدمت  اینکه  از  اطمینان  برای   . می پردازد  پیشینه  سامانه های  خاص  الزامات  به  مشخصات 
اینجا هم بی طرفانه و هم حول مفاهیم مشترک موجود در  الگوی طرح ریزی شده در  نقش 
میان بسیاری از سامانه های اطالعاتی نوین باشد، دقت الزم به کار رفته است، مثال در مورد 

لیست های کنترل دسترسی و تعاریف نقش ها.
در هر صورت، خدمت نقش الگوی مورک2010 تنها می تواند نمایان گر یک رویکرد ممکن 
برای کنترل دسترسی بوده و مشخصا شاید تا  حدی با رویکرد بعضی سامانه های پیشینه از 
پیش موجود، متفاوت باشد و به این ترتیب امکان آزمون همخوانی این سامانه ها با مورک2010 
بدون یک توسعه مجدد و عظیم در روش های کنترل دسترسی مورد استفاده آن ها وجود ندارد.
فرصت  جدید  پیشینه  سامانه های  که  حالی  در  می آورد:  به وجود  دوگانگی  نوعی  امر  این 
کار  این  بازار  در  جاافتاده  برای محصوالت  است  ممکن  دارند،  را  الگو  نقش  پذیرش خدمت 

مقرون به صرفه نباشد.
4-2-3 رویکردهای آزمون و اعطای گواهی نامه بر اساس خدمت نقش الگو

به دالیلی که قباًل ارایه شد، بنیاد دی.ال.ام. فروم دو رویکرد به آزمون یک سامانه پیشینه 
و اعطای گواهی نامه به آن در برابر همخوانی با خدمت نقش الگوی مورک2010 می پذیرد.
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یا
الف. سامانه پیشینه خدمت به اجرای کامل خدمت نقش الگوی مورک2010 می پردازد و بر 

اساس الزامات این تک برنامه مورد آزمون قرار گرفته گواهی نامه می گیرد.
یا

ب. سامانه پیشینه الگوی مجوز بومی خود را اجرا می کند، که در این صورت برنامه باید 
معیارهای زیر را برآورده سازد.

	 برنامه باید نشان دهد که الگوی مجوز بومی آن، در انعطاف پذیری و کارکرد معادل خدمت
نقش الگوی مورک2010 است.

	 استفاده خدمت مورد  اکس.ام.ال.  قالب  به  بومی  تبدیل مجوزهای  توانایی  از طریق  باید 
نقش الگو در زمان صدور، مجهز به عملکرد تعاملی باشد، تا در زمانی که داده ها به ترتیب 
به  دسترسی  معادل  سطوح  گروه ها،  و  کاربران  می شوند،  منتقل  دیگر  ام.سی.آر.اس.  به 

موجودیت ها و قدرت یکسان در اجرای کارکردها را داشته باشند. 
4-2-4 چگونگی برآوردن الزامات جایگزین )نوع ب(

برای نشان دادن این که الگوی مجوزهای بومی ام.سی.آر.اس. در انعطاف پذیری و کارکرد، 
دادن همه  نشان  به  قادر  باید  پیشینه  سامانه  است،  مورک2010  الگوی  نقش  معادل خدمت 

موارد زیر باشد.
	 کاربر وقتی قادر به دسترسی موجودیت ها در ام.سی.آر.اس. می شود که مجوز دسترسی به

انفرادی و خواه به عنوان عضوی از یک  موجودیت به او اعطا شده باشد، خواه به صورت 
گروه باشد.

	 ،چندین سطح دسترسی به موجودیت ها با قابلیت پیکربندی توسط کاربر وجود داشته باشد
از جمله توانایی تقریبی تنظیم مجوزهای کاربران به طوری که قادر باشند به:

یافتن برخی موجودیت ها نیافتن برخی دیگر، و. 1
اجرای برخی کارکردها و اجرا نکردن برخی دیگر.. 2
	 مجوز دسترسی به موجودیت ها و اجرای کارکردها شاید در سطح یک موجودیت منفرد یا

گاهی در میان مجموعه ای از موجودیت ها، نظیر یک انبوهه از پیشینه ها تنظیم گردد.
	.ام.سی اجرای کارکردها شاید در قسمت های مختلف  به موجودیت ها و  مجوز دسترسی 

آر.اس. به گونه ای متفاوت تنظیم گردد: مثاًل، باید این امکان وجود داشته باشد که مجوز 
یک کاربر برای اجرای کارکردها بر روی بعضی از طبقه ها با مجوز همان کاربر در مورد 
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سایر طبقه ها درون همان خدمت طبقه بندی، در سطحی متفاوت تنظیم گردد.
	 هنگامی که یک موجودیت جدید ایجاد می گردد، مجموعه مناسبی از مجوزهای پیش فرض

به آن داده شود: مثاًل، یک پیشینه واردشده به یک انبوهه باید مانند دیگر پیشینه های درون 
انبوهه به صورت خودکار سطح مشابهی از مجوزها را دریافت نماید.

	 برخی انواع نقش ها و مجوزها وجود دارد که صاحبان موجودیت های خاص نمی توانند آن ها
را مسدود کنند، به طوری که کاربران دارای چنین مجوزهایی می توانند همه یا بخشی از 

یک ام.سی.آر.اس. را اداره کنند.
هنگام تبدیل ابرداده ها برای صدور از الگوی مجوزهای بومی سامانه پیشینه به قالب ابرداده ای 

خدمت نقش الگوی مورک2010، موارد زیر باید رعایت شود.
	 به هیچ کاربری نباید مجوز دسترسی به موجودیت هایی بیشتر از آنچه در محیط اولی داشت

داده شود.
	 به هیچ کاربری نباید مجوز اجرای کارکرد بر روی موجودیت هایی که در محیط اولی امکان

اجرا نداشته، داده شود.
	 مجوز داده شده از طریق عضویت در گروه نباید به مجوزهای چندگانه اعطا شده به کاربران

منفرد تبدیل گردد.
	 2010سامانه پیشینه باید هر جا ممکن باشد از ویژگی وراثت خدمت نقش الگوی مورک

استفاده نموده و از اضافه نمودن مجموعه های تکراری موجودیت های کنترل دسترسی به 
لیست کنترل دسترسی هر زیرموجودیت مورد صدور خودداری نماید، البته چنانچه امکان 
آن  مادر  موجودیت  به  کنترل دسترسی  موجودیت های  از  منفرد  اختصاص یک مجموعه 

زیرمجموعه وجود داشته باشد.
	 و داده  شرح  رفته  به کار  پیشینه  سامانه  توسط  که  را  تبدیل  الگوریتم  باید  عرضه کننده 

اطالعات و مثال هایی ارائه دهد در مورد این که چگونه داده های صادر شده برای نقش ها 
الگو  نقش  از خدمت  ممکن  میزان  دقیق ترین  با  مجبورند  کنترل دسترسی  لیست های  و 

پیروی کنند.
	 عرضه کننده باید طرح های اعمال مجوزهای خود را برای قرار دادن در گزارش کامل آزمون

محصول خود در دسترس بگذارد.
مدیره  هیأت  دبیرخانه  از  می توان  را  عرضه کنندگان  برای  بیشتر  راهنمایی  و  توصیه 

مورک2010 از طریق بنیاد دی.ال.ام. درخواست نمود.
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مابقی این تک برنامه مفاهیم و الزامات خدمت نقش الگوی مورک2010 را توضیح می دهد.
4-3 مفاهیم کلیدی

4-3-1 تعریف نقش ها
قبل از انجام هر کارکردی بر روی هر موجودیت، ام.سی.آر.اس. باید همیشه یک بررسی 
اولیه انجام دهد تا تعیین کند که آیا کاربر خواهان کارکرد، مجوز اجرای آن را دارد یا نه. مجوز 

اجرای کارکردها هنگام اختصاص نقش ها به کاربران به آن ها داده می شود.
یک کاربر کامال تأیید شده )نگاه کنید به R 3-4-1( که با اجازه اجرای کارکرد، به ام.سی.

آر.اس. دسترسی دارد، در سرتاسر این آیین نامه یک »کابر مجاز« تعریف شده است.
از آنجا که ممکن است نقشی یکسان به هر یک از موجودیت های درون ام.سی.آر.اس. 
داده شود، و یا در سامانه های پیشینه مختلفی به کار رود، هر تعریف نقش، با یک خدمت نقش 
مدیریت می شود. یک تعریف نقش بیانگر مجموعه ای از تعاریف کارکرد است، آن گونه که در 

شکل 4a نشان داده شده است.
تعاریف نقش و تعاریف کارکرد دارای رابطه چند-به-چند هستند: هر نقشی می تواند تعداد 
زیادی تعاریف کارکرد مرتبط به خود داشته باشد و یک تعریف کارکرد یکسان می تواند به بیش 

از یک نقش مربوط باشد.
واژه “نقش” بر آن است که مجموعه کارکردهایی را که تعریف می کند، به طور منطقی 
انتخاب شده اند تا مجموعا توصیف کننده مجوز مورد نیاز یک عضو به خصوص از کارکنان یا 

یک مقام به خصوص درون سازمان، مثاًل یک “کارمند بایگانی داخلی” باشد.
ساختن نقش ها بدین طریق، بر اساس مجموعه های منسجمی از کارکردها بخش مهمی از 
مدیریت یک سامانه پیشینه است. کارکردهای بسیاری در آیین نامه مورک2010 تعریف شده اند 

که اختصاص آن ها به صورت جداگانه به کاربران و گروه ها غیر عملی است.
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شکل 4a- کارکردها با نقش ها مرتبط شده اند )هر کارکردی باید حداقل در یک نقش وارد شود(

4-3-2 اعطای نقش ها
یک نقش می تواند در ارتباط با هر موجودیت در ام.سی.آر.اس. به یک کاربر یا یک گروه، 
در ام.سی.آر.اس. اعطا گردد. خدمت ها هم می تواند جزو این موجودیت ها باشد. وقتی نقشی 
و  گروه  یا  کاربر  کننده  تعیین  که  می شود  ایجاد  دسترسی  کنترل  مدخل  یک  می شود،  اعطا 
می  اضافه  موجودیت  دسترسی  کنترل  لیست  به  و  است  اعطا  مورد  نقش های  فهرست کننده 

گردد.
اعطای یک نقش به یک کاربر در ارتباط با یک موجودیت به آن کاربر اجازه می دهد که 
اجرا کننده کارکردهایی باشد که در تعریف نقش برای آن موجودیت قابل اجرا فهرست شده 

است.
واگذاری یک نقش به یک گروه در ارتباط با یک موجودیت، اثر واگذاری نقش به همه 
کاربران عضو آن گروه را دارد. )نگاه کنید به 3. خدمت کاربر و گروه(. کاربران جدیدی که 
عضو گروه می شوند به طور خودکار نقش را به ارث می برند، و کاربرانی که گروه را ترک می کنند 
باشد آن نقش  این که الزم  از دست می دهند، بدون  را  به آن نقش  به طور خودکار دسترسی 

به صورت جداگانه به هر کاربر واگذار شده یا از او گرفته شود.
واگذاری نقش ها به گروه ها به جای کاربران جداگانه عملی مناسب معرفی شده است چرا 
یا  که مدیریت دسترسی کاربران به موجودیت ها را هنگامی که به یک سازمان ملحق شده 
آن را ترک می کنند، یا تغییر شغل می دهند، آسان می سازد، بدون اینکه الزم باشد لیست های 
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کنترل دسترسی موجودیت ها در ام.سی.آر.اس. روزآمدسازی شود. مدیریت گروه همواره ساده تر 
و کم خطاتر از مدیریت ریز واگذاری و ابطال مداوم نقش ها در مورد هر یک از کاربران است.

شکل 4b نشان می دهد که چگونه به یک کاربر یا گروه در ارتباط با یک موجودیت، یک 
یا چند نقش اعطا می شود. این امر از طریق اضافه نمودن یک مدخل کنترل دسترسی جدید 
به لیست کنترل دسترسی آن موجودیت صورت می گیرد.. همه موجودیت های ام.سی.آر.اس. .، 

همانند خدمات، دارای یک لیست کنترل دسترسی می باشند.

شکل 4b– یک لیست کنترل دسترسی از موجودیت های کنترل دسترسی تشکیل شده است 
که یک کاربر یا گروه را به یک نقش مرتبط می سازند.

4-3-3 وراثت نقش ها
یک موجودیت ممکن است در لیست کنترل دسترسی خود افزون بر موجودیت های کنترل 
برد.  ارث  به  موجودیت ها  دیگر  از  را  گروه ها  یا  کاربران  به  شده  واگذار  نقش های  دسترسی، 
مورک2010 نشان می دهد که در الزامات کارکردی خاص، کجا چنین وراثتی اعمال شود. به 
عنوان یک قاعده کلی، در سرتاسر آیین نامه، اگر یک رابطه مادر/فرزند بین موجودیت ها وجود 
می برد.  ارث  به  را  مادر  دسترسی  کنترل  لیست  فرزند  موجودیت  این صورت  در  باشد  داشته 
به عنوان مثال، یک انبوهه فرزند از انبوهه مادر خود ارث می برد، همانگونه که پیشینه ها ارث 
می برند. به عالوه شرایطی وجود دارد که موجودیت ها از چند منبع ارث می برند، آنگونه که در 

4-3-5 وراثت چندگانه توضیح داده شده است.
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وراثت یک ساز و کار بسیار مهم برای مدیریت سامانه های بزرگ پیشینه است که در آن ها 
واگذاری نقش ها به تک تک موجودیت ها غیرعملی است.

الگوی معمولی وراثت برای مدخل های کنترل دسترسی می تواند در صورت نیاز در مورد 
لیست کنترل دسترسی، یک پرچم شمول  برخی نقش ها نقض شود. مورک2010 درون هر 
نقش های موروثی فراهم نموده، که تعیین می کند نقش های تعریف شده برای موجودیت های 

مادر به موجودیت های فرزند ارث می رسد یا خیر.
اگر پرچم شمول نقش های موروثی در لیست کنترل دسترسی یک موجودیت خاموش باشد، 

در این صورت فقط نقش های اداری به طور خودکار از موجودیت مادر به ارث گرفته می شود.
4-3-4 نقش های اداری

دو نوع نقش متفاوت در مورک2010 وجود دارد:
	نقش های اداری، و
	.نقش های غیر-اداری

نوع نقش به عنوان بخشی از تعریف نقش مشخص می شود.
یک نقش اداری، هنگامی که به کل یک خدمت، یا به هر موجودیت مادر واگذار می شود، 
این ترتیب،  به  یا موجودیت اعمال می شود.  همواره به همه موجودیت های وارث آن خدمت 
نقش های اداری بر تنظیمات پرچم شمول نقش های موروثی مربوط به موجودیت های فرزند 

غلبه می کند.
در مقام مقایسه، نقش های غیر-اداری تنها در صورتی به موجودیت فرزند ارث می رسد که 

لیست کنترل دسترسی فرزند برای شمول نقش های موروثی تنظیم شده باشد.
مثالی از این امر در شکل 4c نشان داده شده است. در این مثال، نقش 2 یک نقش اداری 
است، در حالی که نقش 4 به عنوان یک نقش غیر-اداری تنظیم شده است. موجودیت فرزند 1 
طوری تنظیم شده که شامل نقش های موروثی باشد و طبق انتظار هم نقش 2 و هم نقش 4 
را به ارث می برد. اما، موجودیت فرزند 2 شامل نقش های موروثی نیست و بنابراین فقط نقش 

اداری 2 را به ارث می برد.
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شکل 4c-  نقش های اداری بر عمل کرد پرچم شمول نقش های موروثی غلبه دارد و همواره 
از موجودیت های مادر به ارث گذاشته می شود.

4-3-5 وراثت چندگانه
همانگونه که قباًل اشاره شد، قسمت هایی از آیین نامه مورک2010 وجود دارد که در آن 

یک موجودیت ممکن است نقش ها را از بیش از یک موجودیت به ارث برد.
به عنوان مثال، انبوهه ها و پیشینه های نگه داری شده در خدمت پیشینه، تنظمیات کنترل 
 4d دسترسی را هم از انبوهه مادر و هم طبقه بندی مادر به ارث می برند. این نکته در شکل
نشان داده شده است. هر جا این امر رخ دهد، موجودیت نقش ها را هم از مادر و هم از طبقه 
خود به ارث می برد. البته، اگر پرچم ارث بری همه نقش ها خاموش باشد، موجودیت فرزند فقط 

نقش های اداری را از این دو به ارث می برد.

شکل 4d – گاهی لیست های کنترل دسترسی ممکن است از بیش از یک منبع به ارث برده شوند.
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این شیوه به سازمان های مختلف امکان می دهد که دسترسی به پیشینه ها را هم در سطح 
انبوهه و هم در سطح طبقه بندی، پیکربندی نمایند.

4-3-6 نقش های پیش پیکربندی شده 
و  است  معمول  کاری  پیش فرض  نقش های  از  مجموعه ای  با  پیشینه  سامانه های  نصب 
عرضه کننده برای راحتی سازمان های مشتری، سامانه ها را پیش پیکربندی و بدین ترتیب امکان 
استفاده بی درنگ از آن ها را فراهم می کند. هر جا این امر صورت پذیرد، ممکن است کاربر مجاز 
قادر به تغییر و حتی پاک کردن )اگر استفاده نشده باشند( و یا تخریب برخی از این نقش های 
پیش پیکربندی شده باشد، اما امکان دارد عرضه کننده دیگر نقش های پیش پیکربندی شده را 
تثبیت کرده و درون یک نرم افزار ام.سی.آر.اس. خاص به صورت تغییرناپذیر وارد کرده باشد.

مورک2010 به عرضه کنندگان اجازه ارائه یک یا چند نقش پیش پیکربندی شده از جمله 
قسمتی  عنوان  به  نقش ها  این  که  شرطی  به  می دهد،  را  محصوالت  درون  ثابت  نقش های 
کارکردی  باید  ام.سی.آر.اس.  کاربران  به عالوه  و  شود  مستندسازی  آزمون  تأیید  گزارش  از 
برای ایجاد، تغییر و تخریب تعاریف نقش متعارف مورد نظر خود مطابق با الزامات متعاقب و 

سیاست های مدیریت پیشینه سازمان مصرف کننده در اختیار داشته باشند.
دقت کنید که گرچه یک عرضه کننده ممکن است بعضی از نقش های پیش پیکربندی شده 
انتقال  اما چنین نقش هایی لزومًا هنگام  را در نرم افزار ام.سی.آر.اس. خود تثبیت کرده باشد، 
این موجودیت ها و نقش های مرتبط به آن ها به یک نرم افزار ام.سی.آر.س. دیگر ثابت نخواهد.

4-5 الزامات کارکردی
R 4-5-1 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان ایجاد نقش ها )E 14-2-13( را 

با ابرداده های زیر فراهم کند:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه
	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/ زمان پیدایش
	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
	،)44-4-14 M( آیا پرچم نقش اداری است
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4 14 M( توصیف
	،)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
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	14-4-33(، و M( شناسه تعریف کارکرد
	.)17-4 -14 M( مهر زمان تخریب

هر نقش همچنین موارد زیر را داراست:
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به2. خدمات سامانه ای
	،یک لیست کنترل دسترسی برای نقش

و ممکن است دارای:
	.ابرداده های زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو( باشد

بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرا 7. خدمت ابرداده های الگو، ممکن است ساز و کار 
افزوده شدن ابرداده های زمینه ای به موجودیت های کاربر متفاوت باشد.

دقت کنید که نقش های ثابت به عنوان بخشی از نرم افزار ام.سی.آر.اس. ارایه شده و توسط 
کاربر ایجاد نمی گردد؛ با این حال، ابرداده های آن ها با ابرداده های نقش های ایجاد شده توسط 

کاربر یکسان هستند )نگاه کنید به 4-3-6 نقش های پیش پیکربندی شده(.
143-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 4-5-2  ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز امکان تغییر عنوان، توصیف و یادداشت دامنه 

مربوط به یک نقش فعال، و هر کدام از ابرداده های زمینه ای آن را بدهد.
دقت کنید که این عمل به نقش های ثابت که در یک نرم افزار ام.سی.آر.اس. ارایه شده اند 

اعمال نمی شود )4-3-6 نقش های از پیش تنظیم شده را ببینید(.
153-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 4-5-3  ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر فعال اجازه دهد که یک نقش را نقش اداری 

یا غیراداری کند، اما تنها در صورتی که آن نقش هرگز در هیچ مدخل کنترل دسترسی وارد 
نشده باشد.

وقتی نقشی مورد استفاده قرار گرفت، نمی تواند از یک نقش اداری به یک نقش غیر اداری 
یا برعکس تغییر یابد، چرا که این عمل ممکن است برای موجودیت هایی که نقش به آن ها 

واگذار شده و فرزندان آن ها نتایج ناخواسته ای به دنبال داشته باشد.
.)1-5-4 R مقدار در پرچم آیا نقش اداری است ذخیره می گردد )نگاه کنید به

دقت کنید که این کارکرد به نقش های تثبیت شده موجود در یک نرم افزار ام.سی.آر.اس. 
اعمال نمی شود )نگاه کنید به 4-3-6 نقش های پیش پیکربندی شده(.

153-5-14 F :مأخذ کارکرد
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R 4-5-4 - ام.سی.آر.اس. باید امکان افزودن تعاریف کارکرد به نقش های فعال یا برداشتن 

آن ها را فراهم کند تا تضمین گردد که هر تعریف کارکرد در هر زمان با حداقل یک نقش فعال 
مرتبط است.

در غیر این صورت، کارکردهایی وجود خواهند داشت که هیچ گاه قابل اجرا نیستند. تعاریف 
کارکرد می توانند در حالی که نقش های فعال استفاده می شوند افزوده یا برداشته شوند.

تعاریف کارکرد نمی توانند به ته مانده نقش ها افزوده یا از آن ها برداشته شوند. ته مانده نقش ها 
ارجاعات خود به تعاریف کارکردی که در زمان تخریب به آن ها متعلق بوده اند را نگه می دارند.

دقت کنید که این کارکرد به نقش های ثابت ارایه شده در نرم افزار ام.سی.آر.اس. که در آن 
تعاریف کارکرد از قبل تخصیص داده شده اند اعمال نمی شود )نگاه کنید به 4-3-6 نقش های 

پیش پیکربندی(.
 155-5-14 F ،142-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 4-5-5 -”سامانه همخوان با مورک”. باید به کاربر مجاز امکان دهد که نقشی را که 

هرگز در هیچ مدخل کنترل دسترسی وارد نشده است پاک کند، به شرط این که هر تعریف 
کارکرد همواره با حداقل یک نقش فعال مرتبط باشد.

هنگامی که یک نقش برای اولین بار در یک مدخل کنترل دسترسی وارد می شود، ام.سی.
آر.اس. باید مهر زمان اولین استفاده را روشن نماید.

دقت کنید که این کارکرد به نقش های ثابت ارائه شده در یک نرم افزار ام.سی.آر.اس. اعمال 
نمی شود )نگاه کنید به 4-3-6 نقش های پیش پیکربندی شده(.

144-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 4-5-6  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که نقش از قبل وارد شده 

به یک مدخل کنترل دسترسی را تخریب نماید، با این شرط که همه تعاریف کارکرد همواره به 
حداقل یک نقش فعال مرتبط باشد.

هنگامی که یک نقش به کار گرفته شده باشد، طبق R 4-5-5  ممکن نیست که پاک شود، 
تنها می توان آن را تخریب نمود. تخریب یک نقش یک ته مانده نقش به جا می گذارد. ته مانده 

نقش نباید هیچگاه به کاربران ام.سی.آر.اس. اجازه اجرای کارکردها را بدهد.
ام.سی.آر.اس.  نرم افزار  یک  در  ارایه شده  ثابت  نقش های  به  کارکرد  این  که  کنید  دقت 

اعمال نمی شود )نگاه کنید به 4-3-6 نقش های پیش پیکربندی شده(.
147-5-14 F :مأخذ کارکرد
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R 4-5-7  -  طبق R 2-4-22 و به عالوه R 2-4-11، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر 

مجاز امکان دهد که نقش ها و تعاریف کارکرد را مرور و بازبینی نماید، حداقل از راه های زیر:
	مرور در میان نقش ها در خدمت نقش و بازبینی ابرداده های آن ها؛
	مرور در میان تعاریف کارکرد در خدمت نقش و بازبینی ابرداده های آن ها ؛
	مرور از یک نقش به تعاریف کارکرد موجود در آن نقش و بازبینی ابرداده های آن ها؛ و
	 بازبینی و  کارکرد  تعریف  آن  دربردارنده  نقش های  همه  به  کارکرد  تعریف  یک  از  مرور 

ابرداده های آن ها؛
اصطالحات “مرور” و “بررسی” در بخش 13. واژه نامه تعریف شده اند.

131-5-14 F ،87-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 4-5-8 ام.سی.آر.اس. باید به طور خودکار یک لیست کنترل دسترسی )D 14-3-2( را 

برای هر خدمت یا دسته ای از خدمات طبق R 2-4-1، و برای هر موجودیتی در ام.سی.آر.اس. 
که این گونه مشخص شده باشد، با ابرداده های زیر ایجاد نماید:

	.)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
به عالوه هر لیست کنترل دسترسی دارای:

	.مدخل های کنترل دسترسی برای آن موجودیت. است
که  است   2-3-14  D در  شده  تعریف  داده ای  ساختار  یک  دسترسی  کنترل  لیست  یک 
مدخل های کنترل دسترسی آن تعیین می کنند کدام کاربران و گروه ها امکان دسترسی به یک 
موجودیت را دارند و هر کدام امکان استفاده از کدام نقش ها را دارد. هر لیست کنترل دسترسی 
بخش مهمی است از موجودیتی که به آن تعلق دارد و هر موجودیت دارای یک لیست کنترل 

دسترسی منفرد است.
لیست های کنترل دسترسی عالوه بر موجودیت ها به خدمات درون مورک2010 هم اعمال 
می شوند، به طوری که می توانند توسط همه موجودیت های درون خدمت به ارث برده شوند. 
لیست کنترل دسترسی برای خدمت پیشینه فقط توسط انبوهه های ریشه به ارث برده می شود. 
این امر یک راه ساده را برای دادن دسترسی به یک گروه، مثاًل، دسترسی مدیریتی به طرح 
طبقه بندی در خدمت طبقه بندی فراهم می کند. چنانچه سازمان از دو خدمت طبقه بندی مختلف 
استفاده نماید، در این صورت ممکن است گروه های مختلف هر خدمت را به صورت مستقل 

مدیریت نمایند، آن گونه که هر خدمت لیست کنترل دسترسی خود را خواهد داشت.
لیست های کنترل دسترسی توسط الزامات دیگر برای اغلب انواع موجودیت ها اجباری شده 
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)برای خدمات(،   2-4-2  R توسط  سامانه  میان تک برنامه خدمات  در  مثال،  عنوان  به  است. 
R   2-4-10 )برای گونه های موجودیت(، و R 2-4-12 )برای تعاریف کارکرد(؛ به طور مشابه در 

میان خدمت گروه و کاربر توسط R 3-4-1 )برای کاربران( و R 3-4-8 )برای گروه ها( و غیره.
در میان خدمات اصلی مورک2010، فقط لیست های کنترل دسترسی، مدخل های کنترل 
دسترسی، رخ دادها و مؤلفه ها دارای لیست کنترل دسترسی نیستند. توجه کنید که ابرداده های 
یک لیست کنترل دسترسی شامل یک شناسه سیستمی جداگانه نیست زیرا یک لیست کنترل 
شمول  پرچم  بنابراین  است.  ناپذیر  جدایی  آن  از  و  بوده  موجودیت  یک  به  متعلق  دسترسی 

نقش های موروثی در ابرداده های هر موجودیت دارای لیست کنترل دسترسی وجود دارد.
مقدار پرچم شمول نقش های موروثی ربطی به خدمت ندارد چرا که خدمات، لیست های 

کنترل دسترسی خود را به ارث نمی برند.
R 4-5-9  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که لیست کنترل دسترسی 

یک موجودیت را مرور نموده و مدخل های کنترل دسترسی درون آن را بازبینی نماید.
این یک کارکرد مجزا از بازبینی ابرداده های عمومی یک موجودیت است.

 F  ،84-5-14  F  ،78-5  14  F  ،64-5-14  F  ،31-5-14  F  ،3-5-14  F کارکرد:  مأخذ 
 ،159-5-14  F  ،150-5-14  F  ،132-5-14  F  ،110-5-14  F  ،102-5-14  F  ،88-5-14

188-5-14 F ،172-5-14  F

R 4-5-10  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که لیست کنترل دسترسی 

یک موجودیت را اصالح کند تا مقدار پرچم شمول نقش های موروثی را تغییر دهد و مدخـل های 
کنترل دسـترسی )D 14-3-1( را با ابرداده های زیر اضافه، پاک، و اصالح نماید:

	14-4-107(، و M( شناسه کاربر یا گروه
	.)96-4-14 M(شناسه نقش

یک مدخل کنترل دسترسی یک ساختار داده تعریف شده در D 14-3-1 است که در یک 
لیست  از یک  دارد. مدخل های کنترل دسترسی همیشه بخشی  قرار  لیست کنترل دسترسی 

کنترل دسترسی هستند.
هر موجودیت می تواند تنها یک مدخل کنترل دسترسی برای هر کاربر یا گروه شناسه دار 
باید دارای یک شناسه کاربر یا گروه و حداقل یک  داشته باشد. هر مدخل کنترل دسترسی 
یک  دسترسی  کنترل  لیست  به  دسترسی  کنترل  مدخل  یک  افزودن  با  باشد.  نقش  شناسه 
موجودیت، کاربر مجاز به کاربر یا گروه خاصی اجازه اجرای کارکرد بر روی آن موجودیت و 
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فرزندان آن را می دهد. با برچیدن یک مدخل کنترل دسترسی از لیست کنترل دسترسی یک 
کنترل  اصالح یک مدخل  با  لغو می کند.  را  گروه  یا  کاربر  اجازه  این  مجاز  کاربر  موجودیت، 
دسترسی، کاربر مجاز می تواند تعداد نقش ها، و در نتیجه، میزان کارکردی را که کاربر یا گروه 

می تواند بر روی موجودیت و فرزندان آن انجام دهد، کاهش یا افزایش دهد.
طبق R 2-415، طبق R 2-4-13، هرگاه یک مدخل کنترل دسترسی اضافه، اصالح یا 

پاک شود یک رخ داد در تاریخچه رخ داد موجودیت تولید خواهد گردید.
تنظیم پرچم شمول نقش های موروثی به این معنی خواهد بود که موجودیت، لیست کنترل 
دسترسی کامل مربوط به موجودیت مادر خود یا خدمت خود را همراه با همه مدخل های کنترل 
دسترسی، در لیست کنترل دسترسی خود به ارث می برد. پاک کردن پرچم شمول نقش های 
به  مربوط  کنترل دسترسی  تنها مدخل های  بود که موجودیت  این خواهد  معنای  به  موروثی 

نقش های اداری را به ارث خواهد برد. امکان ممانعت از وراثت نقش های اداری وجود ندارد.
 F ،86-5-14 F ،80-5-14 F ،66-5 14 F ،33-5-14 F ،15-5-14 F :مأخذ کارکرد
 F ،161-5-14 F ،152-5-14 F ،134-5-14 F ،112-5-14 F ،104-5-14 F ،90-5-14

190-5-14 F ،174-5-14
هر  که  دهد  مجوز  فعالی  کاربر  هر  به  باید  مورک”.  با  همخوان  -”سامانه    11-5-4  R

کارکردی را بر روی هر موجودیتی اجرا نماید به شرط اینکه کارکردی که قرار است اجرا گردد 
جزو نقش فعالی باشد که به آن کاربر یا هر گروه فعال دارنده آن کاربر داده شده باشد، مخصوصًا 
در ارتباط با آن موجودیت، از جمله نقش هایی که آن موجودیت از خدمت، موجودیت مادر یا 

طبقه خود )در صورت وجود( به ارث می برد.
قوانین خاص وراثت مورد استفاده خدمت نقش الگو به شرح زیر است.

	.انبوهه های ریشه ای از خدمت پیشینه و طبقه خود ارث می برند
	.انبوهه های فرزند از انبوهه مادر خود و از طبقه خود ارث می برند
	 مؤلفه ها لیست کنترل دسترسی پیشینه ای را استفاده می کنند که به آن تعلق دارند )آن ها

فاقد لیست کنترل دسترسی مختص خود هستند(.
	.نگه داشت های کنارگذاری از خدمت نگه داری کنارگذاری ارث می برند
	.طرح های کنارگذاری از خدمت طرح کنارگذاری ارث می برند
	.گونه های موجودیت از خدمت مربوطه خود ارث می برند
	.تعاریف کارکرد از خدمت گونه موجودیت خود ارث می برند
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	.گروه ها از خدمت کاربر و گروه ارث می برند
	.تعاریف عناصر ابرداده ای از خدمت ابرداده ها ارث می برند
	.پیشینه ها از انبوهه مادر و طبقه خود ارث می برند
	.نقش ها از خدمت نقش ارث می برند
	.الگوها )تمپلیت ها( از خدمت ابرداده ها ارث می برند
	.کاربران از خدمت کاربر و گروه ارث می برند

نقش هایی که یک موجودیت از خدمت خود، موجودیت مادر یا طبقه خود به ارث می برد 
تحت تأثیر تنظیمات پرچم شمول نقش های موروثی طبق R 4-5-10، قرار دارند. نقش های 
اداری همواره به ارث می رسند، در حالی که نقش های غیر-اداری تنها زمانی به ارث می رسند 

که پرچم شمول نقش های موروثی فعال شده باشد.
هنگامی که به یک موجودیت گروه نقشی واگذار می گردد، همه کاربران فعالی که عضو آن 
گروه هستند آن نقش را تا زمانی که عضو گروه باقی بمانند و به شرط فعال ماندن گروه، به 

ارث می برند. کاربران نقش های واگذار شده به ته مانده های گروه ها را ارث نمی برند.
این الزام معنای اصطالح ”کاربر مجاز“ را توضیح می دهد. مهم نیست که به چه طریقی 

یک کاربر مجاز می گردد یا یک کاربر با چه تعداد مسیر جایگزین امکان مجاز شدن دارد.
R 4-5-12  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر فعال امکان دهد که پی برد چه کارکردهایی 

را کاربر مجاز است در ارتباط با هر موجودیت اجرا نماید.
روشی که ام.سی.آر.اس. این بازخورد را برای کاربر فراهم می کند بستگی به میانجی اجرا 

.)6-4-2 R شده توسط ام.سی.آر.اس. دارد )نگاه کنید به
R 4-5-13 ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که گزارشی را تولید کند 

که کارکردهایی را که یک کاربر نامزد در ارتباط با هر موجودیت مجاز به اجرای آن است و 
چگونگی تعیین آن ها را نشان دهد.

کننده  تولید  کاربر  نامزد،  کاربر  برای موجودیت  کارکرد  اجرای  لزوم مجوزهای  بر  عالوه 
گزارش باید مجاز به بازبینی موجودیت و لیست کنترل دسترسی آن نیز باشد.

گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
	همه کارکردهایی که کاربر مجاز است بر روی موجودیت اجرا کند؛
	 برای هر کارکرد، نقش های فعالی که دربردارنده آن کارکردی است که کاربر ممکن است

انجام دهد؛ و
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	 برای هر نقش فعال، مسیرهای مختلفی که از طریق آن ها آن نقش به کاربر واگذار گردیده
است، از جمله عضویت در یک گروه فعال و  ارث بری نقش ها از موجودیت مادر.

193-5-14 F :مأخذ کارکرد
که  بدهد  را  گزارشی  تولید  امکان  مجاز  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -14-5-4  R

فهرست کننده تعاریف کارکرد متعلق به یک نقش مورد نظر در یک تاریخ/زمان تاریخچه ای 
خاص است.

گزارش باید نشان دهد که آیا تاریخ و زمان ارایه شده قبل از ایجاد موجودیت نقش یا بعد 
از تخریب آن بوده است.

156-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 4-5-15 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که موارد زیر را جستجو 

نموده و آن ها را بیابد:
	موجودیت هایی که برای آن ها یک مدخل کنترل دسترسی محتوی یک نقش نامزد است؛ و
	 موجودیت هایی که برای آن ها یک مدخل کنترل دسترسی شامل یک کاربر یا گروه نامزد

می باشد.
لیست  بررسی  و  مرور  که  بیابند  و  را جستجو  موجودیت هایی  فقط  است  ممکن  کاربران 
کنترل دسترسی آن موجودیت ها طبق R4.5.9 برای آن ها مجاز باشد. یک کاربر مجاز ممکن 
است موجودیت ها را یا در یک ام.سی.آر.اس. که در آن یک نقش به خصوص اختصاص داده 
شده، و یا به جای آن در یک ام.سی.آر.اس. که در آن به یک کاربر یا گروه خاص یک نقش 
اختصاص یافته، جستجو کند. این امکانات جستجو گرچه در اینجا صریحًا مشخص شده، باید 

بخشی از جستجو و گزارش گیری عمومی در 10. خدمت جستجو و گزارش گیری باشد.
195-5-14 F :مأخذ کارکرد

5 خدمت طبقه بندی
5-1 اطالعات خدمت

خدمت طبقه بندینام خدمت
۱/۰نسخه خدمت

)M14.4.42 شناسه خدمت اجرا )نگاه کنید بهf4f9295f4b19-9095-4760-9c2f-10fea10e
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5-2 مفاهیم کلیدی
5-2-1 طبقه بندی کردن پیشینه ها

هر پیشینه در یک ام.سی.آر.اس. باید طبقه بندی شود. در مورک2010، این بدان معنی است 
که هر مدرک از همان ابتدای ایجاد باید همواره به یک موجودیت از نوع طبقه مرتبط باشد. 
طبقه ها نمایانگر کارکردها، فعالیت ها و تراکنش های کسب وکار هستند و ارتباط یک طبقه با 
یک موجودیت برای آن موجودیت یک زمینه کسب وکاری صریح فراهم می کند که در پی پیوند 

پیشینه به فرایند کسب وکار تولید کننده آن است.
طبقه ها،  برخالف  می گیرند.  قرار  انبوهه ها  درون  پیشینه ها  مورک2010،  در  به عالوه، 
انبوهه  یک  مثال،  به عنوان  شوند.  ایجاد  متعددی  و  متفاوت  اهداف  با  است  ممکن  انبوهه ها 
ممکن است نماینده یک ”فایل“ سنتی یا پوشه ای از پیشینه ها باشد. یا ممکن است نماینده یک 
”کتابخانه پیوسته“ از پیشینه ها باشد که برای مشاهده بر روی یک تارنمای خاص در دسترس 
قرار گرفته است. پیشینه ها ممکن است برای راحتی کار درون انبوهه ها مرتب شوند، تا اجازه 
یا یک مجموعه کنترل های دسترسی  یابند به عنوان یک موجودیت منفرد مدیریت شوند و 

مشترک داشته باشند. انبوهه ها در 6. خدمت پیشینه توصیف شده اند.
هرجا که پیشینه های درون یک انبوهه در زمینه کسب وکاری مشترک باشند، ممکن است 
مستقیمًا طبقه خود را از انبوهه مادر خود به ارث برند. به منظور تسهیل این امر، مورک2010 
وراثت  به وسیله  طبقه بندی  رویکرد  می داند.  الزامی  پیشینه ها  همانند  را  انبوهه ها  طبقه بندی 
باتوجه به این که از نیاز به طبقه بندی جداگانه برای هر پیشینه جلوگیری می کندبرای مدیریت 
تعداد زیادی از پیشینه ها توصیه می شود. با این حال، این امر فقط در جایی امکان پذیر است که 

پیشینه های درون یک انبوهه خاص همگن باشند.
به عالوه مورک2010 اجازه وجود انبوهه های ناهمگنی را می دهد که محتوی پیشینه هایی 
از طبقه بندی های کسب وکاری متفاوت هستند. این ها  ممکن است به دالیل عملیاتی گردآوری 
شده باشند، به عنوان مثال، چون همه آن ها به یک شخص، مکان، پروژه، رخ داد، مورد، مشتری 
یا حادثه خاص مرتبط هستند )نگاه کنید به 6-2-1 انبوهه هدفمند(. در مثالی که قباًل داده شد، 
همه پیشینه ها در یک کتابخانه پیوسته ممکن است  یک فرایند کسب وکاری تولید نشده باشند. 
در این مورد، هر مجموعه از پیشینه های گردآوری شده به طور جداگانه طبقه بندی می شوند، 

که غالب است بر طبقه پیش فرضی که از انبوهه مادر خود به ارث می برند.
طبقه بندی یک پیشینه به آن یک زمینه کسب وکاری و این به نوبه خود یک طرح کنارگذاری 
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پیش فرض به پیشینه می دهد. طرح های کنارگذاری به مدیریت نگه داشت و کنارگذاری نهایی 
از طبقه پیشینه نشأت می گیرد. اطالعات  این طرح همواره  ابتدا،  یک پیشینه می پردازند. در 

بیشتر در مورد طرح های کنارگذاری در 8. خدمت طرح کنارگذاری داده شده است.

5-2-2  ارث بری طبقه بندی
باید طبقه بندی  انبوهه های ریشه(   2-2-6 به  کنید  )نگاه  ریشه  در سطح  انبوهه ها  همه 
شوند. به طور پیش فرض، هر انبوهه فرزند و هر پیشینه فرزند به این ترتیب طبقه انبوهه مادر 
خود را به ارث می برد. اختصاص مستقیم یک طبقه به یک انبوهه یا پیشینه می تواند بر این 

طبقه بندی موروثی غلبه داشته باشد.

شکل 5a – با هدف روشن ساختن بحث، هر کدام از طبقه های آمده در نمودارهای این 
تک برنامه با یک

شکل و رنگ متفاوت نشان داده شده است )همه آنها دارای برچسب ”طبقه“ هستند(
نظیر شکل 1i، همه موجودیت هایی که از یک گونه هستند، نظیر طبقه ها، دارای رنگ و 

شکل یک نواخت هستند.
شکل 5b نشان می دهد که چگونه یک طبقه، از خدمت طبقه بندی، برای طبقه بندی یک 
انبوهه به کار می رود. سپس همه فرزندان انبوهه، شامل هم انبوهه ها و هم پیشینه های فرزند از 

همان طبقه به صورت خودکار ارث می برند.
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شکل 5b – به طور پیش فرض، همه انبوهه ها و پیشینه های فرزند، طبقه خود را از انبوهه 
مادر خود ارث می برند.

شکل 5c نشان می دهد که چگونه وراثت طبقه می تواند مغلوب طبقه بندی یک انبوهه فرزند 
شود. در این مثال، طبقه ارث گرفته شده از انبوهه مادر، جایگزین طبقه ای می شود که مستقیمًا 
به انبوهه فرزند اختصاص یافته است. این طبقه جایگزین از این پس طبقه ای خواهد بود که 

فرزندان انبوهه از آن ارث می برند.

شکل 5c -  طبقه بندی یک انبوهه فرزند غلبه دارد بر طبقه پیش فرضی که از انبوهه مادر 
خود به ارث می برد

شکل 5d – طبقه بندی اختصاصی یک پیشینه غالب است بر طبقه پیش فرضی که از بسته 
مادر خود به ارث می برد
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مغلوب  می تواند  پیشینه  یک  مادر  انبوهه  از  وراثت  چگونه  که  می دهد  نشان   5d شکل 
طبقه بندی مستقیم هر یک از پیشینه ها شود.

5-2-3 بازطبقه بندی 
هر چند وقت، نیاز به بازطبقه بندی پیشینه ها درون یک سامانه پیشینه است. این بازطبقه بندی 
ممکن است در هر سامانه پیشینه با تغییر به مرور طبقه بندی های کسب وکاری اتفاق افتد. با 
این حال، این امر مخصوصًا هنگام صادق است که  پیشینه ها از منابع مختلف گرد هم می آیند، 

نظیر زمانی که دو واحد کسب وکاری ادغام می شوند.
الزام می کند که هر ام.سی.آر.اس. با قادر ساختن کاربر معتبر به جایگزینی  مورک2010 
یک طبقه نامزد با دیگری، کمترین پشتیبانی از بازطبقه بندی را هرجا که عملی است، درون 

ام.سی.آر.اس. فراهم کند.
5-2-4 خدمات طبقه بندی وطرح های طبقه بندی

طرح های  آن  یا  و  می کنند  ایجاد  را  خود  طبقه بندی  طرح های  سازمان ها،  از  بسیاری 
طبقه بندی صنعتی را استفاده می کنند که قابلیت اجرا در کل کسب وکار آن ها را دارد. معماری 
بنگاه  پیشینه گوناگون در سراسر  برای سامانه های  را  امکان  این  خدمت- محور مورک2010 
فراهم می کند که از یک خدمت طبقه بندی متمرکز و مشترک بهره برند. به عالوه یک ام.سی.

آر.اس. منفرد ممکن است بیش از یک خدمت طبقه بندی داشته باشد.
هر خدمت طبقه بندی، چه متمرکز و چه تعبیه شده در یک ام.سی.آر.اس. باید مجهز به یک 
طرح طبقه بندی به خصوص باشد. طرح های طبقه بندی بیانگر راه های مختلف آرایش طبقه ها 

درون یک خدمت طبقه بندی هستند.
به عنوان مثال، یکی از ساده ترین و محبوب ترین طرح های طبقه بندی، طبقه بندی سلسله مراتبی 

است که در آن طبقه ها در یک ساختار درختی ساده مطابق شکل 5e آرایش می یابند.

شکل 5e -  مثالی از یک خدمت طبقه بندی که از یک طرح طبقه بندی سلسله مراتبی 
استفاده می کند
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طبقه بندی  اجرای  به  که  می دهد  نشان  را  طبقه بندی  خدمت  یک  از  مثالی   5e شکل 
ساختار  پایین  طبقه های  فقط  طبقه بندی،  طرح  نوع  این  تحت  می پردازد.  سلسله مراتبی 

سلسله مراتبی برای طبقه بندی انبوهه ها و پیشینه ها استفاده می شوند.
AAA، که  انواع دیگر طبقه بندی های کسب وکار هم هست، مانند کلیدواژه  امکان وجود 
طرح طبقه بندی کارکردی بسیار رایجی است که با یک ساختار چند-سلسله مراتبی مقتبس از 
یک فرهنگ تک زبانه همخوان با ایزو 2728 بیان شده است. )ایزو 2788:1986: مستندسازی- 
راهنماهایی برای تأسیس و توسعه تزاروس های تک زبانه(. کلیدواژه AAA از پیوندهای بین-

طبقه ای افزوده نظیر اصطالحات مرتبط استفاده می کند.
برای تسهیل پذیرش طرح های طبقه بندی مختلف ازسوی صنایع و سازمان های گوناگون 
در بخش های تجاری مختلف، مورک2010 به عرضه کنندگان امکان گزینش طرح یا طرح های 
طبقه بندی خاص مورد اجرای نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. را می دهد. الزامات مختص هر نوع 
بنابراین هر  است.  داده شده  توضیح  گوناگون  در تک برنامه های طبقه بندی  طرح طبقه بندی 
ام.سی.آر.اس. باید الزامات بخش بعدی را همانند حداقل یکی از تک برنامه های کمکی 200. 

مجموعه های طبقه بندی مورک2010 اجرا نماید.
طرح  یک  ساختار  فقط  باید  طبقه بندی  خدمت  هر  درونی،  سازگاری  برای  این حال،  با 
خدمت  یک  از  بیش  داشتن  از  ام.سی.آر.اس.  مانع  مورک2010  نماید،  اجرا  را  طبقه بندی 

طبقه بندی  نمی شود و هر خدمت طبقه بندی هم طرح طبقه بندی مجزای خود را دارد. 

5.4 الزامات کارکردی
طبقه ها  کننده  مدیریت  طبقه بندی  یک خدمت  کارکرد  باید  ام.سی.آر.اس.   -  1-4-5  R

طبقه بندی  200. سری های  ازتک برنامه های  یکی  با  مطابق  طبقه بندی  طرح  یک  درون  را 
مورک2010 جای دهد.

ام.سی ممکن است بیش از یکی از تک برنامه های 200. سری های طبقه بندی را اجرا و 
باید در خدمت  اما هر تک برنامه طبقه بندی جداگانه  بر اساس آن ها مورد آزمون واقع گردد، 

طبقه بندی جداگانه خودش اجرا گردد.
-14 E( 5-4-2  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان ایجاد طبقه های جدید R

2-2( با حداقل ابرداده های سامانه ای زیر را بدهد:
 	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
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	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/ زمان پیدایش
	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف
	،)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
	14-4-11(، و M( شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر طبقه دارای موارد زیر است:
	،)نگه داشت های کنارگذاری مرتبط با طبقه )نگاه کنید به 9. خدمت نگه داشت کنارگذاری
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2. خدمت های سامانه ای
	،)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو

و ممکن است دارای
	.ابرداده های زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده الگو(باشد

تک برنامه200.  توسط  است  ممکن  افزوده  طبقه ای  ابرداده های  تعیین  که  کنید  توجه 
سری های طبقه بندی باشد که ام.سی.آر.اس. اجرا می کند.

طرح کنارگذاری اجباری که باید در زمان ایجاد یک طبقه جدید به آن مرتبط شود باید یک 
طرح کنارگذاری فعال باشد.

بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، یک لیست کنترل دسترسی 
مورک2010 ممکن است در حین کار سامانه موجود نبوده و فقط در هنگام صدور، به طبقه 

افزوده گردد.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 7. خدمت ابرداده الگو، امکان تفاوت در ساز و کار 

افزودن ابرداده های زمینه ای به طبقه ها وجود دارد.
24-5-14 F :مأخذ کارکرد

و  توصیف  عنوان،  که  دهد  امکان  مجاز  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -  3-4-5  R

یادداشت دامنه مربوط به یک طبقه فعال، و هر کدام از ابرداده های زمینه ای آن را اصالح نماید.
35-5-14 F :مأخذ کارکرد

باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که طرح  R 5-4-4  -”سامانه همخوان با مورک”. 
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جدید  کنارگذاری  طرح  که  شرطی  به  دهد،  تغییر  را  فعال  طبقه  یک  پیش فرض  کنارگذاری 
فعال بوده، و مطابق R 8-4-4 باشد. هرگاه این امر صورت گیرد، ام.سی.آر.اس. باید در مورد 
همه پیشینه های فعال طبقه بندی شده با آن طبقه طرح کنارگذاری پیش فرض قبلی را با طرح 

کنارگذاری پیش فرض جدید جایگزین نماید.
تغییر طرح کنارگذاری باید فقط برای پیشینه های فعالی انجام شود که طرح کنارگذاری خود 
را از طبقه خود به ارث می برند. چنانچه طرح  کنارگذاری پیش فرض مغلوب واقع شود، به عنوان 
مثال طبق R 6-5-15، در این صورت این کارکرد تأثیری بر روی پیشینه نخواهد داشت. توجه 
کنید که طرح کنارگذاری هرگز بر روی ته مانده پیشینه ها تغییر نمی کند چرا که این ها تحت 

طرح قبلی تخریب شده اند.
34-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 5-4-5  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد هر طبقه اصال استفاده نشده 

برای طبقه بندی را پاک کند.
هرگاه طبقه ای برای طبقه بندی یک انبوهه یا یک پیشینه استفاده شود ام.سی.آر.اس. باید 
به صورت خودکار مهر زمان آخرین استفاده را روزآمد کند. یک طبقه وقتی استفاده شده باشد 
نمی تواند پاک شود چرا که این طبقه جزئی از تاریخچه انبوهه ها و پیشینه های درون ام.سی.
آر.اس. شده است. با این حال، طبقه می تواند تخریب شده و یک ته مانده برجای گذارد، طبق 

R5.4.6، تا از استفاده دوباره آن جلوگیری شود.
25-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 5-4-6  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که هر طبقه فعالی را به 

شرط عدم ارتباط با هیچ انبوهه یا پیشینه فعال تخریب نماید.
در  و  باشند  خود  به  مربوط  فعال  کنارگذاری  طرح  یک  دارای  باید  فعال  طبقه های  همه 

صورت استفاده برای طبقه بندی انبوهه ها یا پیشینه های فعال نباید تخریب شوند.
28-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 5-4-7  - طبق R 2-4-22، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز از راه های زیر امکان 

مرور در طبقه ها و موجودیت های مرتبط با آن ها را بدهد:
	درمیان طبقه های درون خدمت طبقه بندی به مرور کند و ابرداده های آن ها را بازبینی نماید؛
	 از یک طبقه به طرح کنارگذاری پیش فرض آن مرور کند و ابرداده های آن را بازبینی نماید؛

از یک طبقه به هر نگه داشت کنارگذاری مرتبط مرور کند و ابرداده های آن ها را بازبینی نماید.
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واژه های “مرور” و “بررسی” در 13. واژه نامه تعریف شده اند.
77-5-14 F ،63-5 14 F ،30-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 5-4-8 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که یک طبقه نامزد را با یک 

طبقه فعال دیگر جایگزین کند، به طوری که این امکان در مورد همه انبوهه ها و پیشینه های 
طبقه بندی شده به وسیله آن طبقه وجود داشته باشد.

همه انبوهه ها و پیشینه های طبقه بندی شده با طبقه اولیه، از این پس با طبقه جایگزین 
 ،4-4-5 R طبقه بندی خواهند شد. طرح کنارگذاری پیش فرض مرتبط با طبقه اولیه ، همانند
برای همه پیشینه های فعالی که طبق این الزام بازطبقه بندی شده اند، جایگزین طرح کنارگذاری 

پیش فرض مرتبط با طبقه جدید خواهد شد.
میزان  شوند  بازطبقه بندی  باید  که  پیشینه هایی  تعداد  به  بسته  است  ممکن  کارکرد  این 
برای  تنها  و  محدود  میزان  به  باید  امر  این  دلیل،  بدین  باشد.  داشته  درپی  باالیی  پردازش 

پشتیبانی از تغییرات الزم در طرح طبقه بندی کسب وکار انجام شود.
137-5-14 F ،20-5-14 F :مأخذ عملیاتی

6  خدمت پیشینه
6-1 اطالعات خدمت

خدمت پیشینهنام خدمت
0/1نسخه خدمت

)M14.4.42شناسه خدمت اجرا )نگاه کنید بهCed3d0df-3f9f-4807-9e96-b5b790adad4a

6-2 مفاهیم کلیدی
6-2-1 انبوهه هدفمند

یک خدمت پیشینه، درون یک ام.سی.آر.اس. پیشینه ها را تحت سطوح مختلفی از انبوهه ها 
مدیریت می کند. هر انبوهه نماینده یک گروه بندی از پیشینه ها یا یک گروه بندی از انبوهه ها 

است. قرار گرفتن پیشینه ها در انبوهه ها به خاطر همه یا برخی دالیل زیر است.
	.با یک فرایند یا تراکنش کسب وکاری یکسانی مرتبط هستند
	.دارای طبقه بندی کسب وکاری یکسان هستند
	.دارای حوزه موضوعی یا مبحث یکسان هستند
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	.مرتبط به فرد، مکان، پروژه، مورد، مشتری، رخ داد یا حادثه یکسان هستند
	.دارای ابرداده های مشترک هستند
	.دارای منبع یا قالب یکسانی هستند
	.توسط واحد کسب وکاری یکسانی مدیریت می شوند
	.مخاطب یکسانی را هدف قرارداده اند
	.دارای سطح کنترل دسترسی امنیتی یکسان هستند
	.تحت شرایط نگه داری و کنارگذاری یکسان نگه داری می شوند

انبوهه اغلب با قراردادن هدفمند پیشینه ها در کنار دیگر پیشینه های مشابه و در یک زمینه 
معنادار باعث افزایش درک مفهومی از پیشینه ها می شود. در این صورت انبوهه به عنوان یک 

کل، در مجموع یک شرح توصیفی روشن از موضوع خود را به دست می دهد.
به عالوه انبوهه ها ممکن است با دالیل مشابهی مانند آن چه عنوان شد، درون انبوهه های 
باشد که  مادر  انبوهه  به  پیشینه ها ممکن است متعلق  انبوهه حاوی  قرار گیرند.  باالتر  سطوح 

نماینده گروه بندی انبوهه های مشابه است.
سطح باالترین انبوهه موجود در هر ام.ای.آر.اس. خود خدمت پیشینه است که، به عنوان 
یک کل، بیانگر یک انبوهه منفرد از همه پیشینه هایی است که در آن قرار دارند. ایزو 23081 
مدل الیه ای انبوهه ها را در نظر می گیرد که فراتر از یک سامانه پیشینه یا آرشیو منفرد است، به 
طوری که، روی هم رفته، همه سامانه های پیشینه در حیطه یک سازمان ممکن است بخودی 

خود به عنوان یک انبوهه سطح باالتر یا حتی فراتر از آن در نظر گرفته شوند.
به عالوه یک وجه عملی هم برای انبوهه وجود دارد. انبوهه ها ممکن است با مالحظات 
عملیاتی یا با محدودیت های فنی پیشینه های مورد مدیریت تعیین شوند. این اتفاق مخصوصًا 
هنگامی می افتد که پیشینه ها در محل و در یک سامانه کسب وکاری دیگر مدیریت شوند. هر 
جا این امر رخ دهد، ماهیت انبوهه ممکن است به وسیله ماهیت سامانه کسب وکار تعیین شود. 
اگر سامانه کسب وکار مثال فضاهای کاری را برای کار تیمی مشترک فراهم سازد، آن وقت این 
فضاهای کاری، ضرورتا اساس انبوهه هایی را شکل خواهد داد که باید توسط سامانه پیشینه 
مدیریت شوند. به طور مشابه، چنانچه سامانه پیشینه برای حمل بر روی یک وسیله همراه یا 
استفاده شخصی طراحی شده باشد، ممکن است دارای ساختار مسطح تری نسبت به سامانه 
طراحی  دولتی  بخش  چندین  میان  در  اشتراک گذاری  به  باهدف  که  باشد  ابر-محور  پیشینه 
و حجم، محدودیت های دسترسی  نگه داری، ظرقیت  مکان  سامانه،  می شود. تخصصی سازی 
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امن و دیگر مالحظات ممکن است همگی در شکل دهی چگونگی اجرا، اندازه بندی و مدیریت 
انبوهه ها نقش ایفا کنند.
6-2-2 انبوهه ریشه

درون یک خدمت پیشینه، انبوهه هایی که فرزند دیگر انبوهه ها نباشند انبوهه های ریشه 
ندارد.  وجود  پیشینه  خدمت  یک  در  ریشه  انبوهه های  تعداد  در  محدودیتی  می شوند.  خوانده 
کند،  به صورت چند-مستأجره عمل  در جای الزم  که  امکان می دهد  ام.سی.آر.اس.  به  این 
مثل جایی که سازمان های مختلف یا قسمت های مختلف یک سازمان به مدیریت انبوهه ها 
و پیشینه های مختلفی می پردازند که ارجاعی به دیگر انبوهه ها و پیشینه های درون آن خدمت 

پیشینه ندارند.

شکل 6a یک آرایش معمول از انبوهه ها و پیشینه های درون یک خدمت پیشینه را نشان 
می دهد که در آن چندین انبوهه می توانند در سطح ریشه باشند.

شکل 6a -  نشان دادن سطوح مختلف انبوهه درون یک خدمت پیشینه که در آن انبوهه 
ریشه منفردی وجود ندارد.

6-2-3 محدودیت هایی برای انبوهه
در یک ام.سی.آر.اس. .، پیشینه ها و انبوهه ها نمی توانند باهم در یک سطح یکسان از سطوح 
انبوهه ها قرار بگیرند. این در شکل 6b نشان داده شده است. این آرایش، یکپارچگی و هویت 
مدیریت  یکنواخت سیاست های  اعمال  را حفظ می کند؛  انبوهه ها  از سطوح  جداگانه هر یک 
پایدار به هر یک از سطوح  انبوهه ها را ممکن می سازد و تضمینی برای عدم وجود ابهام در 

مورد محل ایجاد پیشینه ها است.
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انبوهه  از یک  یک پی آمد مالزم این محدودیت این است که پیشینه ها نمی توانند خارج 
ایجاد گردند. این نیز در شکل 6b نشان داده شده است. ایجاد پیشینه ها مستقیمًا درون خدمت 
پیشینه آن ها را در همان سطح  انبوهه های ریشه قرار داده و مانع ایجاد هر انبوهه ریشه بعدی 

در ام.سی.آر.اس. می شود.

شکل 6b -  یک پیشینه نمی تواند در سطحی یکسان با یک انبوهه ذخیره شود

6-2-4 انبوهه و وراثت
یکی از فواید عمده انبوهه پشتیبانی از وراثت است. برخی از خصوصیاتی که موجودیت های 

فرزند می توانند از انبوهه های مادر خود به ارث برند عبارتند از:
	طبقه بندی – یک انبوهه یا پیشینه می تواند طبقه خود را از انبوهه مادر خود ارث برد؛
	 ،کنترل های دسترسی - یک انبوهه یا پیشینه می تواند لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن

نگاه کنید به 4. سرویس نقش الگو( مربوط به انبوهه مادر خود را به ارث برد؛ و
	 ابرداده های مبنای  بر  انبوهه ها  و  پیشینه ها  به جستجوی  ابرداده ها - یک کاربر می تواند 

اختصاص یافته به انبوهه های مادر آن ها بپردازد.
6-2-5 انبوهه و طبقه بندی

طبقه بندی می تواند در سطوح انبوهه ای مختلف به کار رود. به طور پیش فرض، هر انبوهه یا 
پیشینه فرزند طبقه خود را از انبوهه مادر خود به ارث می برد. اما، ممکن است این پیش فرض با 
اعمال یک طبقه بندی جداگانه به هر سطح از انبوهه ها، و حتی مستقیما به پیشینه های منفرد، 
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مطابق توصیف آمده در 5-2-2 وراثت طبقه بندی مغلوب گردد.
انبوهه و طبقه بندی می توانند از راه های مختلفی باهم در تعامل باشند. برای ارایه دیدگاهی 
و  انبوهه بندی  مثال های   3-6 در  مختلفی  موقعیت های  امر،  این  داد  رخ  چگونگی  مورد  در 
طبقه بندی توصیف شده است. باید توجه داشت که این موقعیت ها لزومًا بازتاب دهنده بهترین 
رویه توصیه شده در مدیریت پیشینه ها نیستند؛ با این حال، قصد نشان دادن راهکارهایی را 

دارند که غالبًا در دنیای واقعی با آن روبرو می شویم.
6-2-6 محدودکردن بی نظمی

 انبوهه، جلوه ای قدرتمند در مورک2010 است که امکان وجود سطوح مختلفی از انبوهه ها 
را درون یک خدمت پیشینه فراهم می کند. این جلوه درحالی که در شرایط خاص فوق العاده 
سودمند است، عدم استفاده بیش از حد آن نیز اهمیت بسیاری دارد؛ مخصوصًا، بهتر آن است 

که از ساختارهای عمیق شامل سطوح انبوهه ای متعدد اجتناب گردد.
تنها یک، و گاهی دو سطح  قاعده کلی، ساختارهای مسطح تر که شامل  به عنوان یک 
انبوهه ای هستند با توجه به ساده تر بودن مدیریت این ساختارها، ارجحیت دارند و جلوه انبوهه 

نباید برای ایجاد سلسه مراتب طبقه بندی کاذب به کار گرفته شود.
بدین دلیل، مورک2010  به کاربران امکان می دهد تا حداکثر تعداد سطوح انبوهه ای قابل 
افزودن به  زیر هر انبوهه ریشه را تنظیم کنند. با تنظیم این مقدار، کاربران می توانند بر روی 

عمق انبوهه ها محدودیت هایی تنظیم کنند که تا کدامین انبوهه امکان رشد داشته باشند.
معرفی  را  انبوهه  تخصصی  گونه های  نیز  مورک2010  برای  شده  برنامه ریزی  الحاقات 

می کنند که دارای تعداد ثابتی از سطوح انبوهه ای هستند.
6-2-7 ترتیب اولیه

یکی از مزایای مهم انبوهه بندی پیشینه ها این است که فرایند افزودن پیشینه ها، آن ها را 
در طول زمان در یک توالی خطی قرار می دهد که فراهم کننده امکان مرور در آن ها است. این 
توالی طبیعی یک خط زمانی بر اساس تسلسل تاریخی فراهم نموده و  یک بعد توصیفی مهم 

به انبوهه می افزاید، همانطور که در شکل 6c نشان داده شده است.
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شکل 6c – با مرتب سازی بر اساس تاریخ و زمان پیدایش، پیشینه های درون یک انبوهه 
می توانند در یک توالی تاریخی منطقی مرور شوند.

رفته در هنگام  به کار  بازتاب دهنده مهر زمان  پیدایش  تاریخ و زمان  به طور پیش فرض، 
ایجاد  ترتیب  از  خارج  پیشینه ها  که  جایی  این حال،  با  است.  ام.سی.آر.اس.  در  پیشینه  ایجاد 
شده باشند یا پیشینه بالفاصله به ام.سی.آر.اس. افزوده نشده باشد، آیین نامه از بازمرتب سازی 
پشتیبانی می کند، که به کاربر امکان اصالح تاریخ و زمان پیدایش را می دهد تا لحظه پیدایش 

قبل تری را نشان دهد.
مرتب سازی زمان-محور درون انبوهه ها مخصوصا هنگام ورود پیشینه هایی سودمند است 
که با فرایندهای پویا مانند گردش کار تولیدشده باشند. با پیش رفتن گردش کار، هر مرحله یا 
انتقال عمده می تواند تصویری لحظه ای از وضعیت جاری گردش کار تولید کند که می تواند به 
توالی وارد انبوهه شود. آن گاه انبوهه معلوم می کند که از نظر تسلسل تاریخی، چطور فرایند از 

ابتدا تا انتها هدایت شده است.
حفظ ترتیب اولیه درون یک انبوهه از دیگر دالیلی است که مورک2010 اجازه نمی دهد که 
سطحی از انبوهه درحالی که حاوی پیشینه است انبوهه های فرزند هم داشته باشد )نگاه کنید به 
6-2-3 محدودیت هایی برای انبوهه(. قرار دادن پیشینه ها در سطوح مختلف انبوهه ای، توالی 
خطی طبیعی پیشینه های درون انبوهه را شکسته و در نتیجه در توصیف آن خلل وارد می کند. 

این معما در شکل 6d نشان داده شده است.
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شکل 6d – یک انبوهه چنانچه هم پیشینه و هم انبوهه هایی در سطوح مختلف داشته باشد، 
نمی تواند روایت خطی خود را  حفظ نماید.

6-2-8 تجزیه ناپذیری و دوباره سازی پیشینه
خصوصیت  این  می شود.  محسوب  تجزیه ناپذیر  یا  کامل  مورک2010  در  موجودیت  هر 
سامانه های  بین  موجودیت ها  انتقال  امکان  و  نموده  پشتیبانی  تعاملی  عملکرد  قابلیت  از 
پیشینه  هر  می باشد.  صادق  پیشینه ها  مورد  در  مخصوصًا  امر  این  می دهد.  را  پیشینه مختلف 
از ابرداده ها، تاریخچه رخ داد، مؤلفه ها و لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن( مربوط به خود 
تشکیل شده است. مخصوصا، تاریخچه رخ داد یک پیشینه  به اعالم رخ دادهای مهمی می پردازد 
ارائه کننده منشاء  تاریخچه  این  افتاده اند.  اتفاق  ام.سی.آر.اس.   پیشینه در  ایجاد  از زمان  که 

پیشینه است که عنصر مهمی در اثبات اعتبار آن است.
چنانچه درون ام.سی.آر.اس. یک پیشینه از روی پیشینه دیگری بدون دوباره سازی تاریخچه 
رخ داد اصل پیشینه اول کپی شود، در این صورت پبشینه دوم نمی تواند نماینده یک پیشینه کامل 
آن  در  نقطه ای که کپی  تا  اما  از همدیگر هستند،  یکسانی  آن ها کپی های  باشد. هرچند که 
در  امر  این  داشت.  دوم وجود خواهد  پیشینه  رخ داد  تاریخچه  در  گرفته است، شکافی  صورت 

شکل 6e نشان داده شده است.
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شکل 6e – هنگامی که یک کپی از یک پیشینه ساخته می شود، قسمتی از تاریخچه رخ داد 
خود را از دست می دهد و با پیشینه اصلی برابری ندارد.

به این دلیل، مورک2010 امکانی را برای کپی برداری از پیشینه ها تدارک ندیده بلکه به جای 
آن یک فرایند دوباره سازی را الزم دانسته است. دوباره سازی فقط یک پیشینه جدید با همان 
ابرداده های پیشینه منبع ایجاد نمی کند بلکه عالوه بر این یک کپی از تاریخچه رخ داد پیشینه 
منبع به آن ملحق می کند. به دنبال فرایند دوباره سازی، هیچ کدام از پیشینه ها نمی تواند و نباید 
به عنوان پیشینه اصلی و دیگری به عنوان پیشینه کپی در نظر گرفته شود. هر دو پیشینه، 

مطابق شکل 6f اصلی هستند.

شکل 6f – هنگامی که یک پیشینه دوباره سازی می شود، نتیجه این دوباره سازی دو پیشینه 
اصلی با تاریخچه ای یکسان تا لحظه دوباره سازی است.
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هدف عمده از دوباره سازی یک پیشینه در یک ام.سی.آر.اس. این است که به یک پیشینه 
این امکان داده شود تا در بیش از یک انبوهه حضور یابد. هر جا این امر رخ دهد، هر ظهور 
جداگانه آن پیشینه باید با یک نسخه، که هر کدام پیشینه ای با حق خود، با طبقه بندی، طرح 
کنارگذاری، انبوهه مادر، موجودیت های مؤلفه، کنترل های دسترسی، تاریخجه رخ داد، عنوان، 

توصیف و دیگر ابرداده های مختص به خود نشان داده شود.
هنگامی که یک پیشینه دوباره سازی می شود، ام.سی.آر.اس. ممکن است انتخاب کند که 
محتوای پیشینه دوباره سازی شود یا هم سامانه ای از اشاره گرها داشته باشد که همان یک محتوا 
را برای هر نسخه به کار برد. اگر ام.سی.آر.اس. دو مورد جداگانه از محتوای پیشینه را بسازد، 
گفته می شود که محتوا »به طور فیزیکی گسسته« است. اگر از اشاره گرها استفاده نماید، گفته 
می شود که محتوا »به طور منطقی گسسته« است )نگاه کنید به اصل گسستگی در 10-2-6 

اصول مدیریت محتوای مؤلفه(.
تخریب  پیشینه  یک  هرگاه  محتوا،  منطقی  یا  فیزیکی  از گسستگی  فارغ  شرایط،  هر  در 
شود، دوباره سازی های باقی مانده از آن و محتوای آن ها، باید کامال دست نخورده بماند. چنانچه 
ام.سی.آر.اس. از طریق کاربرد اشاره گرها، محتوا را فقط به طور منطقی جدا سازد، اشاره گرهای 
مرتبط کننده پیشینه تخریب شده به محتوا، باید پاک شوند اما خود محتوا نباید تا زمان تخریب 

آخرین پیشینه دوباره ساخته پاک شود.
6.2.9 مؤلفه های پیشینه

آن چه که مورک2010 از آن به عنوان ”پیشینه“ یاد می کند در واقع یک »موجودیت« است 
)یعنی مجموعه ای از ابرداده های ذخیره شده توسط ام.سی.آر.اس. که محتوا پیشینه را توصیف 
می کند(. بنابراین واژه ”پیشینه“ یک واژه انتزاعی است. محتوا یا داده های واقعی پیشینه جدا 
از موجودیت پیشینه در ام.سی.آر.اس. بوده و  ممکن است که در یک پایگاه داده ها یا محل 

دیگری ذخیره شده باشد.
به  مورک2010  و  گیرد  به خود  مختلفی  شکل های  است  ممکن  پیشینه  هر  محتوای 
این  کنند.  توصیف  را  پیشینه  انواع مختلف محتوای  که  امکان می دهد  تک برنامه های کمکی 
شکل ها معمواًل در یک یا دو دسته قرار می گیرند. یا الکترونیکی هستند که به منابع دیجیتالی مانند 

یک فایل داده اشاره دارند، یا فیزیکی هستند که اشیاء دنیای واقعی را مورد اشاره قرار می دهند.
مثال های زیر انواع گوناگون محتوا را نشان می دهد که ممکن است تشکیل دهنده یک 

پیشینه مدیریت شده توسط یک ام.سی.آر.اس. باشد- این لیست جامع و کامل نیست.
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مثال های الکترونیکی
	.یک فایل داده، نظیر یک سند الکترونیکی تولید شده با یک برنامه واژه پرداز
	 انواع مختلف فایل داده که برای نمایش چندین فایل داده دیجیتالی بر روی هم، مانند 

یک صفحه وب در یک مرورگر وب مورد نیاز است )مثاًل اچ.تی.ام.ال.، سی.اس.اس. ، جاوا 
اسکریپت، جی.پی.جی./جی.آی.اف./ پی.ان.جی. و غیره(.

	 یک ردیف در یک جدول پایگاه داده ای یا به احتمال بیشتر، مجموعه ای از ردیف های مرتبط
در میان جداول مختلف در یک پایگاه داده ها.

	 موجودیت یک  به  پیوندی  )مانند  کسب وکار  سامانه  یک  در  موجودیت  یک  به  ارجاعی 
مشتری در یک سامانه سی.آر.ام.(.

مثال های فیزیکی
	.یک سند کاغذی
	.)یک شیء فیزیکی )مثل یک سی.دی.، دی.وی.دی.، میکروفیلم، و غیره
	.یک نمونه زیست پزشکی

در مورک2010، محتوای تشکیل دهنده یک پیشینه می تواند بیش از یک منبع گسسته 
باشد. این منابع مختلف ممکن است حتی در مکان های مختلفی ذخیره شده باشند. ارتباط بین 
یک پیشینه و محتوای آن توسط موجودیت های مؤلفه ای تأمین می شود. هر پیشینه می تواند 
یک یا چند مؤلفه داشته باشد. هر مؤلفه ارجاعی به جزئی منفرد از محتوا است. این امر در شکل 

6g نشان داده شده است.

شکل 6g – هر پیشینه دارای یک یا چند مؤلفه است، که هر کدام ارجاع دهنده به یکی از 
اقالم محتوا از گونه ای خاص است.
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توجه کنید که در شکل 6g، هر پیشینه به عنوان دربرگیرنده مؤلفه های خود نشان داده شده 
است. موجودیت های مؤلفه ای بخشی مهم از پیشینه ای هستند که به آن تعلق دارند. به عنوان 
مثال، آن ها دارای کنترل های دسترسی جداگانه نیستند، اما دارای همان سطح دسترسی هستند 

که پیشینه و ابرداده های آن دارند.
آن  با  نماید  پشتیبانی  می تواند  ام.سی.آر.اس.   یک  که  پیشینه  مؤلفه های  انواع  تعیین 
تک برنامه های کمکی مؤلفه ای در 300. مجموعه های مؤلفه ای مورک2010 است که توسط 
آن ها اجرا می شود. هرکدام از این تک برنامه ها به نوع متفاوتی از محتوای مؤلفه ای، مثال یک 

”مؤلفه الکترونیکی“ ارجاع می دهد.
یک ام.سی.آر.اس.  ممکن است از بیش از یک نوع مؤلفه پشتیبانی کند. هر جا این امر 
رخ دهد، پیشینه ها با انواع مؤلفه های گوناگون ممکن است، مثاًل درون یک انبوهه، آزادانه با 

هم ترکیب شوند.
6-2-10 اصول مدیریت محتوای مؤلفه

نیست.  مناسب  مؤلفه  یک  محتوای  عنوان  به  گرفتن  نظر  در  برای  لزومًا  منبعی  هر 
عمومی  اطالعات  دیگر  از  مؤلفه  یک  محتوای  کننده  متمایز  خاص  مشخصات  مورک2010 
را تعریف می نماید. این مشخصات صرف نظر از محتوای الکترونیکی یا فیزیکی یا فرم خاص 

به کار برده می شود.
محتوایی که بوسیله مؤلفه های تحت مدیریت سامانه پیشینه مورد ارجاع قرار می گیرد، برای 

اینکه به همخوان با آیین نامه لحاظ گردد، باید دارای مشخصات ذیل باشد:
	،مجزا بودن
	،کامل بودن
	،تغییرناپذیر بودن
	تخریب پذیر بودن

باید از محتوا دیگر مؤلفه ها جدا و  اصل مجزا بودن بیان می دارد که محتوای هر مؤلفه 
قابل تمییز باشد. پیشینه ها نمی توانند مؤلفه های خود را به اشتراک گذارند و مؤلفه ها نمی توانند 

محتوای خود را به اشتراک گذارند.
باید  پیشینه  سامانه  دارد،  ارجاع  اشتراکی  منبع  یک  به  که  شود  ایجاد  مؤلفه ای  هرجا 
مطمئن شود که مدیریت منبع به گونه ای است که محتوای مجزا فقط به آن مؤلفه تعلق دارد. 
مورک2010 چگونگی انجام این امر را مشخص نمی کند اما ممکن است به مفهوم جداسازی 
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فیزیکی محتوا، مثاًل با گرفتن و نگهداری یک کپی مجزا از منبع، یا به مفهوم جداسازی منطقی 
محتوا، مثاًل با استفاده از اشاره گرها باشد. اصل مجزا بودن در شکل 6h نشان داده شده است.

شکل 6h- اصل مجزابودن یعنی اینکه هر مؤلفه باید تنها به یک پیشینه تعلق داشته و 
محتوای آن جدا و متمایز باشد

به  قادر  بودن،  رعایت اصل مجزا  است که ضمن  ام.سی.آر.اس. مهم  نرم افزارهای  برای 
تکثیر  و  تجزیه ناپذیری   8-2-6 در  شده  ارائه  توصیف  طبق  پیشینه  تکثیر  فرایند  مدیریت 
و  ابرداده ها  و  پیشینه  موجودیت  می شود،  تکثیر  پیشینه  یک  که  هنگامی  باشند.  پیشینه 
تکثیر  آن  رخ داد  تاریخچه  درون  رخ دادهای  می شوند،  تکثیر  همه  آن  دسترسی  کنترل های 
می شوند، مؤلفه های آن تکثیر می شوند و، مهم تر از همه، محتوای مؤلفه های آن باید تکثیر 

شوند )همانطور که قباًل توضیح داده شد، یا به طور فیزیکی یا منطقی(.
اصل کامل بودن تشریح می کند که، محتوای مورد ارجاع مؤلفه های یک پیشینه، بر روی 
هم، کل پیشینه را تشکیل داده و هیچ گونه وابستگی به هیچ منبع دیگری وجود ندارد. مؤلفه ها 
از پیشینه ذخیره شده و  یا محتوایی باشد که خارج  نباید متکی به مؤلفه ها  و محتوای آن ها 
درون پیشینه و مؤلفه های نیست. مؤلفه های درون یک پیشینه ممکن است وابستگی متقابل 
با همدیگر داشته اما نباید وابستگی خارجی داشته باشند. اصل کامل بودن در شکل 6i نمایش 

داده شده است.
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شکل 6i – اصل کامل بودن به این معنی است که هر پیشینه باید کامال برون بی نیاز بوده و 
همه محتواهای وابسته را درون مؤلفه های خود مدیریت نماید.

اصل تغییرناپذیربودن بیان می کند که وقتی پیشینه ایجاد شد، محتوای آن نمی تواند تغییر 
یابد. ابرداده های یک پیشینه یا مؤلفه های آن ممکن است مورد اصالح قرار گیرند اما محتوای 

آن نمی تواند اصالح گردد. محتوا باید مصون از تغییر، جایگزینی و پاک شدن باشد.
محتوای  مخزن  درون  در  محتوا  مدیریت  به  پیشینه  سامانه های  از  بسیاری  آن که  علت 
خود می پردازندحصول همخوانی با اصل تغییرناپذیری است. با این حال، امکان دارد ورود همه 
پیشینه های یک سازمان در یک مخزن محتوای منفرد ممکن یا عملی نباشد. بنابراین، تحت 
مورک2010 برای یک سامانه پیشینه همخوان امکان مدیریت محتوا در مخازن محتوای بیرونی 
امکان پذیر است به شرطی که معیارهای مناسبی برای اطمینان از تغییرناپذیری در نظر کرفته 

شوند. اصل تغییر ناپذیری در شکل 6j نشان داده شده است.

شکل 6j – طبق اصل تغییرناپذیر بودن، محتوای یک مؤلفه نباید پس از ایجاد پیشینه 
قابلیت تغییر داشته باشد.
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اصل تخریب پذیر بودن بیان می کند که یک پیشینه نمی تواند در سامانه پیشینه تخریب 
شود، مگر این که محتوای مؤلفه های آن قباًل یا همزمان با تخریب، از مخزن)های( محتوایی که 
در آن مدیریت می شود، پاک شود. در محیط های امن، اصل تخریب پذیر بودن به فعالیت هایی 
الکترونیکی،  مانند، به عنوان مثال، خردکردن یا سوزاندن پیشینه های کاغذی و در محیط های 
دوباره نویسی بر روی رسانه های مغناطیسی یا دیگر رسانه های ذخیره ای برای اطمینان از ناخوانا 

شدن آن، گسترش می یابد. اصل تخریب پذیر بودن در شکل 6k نمایش داده شده است.
اجرای اصل تخریب پذیر بودن و اطمینان از برنامه ریزی درست در تخریب  پیشینه ها، برای 
یک مدیریت صحیح پیشینه ها بسیار مهم بوده و تضمین می کند که تخریب پیشینه ها مطابق 

با طرح کنارگذاری آن ها و در زمان مناسب، واقعًا انجام می شود.
بسته به نوع محتوای مؤلفه، ام.سی.آر.اس. ممکن است قادر به تخریب خودکار مؤلفه نباشد. 
مخصوصًا برای مؤلفه های فیزیکی، ولی حتی گهگاه برای مؤلفه های الکترونیکی، تاحدودی 

مداخله دستی برای اجرای تخریب مورد نیاز است.
بدین دلیل، مورک2010 به مؤلفه هایی اجازه می دهد که یا:

	محتوای مؤلفه بتواند به طور خودکار توسط سامانه پیشینه پاک شود؛ یا
	 کاربر باید تأیید کند که محتوای مؤلفه ها قبل از ادامه یافتن تخریب پیشینه و موجودیت های

مؤلفه ای پاک شده است. 
این اطالعات باید به عنوان قسمتی از ابرداده های هر مؤلفه به صورت جداگانه نگه داری شود.

برنامه  در  پیشینه ها  که  هنگامی  که  می دهد  توضیح  کنارگذاری  8. خدمت طرح  بخش 
تخریب قرار می گیرند، چگونه خدمت طراحی کنارگذاری باید به هر کدام از این انواع محتوای 

مؤلفه پاسخ دهد.

شکل 6k- قبل از اینکه پیشینه ها بتوانند تخریب شوند، تحت اصل تخریب پذیر بودن، 
محتوای مؤلفه متناظر باید از همه مخازن محتوا پاک گردد.
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6-2-11 طراحی رویکردهایی برای مدیریت محتوای مؤلفه
یک  توسط  می توانند  که  محتوا  مختلف  گونه های  و  می شود  مدیریت  محتوا  که  روشی 
ام.سی.آر.اس. مدیریت شوند بسته به هدف سامانه پیشینه و کاربرد مدنظر آن متغیر خواهد بود. 

هنگام توسعه یک سامانه پیشینه، عرضه کنندگان باید عوامل زیر را در نظر بگیرند.
	.تعداد مؤلفه هایی که هر پیشینه خواهد داشت – یک، چند یا متغیر
	.نوع محتوایی که هر مؤلفه دارد
	 جایی که محتوا ذخیره خواهد شد- در یک مخزن محتوا  از نوع درونی یا بیرونی، یا در

بین چندین مخزن محتوا.
	 –چگونگی کسب اطمینان سامانه پیشینه از تغییرناپذیر گشتن محتوای تحت مدیریت خود

به خصوص اگر پیشینه ها در محل یا در یک مخزن محتوای بیرونی مدیریت شوند.
	.چگونگی امکان دادن سامانه پیشینه به کاربران برای دسترسی به محتوای مؤلفه ها
	 به هنگام تخریب پیشینه ها آیا سامانه پیشینه به طور خودکار محتوا را پاک می کند یا پاک

کردن آن نیاز به تأیید دارد، و این در مورد کدام یک از انواع محتوای مؤلفه خواهد بود.
سامانه های پیشینه همخوان با مورک2010ممکن است سامانه های تخصصی و اختصاصی 
بوده و لزوما ملزم به داشتن قابلیت مدیریت همه جور محتوای مؤلفه نباشند. با این حال هر 
خدمت  از  مهمی  بخش  عنوان  به  باید  طراحی،  مقاصد  دیگر  از  صرف نظر   ،. ام.سی.آر.اس. 
پیشینه ای که ارائه می دهد، قادر به مدیریت حداقل یک نوع محتوای مؤلفه، خواه فیزیکی و 

خواه الکترونیکی، چه در یک مخزن درونی و چه در یک مخزن بیرونی باشد.
6-3 مثال هایی از انبوهه بندی و طبقه بندی

6-3-1 کار موردی
کار موردی و دیگر فعالیت های مرتبط، مانند کار پروژه ای، همه جا هست و مخصوصًا در 
مشاغل خدماتی، مانند بهداشت، بیمه، بانکداری و کار حقوقی. متداول است. )یک مثال قباًل در 

مورد کار موردی در بحث مربوط به 1-4-5 طبقه بندی و انبوهه بندی داده شد(.
انبوهه های استفاده شده برای کار موردی به دنبال این است که همه پیشینه های مرتبط 
بیمارستانی  پیشینه های  مثال،  به عنوان  شود.  نگه داری  هم  کنار  در  مورد،  اصلی  موضوع  با 
همواره بر اساس بیمار سازمان دهی می شوند، و پیشینه های هر معاینه بعدی آن بیمار، هرچند 
در زمان های مختلف و برای بیماری ها متفاوت، معاینه های کلی یا درمان های متفاوت توسط 
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انبوهه  در  باشد،  گرفته  صورت  بیمارستان  گوناگون  بخش های  از  مختلف  پزشکی  کارکنان 
مربوط به همان بیمار وارد خواهد شد.

تحت چنین شرایطی، یافتن پیشینه ها درون همان انبوهه های کار موردی که با کارکردهای 
طبقه بندی های  باید  بنابراین  و  شده اند  ایجاد  جداگانه  تراکنش های  و  فعالیت ها  کسب وکار، 
فرعی  انبوهه  چندین  به  موردی  کار  انبوهه های  گاهی  است.  معمول  باشند  داشته  جداگانه 
در سطح دوم تقسیم می شوند به طوری که طبقه بندی های پیش فرض گوناگون در سطح این 
انبوهه های ثانویه قابل اعمال است. برای مثال، درون انبوهه یک بیمار، ممکن است مطالبات 
بیمه ای بیمار و پیشینه های درمان او از طریق قرارگرفتن در انبوهه هایی متفاوت درون سطح 
فرعی دوم انبوهه ها جدا شوند. در دیگر موارد، ممکن است مطلوب نباشد که انبوهه های کار 
موردی تقسیم فرعی شوند و پیشینه ها باید درون همان انبوهه به صورت جداگانه طبقه بندی 

شوند تا بازتاب دهنده زمینه های مختلف آن ها باشد.
6-3-2 فعالیت های کسب وکاری موازی

بسیاری از سازمان های بزرگ دارای بخش ها یا واحدهای کسب وکاری مختلف هستند که 
به صورت موازی با هم کار کرده، کارکردهای کسب وکاری واحدی را انجام می دهند. به عنوان 
مثال، یک شرکت بزرگ ممکن است فعالیت های فروش خود را بین سه گروه فروش منطقه ای، 
آمریکا، آسیا و ئی.ام.ئی.ای )اروپا، خاورمیانه و افریقا( تقسیم کند: هر کدام از این سه گروه 

فروش، کارکردها و فعالیت های یکسانی را اما در حوزه کاری معین خود انجام می دهند.
هر جا این امر صورت گیرد، سازمان ها اغلب برای هر کدام از گروه های خود انبوهه های 
ریشه ایجاد می کنند. بنابراین، در مثال پاراگراف قبلی، سه انبوهه ریشه وجود خواهد داشت. 
به این ترتیب، هر گروه پیشینه های خود را درون انبوهه ریشه جداگانه خود ایجاد خواهد کرد. 
با  هم  پیشینه ها  طبقه بندی  بود.  خواهد  مشابه  ریشه  انبوهه  سه  هر  درون  انبوهه ها  چیدمان 
استفاده از یک خدمت طبقه بندی مشترک، به طور یکسان درون هر انبوهه ریشه اعمال می شود.

دقت کنید که چگونه در این مثال طرح طبقه بندی برای انطباق با ساختار سازمانی تغییر 
نکرد. تمایز بین امریکا، آسیا و EMEA به عنوان جزیی از ساختار طبقه بندی معرفی نشد یا 
برای تفکیک بین طبقه های مختلف به کار نرفت، بلکه در عوض به صورت مستقل از خدمت 

طبقه بندی با استفاده از انبوهه های جداگانه فراهم گردید.
6-3-3 مالحظات امنیتی

واحد  سه  مورد  در  موازی  کسب وکاری  فعالیت های   2-3-6 بخش  در  شده  ارایه  مثال 
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کسب وکاری بود که پیشینه های خود را به طور مستقل تحت انبوهه های ریشه متفاوت مدیریت 
می کردند. عالوه بر این ممکن است سازمان بخواهد که کاربران یک واحد کسب وکاری در 
مورد دسترسی به پیشینه های واحد کسب وکاری دیگر محدود شوند. مثاًل، ممکن است کاربران 
تنها قادر به ایجاد پیشینه در انبوهه گروه خود باشند و در مورد دیگر گروه ها فقط دسترسی مرور 
و بازبینی انبوهه ها و پیشینه های درون انبوهه ها را داشته باشند. یا ممکن است این یک الزام 
باشد که کاربران مطلقا نتوانند به انبوهه های دیگر واحدهای کسب وکاری دسترسی داشته باشند 
– این امر بیشتر مربوط به چیدمان های چندـمستأجره است که در آن واحدهای کسب وکاری 

مختلف در یک سامانه پیشینه مشترک هستند ولی کاربران آن ها با همدیگر تعامل ندارند.
اعمال  امکان  مورک2010  می شوند،  مدیریت  طبقه بندی  ساختار  از  جدا  انبوهه ها  چون 
کسب وکار  واحد  هر  می کند.  فراهم  را  حساس  انبوهه های  به  دسترسی  کنترل های  ساده تر 
می تواند سطح دسترسی کاربران به پیشینه ها را تنظیم نماید و در عین حال طبقه بندی مشترکی 
را با دیگر واحدهای کسب وکار به اشتراک گذارد. بیشتر سازمان ها دارای انبوهه های حساس یا 
امنیتی هستند که مستلزم سطوح مختلف مجوزهای دسترسی هستند؛ مورک2010 توان تأمین 
امنیت چنین انبوهه هایی را از طریق قراردادن آن ها درون یک یا چند ناحیه امن که به وسیله 
تنظیم  آن سطح  در  که  دسترسی  کنترل های  با  است،  گرفته  باالتر شکل  انبوهه های سطح 

می شوند و بدون مصالحه با طرح طبقه بندی فراهم می نماید.
6-3-4 مدیریت پیشینه ها در محل

یک ام.سی.آر.اس. ممکن است به مدیریت پیشینه هایی بپردازد که بر روی دیگر سامانه های 
کسب وکار ایجاد و ذخیره شده باشند. این کار به عنوان مدیریت پیشینه ها در محل هم شناخته 
مثل  عینا  که  کرد  خواهد  بنا  انبوهه هایی  معموال  ام.سی.آر.اس.  شود،  چنین  جا  هر  می شود. 

انبوهه هایی هستند که به طور طبیعی در سامانه کسب وکار دیگر ایجاد شده اند.
سامانه کسب وکار معمواًل ریخت انبوهه ها را برای خود طوری ایجاد خواهد کرد که متناسب 
باشد. به عنوان مثال، سامانه کسب وکار ممکن است به صورت یک ویکی  با هدف ویژه آن 
سازماندهی شده باشد یا شکل یک پایگاه داده ها، سامانه مدیریت محتوا، سامانه آرشیو پست 
الکترونیکی را به خود بگیرد، یا ممکن است امکانات تنظیم ناحیه هایی برای کار گروهی مشترک 

بر روی اسناد را داشته باشد. احتماالت مختلف بسیاری وجود دارند.
یک سامانه کسب وکاری به ندرت طوری سازمان دهی می شود که از یک طرح طبقه بندی 
سامانه  خاص  ماهیت  به  بسته  این حال  با  نماید؛  پشتیبانی  مستقیم  به طور  کسب وکاری 
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کسب وکاری و سطح یکپارچه سازی آن با ام.سی.آر.اس. .، این امکان وجود دارد که پیشینه ها 
را به صورت خودکار بر اساس نوع و دیگر خصوصیات نگهداری شده در سامانه کسب وکاری 

طبقه بندی کرد.
بر این اساس، احتمال دارد ضمن قرارگرفتن هر پیشینه در انبوهه ای که موقعیت معادل 
آن پیشینه درون سامانه کسب وکاری را بازتولید می کند، نیاز به طبقه بندی جداگانه هر پیشینه 
دارای  ترتیب  همین  به  است  ممکن  انبوهه  همان  درون  پیشینه ها  دیگر  باشد.  داشته  وجود 
طبقه بندی های متفاوت باشند بسته به این که این امر چگونه براساس خصوصیات موجود در 

سامانه کسب وکاری تعیین شود.
6-5 الزامات کارکردی

فعالی  انبوهه های  که  دهد  امکان  مجاز  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.    1-5-6  R

)E  14- 2-1( را با ابرداده های سامانه ای زیر ایجاد نماید:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
	،)32-4-M14( مهر زمان اولین استفاده
	،)48-4-14 M( مهر زمان آخرین افزودن
	،)4-4-14 M( شناسه طبقه
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف
	،)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
	14-4-5(، و M( مهر زمان بسته شدن
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر انبوهه ریشه دارای ابرداده های سامانه ای زیر است:
	.)52-4-14 M( بیشینه سطوح انبوهه

به عالوه هر انبوهه فرزند دارای ابرداده های سامانه ای زیر است:
	4-63(، و-M14( شناسه انبوهه مادر
	.)1-4-14 M( مهرزمان انبوهه بندی

به عالوه همه انبوهه ها دارای موارد زیرند:



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(118

	،)موجودیت های فرزند )انبوهه ها یا پیشینه ها
	،)نگه داشت های کنارگذاری مرتبط با انبوهه )نگاه کنید به 9. خدمت نگهداری کنارگذاری
	یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به3. خدمت های سامانه ای(، و
	.)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو

و ممکن است دارای:
	)ابرداده های زمینه ای )از یک الگو یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو

باشد.
انبوهه ها همیشه باید به صورت انبوهه های فعال ایجاد شوند؛ با این حال ممکن است در 

حالت باز یا بسته ایجاد شوند.
لیست  است  ممکن  الگو،  نقش  اجرای بخش4. خدمت  در  ام.سی.آر.اس.  رویکرد  به  بنا 
کنترل دسترسی مورک2010 در حین عملیات سامانه حضور نداشته باشد و افزودن آن به یک 

بسته فقط در زمان صدور صورت گیرد.
بنا به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای بخش7. خدمت ابرداده های الگو، ممکن است ساز و 

کار افزودن ابرداده های زمینه ای به بسته ها گوناگون باشد و از الگوها استفاده نشود.
5-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 6-5-2  - ام.سی.آر.اس. باید طبق  R 6-5-1امکان ایجاد انبوهه هایی شامل یکی از 

دو مورد زیر را فراهم کند:
	 انبوهه های ریشه، بدون انبوهه مادر، به شرطی که در زمان ایجاد به یک طبقه فعال هم

اختصاص یابند؛ یا
	 انبوهه های فرزند، زیر یک انبوهه مادر، به شرطی که درون انبوهه ای باز قرار گیرند که

یابند  اختصاص  فعال  طبقه  یک  به  و  است،  نبوده  ته مانده(  یا  )فعال  پیشینه هایی  حاوی 
برای  شده  تنظیم  انبوهه ای  سطوح  بیشینه  از  و  برند،  ارث  خود  مادر  انبوهه  طبقه  از  یا 

انبوهه ریشه ای که در آن قرار گرفته اند، فراتر نباشند.
یک انبوهه بدون مادر، یک انبوهه ریشه است. یک خدمت پیشینه ممکن است انبوهه های 
ریشه بسیاری را مدیریت کند. هر انبوهه ریشه باید مستقیما درون یک طبقه فعال طبقه بندی 
شود. به عالوه هر انبوهه ریشه دارای یک بیشینه )ماکزیمم( در تعداد سطوح انبوهه ها است، که 
طول درخت انبوهه های فرزندی که می تواند زیر آن انبوهه ریشه قرار گیرد را محدود می کند.

انبوهه های فرزند تنها امکان دارد درون انبوهه های مادری قرار گیرند که حاوی هیچ نوع 
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طبقه بندی  فعال  طبقه  درون یک  مستقیمًا  است  ممکن  فرزند  انبوهه های  نباشند.  پیشینه ای 
شوند یا از طبقه مادر خود ارث برند. انبوهه های فرزند نمی توانند محدودیت عمق تحمیلی از 
طرف بیشینه )ماکزیمم( سطوح انبوهه ها برای انبوهه ریشه که سلف آن ها محسوب می شود 

را نقض کنند.
5-5-14 F :مأخذ کارکرد

و  توصیف  عنوان،  که  دهد  امکان  مجاز  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -  3-5-6  R

یادداشت های دامنه یک انبوهه فعال، و هر ابرداده زمینه ای آن را اصالح نماید.
17-5-F14 :مأخذ کارکرد

R 6-5-4  - ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز امکان دهد که یک انبوهه را با یکی از 

راه های زیر بازطبقه بندی نماید:
	 حذف طبقه مستقیمًا اختصاص یافته به هر انبوهه فرزند، که از طبقه اختصاص یافته به

انبوهه مادر خود ارث می برد؛ یا
	 اختصاص دادن یک طبقه فعال به طور مستقیم به یک انبوهه که جایگزین طبقه بندی قبلی

آن می شود و مغلوب کردن هرگونه طبقه موروثی.
هرگاه یک انبوهه بازطبقه بندی می شود، ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که فرزندان 
بازطبقه بندی شوند و طرح  ارث می برند،  به  مادرخود  از  را  اگر طبقه خود  نیز  انبوهه  نسل  و 

کنارگذاری پیشینه ها هم باید مطابق R 6-5-15 روزآمد شود.
بازطبقه بندی یک انبوهه تأثیر تحولی آبشاری بر همه فرزندان آن انبوهه که از طبقه مادر 

خود ارث می برند و نسل آن ها الی آخر خواهد داشت.
20-5-14 F ،11-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 6-5-5 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که مقدار ماکزیمم مجاز 

سطوح انبوهه های تحت یک انبوهه ریشه را افزایش، اصالح و حذف نماید، به شرطی که مقدار 
داده شده کمتر از تعداد سطوح کنونی انبوهه ها تحت انبوهه ریشه نباشد.

ابرداده ای  عنصر  یک  ریشه،  انبوهه  یک  تحت  مجاز  انبوهه های  سطوح  تعداد  ماکزیمم 
اجباری نیست. هر جا که مقداری داده نشده باشد، نشانگر این است که انبوهه ریشه می تواند 

تعداد نامحدودی از سطوح انبوهه ها در زیر خود داشته باشد.
هرجا که ماکزیمم سطوح انبوهه ها مقداردهی می شود، این مقدار باید شامل عددی مثبت 
یا صفر باشد. چنانچه انبوهه ریشه از قبل دارای یک یا چند سطح از انبوهه ها زیر خود است و 
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یک کاربر ماکزیمم سطوح انبوهه ها را تغییر می دهد، ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که این 
مقدار به مقداری برابر، یا بزرگتر از تعداد سطوح انبوهه های موجود مقداردهی شود.

16-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 6-5-6  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که انبوهه های فعال را ببندد 

یا باز کند، و طوری عمل کند که یک انبوهه تا زمانی که همه انبوهه های فرزند آن بسته نشده 
باشند نتواند بسته شود، و آن انبوهه هایی که بسته می شوند در صورتی که شرایط زیر صادق 

باشند بالفاصله تخریب می گردند:
	انبوهه برای انبوهه بندی پیشینه ها یا انبوهه ها بکار رفته باشد؛ و
	.همه موجودیت های فرزند انبوهه )انبوهه های فرزند یا پیشینه ها( قباًل تخریب شده باشند

بستن یک انبوهه کاربر را از قراردادن هر موجودیت اضافی درون انبوهه منع می کند. این 
امر یک کاربر را از برچیدن موجودیت ها از انبوهه ای بسته منع نمی کند.

بستن یک انبوهه حاوی انبوهه ها نباید ممکن باشد مگر اینکه همه انبوهه های فرزند از قبل 
یا به طور همزمان به عنوان بخشی از همان عملیات، بسته شوند.

باز  فزوده  موجودیت های  پذیرش  به منظور  دوباره  می توانند  بسته شده اند  که  انبوهه هایی 
شوند، به شرطی که کماکان فعال باشند.

انبوهه ای که تنها حاوی ته مانده موجوودیت های فرزنداست، هنگامی که بسته می شود به 
.)22-4-8 R طور خودکار تخریب می گردد )نگاه کنید به

توجه کنید که بستن یک انبوهه مهر زمان بسته شدن را روزآمد کرده و باز کردن یک انبوهه 
مهر زمان بسته شدن را پاک می کند.

19-5-14 F ،9-5-14 F ،4-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 6-5-7  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که هر انبوهه ای که هرگز 

برای انبوهه بندی موجودیت ها استفاده نشده است را پاک نماید.
هدف از مهر زمان اولین استفاده همین است که زیر R.6-5-1 فهرست شده است.

6-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 6-5-8  - برای هر انبوهه، حتی یک انبوهه ریشه، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز 

امکان دهد که آن را منتقل کند:
	 شرطی به  نماید،  حفظ  را  خود  اولیه  طبقه بندی  که  به طوری  جدید  مادر  انبوهه  یک  به 

افزایش  و  نباشد،  ته مانده  یا  فعال  پیشینه های  حاوی  باشد،  باز  و  فعال  مادر  انبوهه  که 



121 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

سطوح انبوهه ها، فراتر از ماکزیمم تعداد سطوح انبوهه های تنظیم شده برای انبوهه ریشه 
دربردارنده، نباشد:

	 به یک انبوهه مادر جدید به گونه ای که طبقه بندی مادر جدید خود را بپذیرد، به شرطی
افزایش  و  نباشد،  ته مانده  یا  فعال  پیشیبنه های  حاوی  باشد،  باز  و  فعال  مادر  انبوهه  که 
سطوح انبوهه ها، فراتر از ماکزیمم تعداد سطوح انبوهه های تنظیم شده برای انبوهه ریشه 

دربردارنده، نباشد؛ یا
	.طوری که ضمن حفظ طبقه بندی اصلی خود، یک انبوهه ریشه می شود

عملیات  در حین  را  انبوهه  ابرداده های  باید  ام.سی.آر.اس.  انبوهه،  برای حفظ طبقه بندی 
انتقال تغییر دهد تا نشان دهد که انبوهه از طبقه مادر خود ارث نمی برد.

برای پذیرش طبقه بندی مادر جدید خود، ام.سی.آر.اس. باید ابرداده های انبوهه را در حین 
عملیات انتقال تغییر دهد تا نشان دهد که انبوهه از طبقه مادر خود را ارث می برد. این امر یک 
تأثیر تحولی آبشاری بر همه نسل آن طبقه خواهد داشت، مشابه آنچه که در R6.5.4 توضیح 

داده شد.
توجه کنید که هنگامی که یک انبوهه به یک انبوهه مادر جدید منتقل می شود، مهر زمان 
انبوهه بندی انبوهه انتقال یافته و مهر زمان آخرین افزایش به انبوهه مادر جدید، روزآمد خواهند 
شد. هنگامی که یک انبوهه ریشه به یک انبوهه مادر منتقل می شود، عنصر ابرداده ای ماکزیمم 

سطوح انبوهه های آن، درصورت وجود، پاک خواهد شد.
اختیار  دارای  باید  کاربر  دارد.  فرزند  انبوهه  انتقال یک  برای  اختیار  دو جور  به  نیاز  کاربر 
انبوهه فرزند به مادر جدید  از مادر قبلی آن و همچنین اختیار افزودن  انبوهه فرزند  برچیدن 
آن باشد. گرچه این ها دو کارکرد هستند، F 14-5-21 انبوهه- برچیدن انبوهه برای برچیدن 
انبوهه از مادر قبلی وF 14-5-1 انبوهه- افزودن انبوهه برای افزودن فرزند به انبوهه جدید، 
 ،13-5-2 R 2-5-15، طبق R این کارکردها باید با هم انجام شده و یک رخ داد منفرد، تحت

ایجاد گردد.
هنگام انتقال یک انبوهه فرزند طوری که به یک انبوهه ریشه بدل شود و یا انتقال یک 
انبوهه ریشه برای اینکه به یک انبوهه فرزند بدل شود، کاربر باید اختیار افزودن یا برچیدن 

انبوهه در سطح خدمت پیشینه را داشته باشد.
21-5-14 F ،1-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 6-5-9  - طبق R 2-4-22، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که به 
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مرور و بازبینی انبوهه ها حداقل به یکی از روش های زیر بپردازد:
	مرور در میان همه انبوهه های ریشه در خدمت پیشینه و بازبینی ابرداده های آن ها؛
	مرور از یک انبوهه مادر به فرزندان آن و بازبینی ابرداده های آن ها؛
	مرور از یک انبوهه فرزند به انبوهه مادر آن و بازبینی ابرداده های آن؛
	مرور از یک انبوهه به طبقه آن در خدمت طبقه بندی و بازبینی ابرداده های آن؛ و
	.مرور از یک انبوهه به هریک از نگه داشت های کنارگذاری مرتبط و بازبینی ابرداده های آنها

واژه های ”مرور“ و ”بازبینی“ در 13. واژه نامه تعریف شده اند.
131-5-14 F ،63-5-14 F ،30-5-14 F ،12-5-14 F :مأخذهای کارکرد

فعالی  پیشینه های  تا  دهد  امکان  مجاز  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -  10-5-6  R

)E  14- 2-12( را در یک انبوهه فعال و باز، که حاوی هیچ انبوهه فعال یا ته مانده ای نیست، 
با ابرداده های سامانه ای زیر ایجاد نماید:

	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/ زمان پیدایش
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف
	،)23-4-14 M( شناسه دوباره سازی
	 )63-4-14 M( شناسه انبوهه مادر
	،)1-4-14 M( مهر زمان انبوهه بندی
	،)4-4-14 M( شناسه طبقه
	،)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری
	،)93-4-14 M( تاریخ شروع نگهداری
	،)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
	،)19-4-14 M(تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
	،)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری
	،)21-4-14 M( مهر زمان هشدار سرآمدن کنارگذاری
	،)49-4-14 M( اظهارنظر آخرین بازدید
	،)50-4-14 M( مهر زمان آخرین بازدید
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	14-4-106(، و M( مهر زمان انتقال
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر پیشینه دارای موارد زیر است:
	،یک یا چند مؤلفه
	،)نگه داشت های کنارگذاری مرتبط با پیشینه )نگاه کنید به 9. خدمت نگه داری کنارگذاری
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2. خدمات سامانه ای
	)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو

و ممکن است دارای:
	 )ابرداده های زمینه ای )از یک الگو یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو

باشد.
از  گونه ای  هیچ  حاوی  که  گیرند  قرار  انبوهه هایی  درون  است  ممکن  تنها  پیشینه ها 

انبوهه های فرزند نباشند.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، یک لیست کنترل دسترسی 
مورک2010 ممکن است در حین عملیات سامانه حضور نداشته باشد و تنها هنگام صدور به 

یک پیشینه افزوده گردد.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 7. خدمت ابرداده های الگو، ساز و کاری که با 
از  می تواند  و  کرده  تغییر  است  ممکن  می شوند  افزوده  پیشینه ها  به  زمینه ای  ابرداده های  آن 

قالب های آماده استفاده نکند.
121-5-14 F :مرجع عملیات

R 6-5-11  - ام.سی.آر.اس.  باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که عنوان و توصیف یک 

پیشینه فعال، و هرکدام از ابرداده های زمینه ای آن را اصالح نماید.
135-5-14 F :مأخذ کارکرد

 6.5.10.R 6-5-12 - ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که هر پیشینه ایجاد شده طبق R

طبقه انبوهه مادر خود را ارث برده و به یک کاربر مجاز امکان دهد که یک پیشینه را در هنگام 
ایجاد یا در هر وقت دیگر از راه های زیر بازطبقه بندی نماید:

	 اختصاص یک طبقه فعال به طور مستقیم به پیشینه به جای طبقه بندی قبلی آن و غالب بر
وراثت از انبوهه مادر ؛ یا

	 برچیدن طبقه ای که به طور مستقیم به پیشینه اختصاص داده شده به طوری که پیشینه در
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عوض از طبقه انبوهه مادر خود ارث برد.
همه پیشینه ها باید طبقه بندی شوند. پیشینه هایی که طبقه بندی انبوهه مادر خود را ارث 

می بند نیز ممکن است به طور غیرمستقیم طبق R 6-5-4 و  R 6-5-8 بازطبقه بندی شوند.
137-5-14 F ،129-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 6-5-13  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد تا یک پیشینه را از انبوهه 

مادر آن به هر انبوهه فعال و باز، که نه انبوهه فعال و نه ته مانده انبوهه داشته باشد انتقال دهد 
، خواه:
	طبقه بندی قبلی پیشینه را با اعمال مستقیم طبقه آن به پیشینه حفظ نماید؛ و خواه
	 طبقه بندی قبلی پیشینه را از طریق برچیدن هر طبقه ای که مستقیم به پیشینه اعمال شده

است، با طبقه بندی انبوهه مادر جدید آن جایگزین نماید.
پیشینه ها ممکن است بین انبوهه ها طوری جابجا شوند که یا طبقه بندی قبلی خود را حفظ 
نمایند و یا طبقه بندی قبلی آنان با طبقه بندی انبوهه جدید آن ها جایگزین گردد. ام.سی.آر.اس. 

باید از هر دو نوع جابجایی پشتیبانی کند.
فرزند،  انبوهه  ته مانده  حتی  فرزند،  انبوهه  هرگونه  انبوهه حاوی  درون  به  نباید  پیشینه ها 

منتقل شوند.
توجه کنید که مهر زمان انبوهه بندی شدن پیشینه و مهر زمان آخرین افزایش به انبوهه 

مادر جدید، روزآمد خواهند شد.
22-5-14 F ،3-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 6-5-14  - هرگاه یک پیشینه فعال اولین بار ایجاد و طبقه بندی می شود، و یا هرگاه که 

طبق R ،8-5-6 R ،4-5-6 R 6-5-12 یا R 6-5-13 بازطبقه بندی می شود، ام.سی.آر.اس. 
باید طوری عمل کند که پیشینه همواره طرح کنارگذاری مرتبط با طبقه خود را به ارث برد، 

مگر اینکه این طرح کنارگذاری طبق R 6-5-15 مغلوب گردیده باشد.
به طور پیش فرض، هر پیشینه فعالی طرح کنارگذاری خود را از طبقه مربوط به خود ارث می برد.

 ،121-5-14 F ،20-5-14 F ،11-5-14 F ،3-5-14 F ،1-5-14 F :مأخذهای کارکرد
137-5-14 F ،129-5-14 F

R 6-5-15  - ام.سی.آر.ا. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که طرح کنارگذاری برای 

یک پیشینه فعال را به یکی از دو روش زیر تغییر دهد، یا با:
	 طرح بر  آن  دادن  غلبه  و  پیشینه  به  مستقیم  به طور  فعال  کنارگذاری  طرح  یک  اعمال 
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کنارگذاری پیش فرضی که از طبقه خود به ارث می برد؛ یا با
	 برچیدن آن طرح کنارگذاری که به طور مستقیم به پیشینه اعمال شده و در عوض به ارث

بردن طرح کنارگذاری پیش فرض طبقه.
اگر یک طرح طبقه بندی به طور مستقیم به یک پیشینه اعمال نشود، پیشینه باید همواره از 

طرح کنارگذاری پیش فرضی که از طبقه خود ارث می برد استفاده کند.
توجه کنید که طرح کنارگذاری ته مانده یک پیشینه نمی تواند تغییر کند چرا که نماینده طرح 

کنارگذاری است که تحت آن پیشینه تخریب شده است.
138-5-14 F ،130-5-14 F :مأخذهای کارکرد

R 6-5-16 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که نسخه ای تکثیر شده 

از یک پیشینه شامل موارد زیر مربوط به آن بسازد:
	،ابرداده های سامانه ای
	،)10-5-6 R ابراداده های زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به
	،)10-5-6 R لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به
	 ،تاریخچه رخ داد
	مؤلفه ها، و
	.محتوای مؤلفه

هرگاه رخ دادها تکثیر می شوند، ام.سی.آر.اس. باید شناسه تکثیر برای هر پیشینه رخ داد را 
روزآمد کند )نگاه کنید به R 2-4-16( تا به آن ها امکان دهد که به صورت یک رخ داد اشتراکی 

منفرد دیده شوند.
هرگاه مؤلفه ها تکثیر شوند، ام.سی.آر.اس. باید شناسه تکثیر برای هر مؤلفه را روزآمد کند 
ممکن  ام.سی.آر.اس.  پیشینه،  یک  مؤلفه های  ماهیت  به  بسته   .)19-5-6  R به  کنید  )نگاه 
است کل محتوای مؤلفه را تکثیر نموده یا فقط به نظر برسد که محتوای مؤلفه را با استفاده از 

اشاره گرها تکثیر نموده است.
126-5-14 F ،42-5-14 F :مأخذهای کارکرد

R 6-5-17 - تحت R 2-4-22، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که به 

مرور و بازبینی پیشینه ها حداقل به یکی از روش های زیر بپردازد:
	مرور پیشینه ها درون یک انبوهه به ترتیب تاریخ/زمان پیدایش آن ها؛
	مرور از یک پیشینه به انبوهه مادر آن و بازبینی ابرداده های آن؛
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	 مرور از یک پیشینه به طبقه آن، خواه ارث برده شده و خواه مستقیمًا اعمال شده، وبازبینی
ابرداده های آن؛

	 مرور از یک پیشینه به طرح کنارگذاری آن، خواه ارث برده شده و خواه مستقیمًا اعمال
شده، و بازبینی ابرداده های آن؛

	 مرور از یک پیشینه به هر یک از نگه داشت های کنارگذاری مرتبط، و بازبینی ابرداده های
آن ها؛
	 مرور از یک پیشینه به مؤلفه)های( آن و بازبینی ابرداده های مؤلفه؛
	.مرور از هر مؤلفه به پیشینه مالک آن و بازبینی ابرداده های آن

واژه های ”مرور“ و ”بررسی“ در 13. واژه نامه تعریف شده اند.
 F ،77-5-14 F ،63-5-14 F ،44-5-14 F ،30-5-14 F ،12-5-14 F :مأخذهای کارکرد

131-5-14
R 6-5-18  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان جستجو و یافتن موارد زیر را بدهد:

	انبوهه ها و/یا پیشینه های طبقه بندی شده بر اساس یک طبقه نامزد؛ و
	.پیشینه های دارای یک طرح کنارگذاری نامزد

ام.سی.آر.اس. باید یک انبوهه یا پیشینه را با طبقه نامزد پیدا کند صرف نظر از اینکه آیا 
طبقه مورد نظر از یک انبوهه مادر به ارث رسیده یا مستقیما به آن موجودیت اعمال شده است. 
به طور مشابه، ام.سی.آر.اس. باید یک پیشینه را با طرح کنارگذاری نامزد پیدا کند صرف نظر از 
اینکه طرح کنارگذاری از طبقه پیشینه به ارث رسیده یا مستقیما به آن پیشینه اعمال شده است. 
گرچه در اینجا صریحا مشخص شده، این امکانات جستجو باید بخشی از جستجو و گزارش گیر 

عمومی در 10. خدمت جستجو و گزارش گیری باشد.
165-5-14 F :مأخذ کارکرد

تحت  پیشینه ها،  همه  ایجاد  که  کند  طوری عمل  باید  ام.سی.آر.اس.   -   19-5-6  R

R  6-5- 10، با یک یا چند مؤلفه )E 14-2-3( اجرا کننده کارکردهای یکی از تک برنامه های 

300. مجموعه مؤلفه های مورک2010 و ایجاد شده با حداقل ابرداده های سامانه ای زیر، باشد:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/ زمان پیدایش
	،)86-4-14 M( شناسه پیشینه
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	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف
	،)23-4-14 M( شناسه دوباره سازی
	14-4-3(، و M( پرچم پاک سازی خودکار
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر مؤلفه دارای موارد زیر باشد:
	،)محتوا )نگه داری شده در یک مخزن محتوا
	یک تاریخچه رخ داد

و ممکن است دارای مورد زیر باشد:
	)ابرداده های سابقه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو

با  که  گردند  ایجاد  فعالی  پیشینه  درون  فعال  مؤلفه های  به صورت  همواره  باید  مؤلفه ها 
شناسه پیشینه مشخص شده است: آن ها به عنوان بخشی از تخریب پیشینه ای که به آن تعلق 

دارند تخریب می شوند )نگاه کنید به 8. خدمت طرح کنارگذاری(.
تاریخ/زمان پیدایش یک مؤلفه می تواند برای این به کار رود که نشان دهد چه زمانی یک 
مؤلفه بخصوص در یک سامانه بیرونی ایجاد شده است – مثاًل تاریخ/زمان سیستم عامل برای 

یک فایل داده ای.
شناسه تکثیر برای نشان دادن سایر مؤلفه هایی است که محتوای آن ها تکثیری از محتوای 
پیشینه ها و  داده شد، هنگامی که  این مقدار، همانطور که در R6.5.16 توضیح  مؤلفه است. 

مؤلفه های آنها تکثیر می شوند به طور خودکار پر می شود.
پرچم حذف خودکار نشان می دهد که آیا ام.سی.آر.اس. مؤلفه ها را به طور خودکار تخریب 
می کند یا اینکه تخریب آن ها باید مورد درخواست قرار گرفته و سپس تأیید گردد )نگاه کنید به 

8-2-8 چرخه حیات تخریب(.
توجه کنید که طبق مورک2010، مؤلفه ها فاقد لیست های کنترل دسترسی مختص به خود 
هستند اما از طریق همان لیست کنترل دسترسی پیشینه قابل دسترسی اند. مهم این است که 
هر یک از مؤلفه ها به عنوان موجودیت های مستقل قابل تفکیک از کل پیشینه ای که به آن 

تعلق دارند، در نظر گرفته نمی شوند.
امکان دارد که مؤلفه ها دارای ابرداده های زمینه ای منفرد مخصوص به خود باشند. هرجا این 
ام صورت پذیرد، این ابرداده ها غالبًا ابرداده های استخراج شده از محتوای مؤلفه توسط ام.سی.
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آر.اس. در هنگام ورود است. برای مثال، اگر محتوای مدیریت شونده یک عکس دیجیتالی باشد 
در این صورت ام.سی.آر.اس. ممکن است ابرداده های ئی.اکس.آی.اف )فرمت فایل تصویری 
تبادلی( را از عکس استخراج نموده و همراه موجودیت مؤلفه به عنوان ابرداده های زمینه ای 
ذخیره کند تا جستجو و کشف بهتر پیشینه را ممکن سازد. مورک2010 الزاماتی برای این مورد 

در آیین نامه اصلی ندارد.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 7. خدمت ابرداده های الگو، ممکن است ساز و 

کار افزودن ابرداده ها به مؤلفه ها تغییر کند.
38-5-14 F :مأخذ کارکردس

R 6-5-20  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که عنوان و توصیف یک 

مؤلفه فعال، و هر یک از ابرداده های زمینه ای آن را اصالح نماید.
46-5-14 F :مأخذ کارکرد

 ،R2.4.15 6-5-21  - هرگاه ام.سی.آر.اس. یک رخ داد برای مؤلفه تولید می کند، تحت R

در  رخ داد  که  باشد، طوری  رخ داد  ابرداده های   در  پیشینه  باید شامل یک شناسه  رخ داد  این 
تاریخچه رخ داد پیشینه مؤلفه و همچنین تاریخچه رخ داد مؤلفه ظاهر گردد.

هر مؤلفه تاریخچه رخ داد خود را دارد، با این حال، همه رخ دادهای مؤلفه در تاریخچه رخ داد 
کاربر می تواند  این طریق، یک  از  نیز ظاهر می شوند.  دارد  تعلق  آن  به  مؤلفه  که  پیشینه ای 
تاریخچه رخ داد پیشینه را مرور کرده و هر رخ داد اتفاق افتاده برای هر کدام از مؤلفه های آن 

پیشینه را ببیند.
-5-14 F ،40-5-14 F ،39-5-14 F ،38-5-14 F ،37-5-14 F :مأخذهای کارکردها

47-5-14 F ،46-5-14 F ،45-5-14 F ،44-5-14 F ،43-5-14 F ،42-5-14 F ،41
7 خدمت ابرداده های الگو

7-1 اطالعات خدمت
خدمت ابرداده های الگونام خدمت

۰/۱نسخه خدمت
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شناسه خدمت مورد اجرا
)M14.4.42 نگاه کنید به(

برای آن ام.سی.آر.اس. که خدمت ابرداده های الگوی مورک۲۰۱۰ را 
اجرا می کند از:

A600f8d0-2d58-418e-bb41-211d1fd42350

برای آن ام.سی.آر.اس. که الگوی ابرداده های زمینه ای بومی خود را 
اجرا می کند از:

66bf4419-d92f-4358-8506-7ee9c06abdcd

استفاده کنید.

7-2 همخوانی با خدمت ابرداده های الگو
7-2-1 عملکرد تعاملی و ابرداده ها

یکی از اهداف مهم مورک2010 تسهیل عملکرد تعاملی بین سامانه های پیشینه همخوان 
است. عمکلرد تعاملی به این معنی است که موجودیت ها بتوانند از یک ام.سی.آر.اس. صادر 
شده و مستقیما به دیگری وارد شوند. انتقال داده ها بین دو سامانه پیشینه باید تمامیت و زمینه 

موجودیت های مورد انتقال را حفظ کند.
این هدف عملکرد تعاملی تنها در صورتی محقق می شود که هر موجودیت، و هر عنصر 
ابرداده های متعلق به یک موجودیت، در سطح جهانی قابل تشخیص و تفسیر باشد. باید در 
عملکرد  از  مثالی خوب  وب  جهان گستر  شبکه  شود.  مستفاد  آن  از  یکسان  معنی  یک  هرجا 
تعاملی بین برنامه ها و سامانه های مختلف است. محصوالت نرم افزاری بسیار گوناگون مرورگر 
مزایای خاص  به کار گرفته شده اند و هرکدام جلوه ها و  امروزه  از عرضه کنندگان مختلف  وب 
خود را دارند. اما، صفحات وب، که حاوی داده هایی هستند که مرورگرها آن ها را تفسیر کرده 
و به صورت دیداری ارایه می دهند، مطابق یک استاندارد صنعتی مشهور به نام اچ.تی.ام.ال. 
را  شده  استاندارد  اچ.تی.ام.ال.  می توانند  همخوان  وب  مرورگرهای  همه  شده اند.  قالب ریزی 

بخوانند، تفسیر کنند و ارایه دهند.
با  به طریق مشابه، در آینده، ممکن است نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. گوناگون متعددی، 
جلوه های متفاوت از عرضه کنندگان مختلف وجود داشته باشند، اما همه آن ها قادر خواهند بود 
پیشینه ها، و دیگر موجودیت های مرتبط با مدیریت پیشینه ها را، با استفاده از طرح و الگوهای 

استانداردشده ابرداده های مورک2010 مبادله نمایند.
به منظور تحقق این امر، مورک2010 نسبت به آیین نامه های قبلی، مخصوصا در مورد عناصر 
اجرای  نماید و همین طور چگونگی  نگهداری  باید  پیشینه همخوان  ابرداده ای که هر سامانه 
فرایندهای خاص مانند کنارگذاری، تجویز کننده تر وارد عمل شده است. این استانداردسازی 
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به مورک2010 امکان می دهد که یک طرح ابرداده ای قابل فهم در سطح جهان، برای استفاده 
همه نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. تعیین کند.

7-2-2 یک خدمت ابرداده ای الگو
در سراسر مورک2010، ابرداده های مورد نیاز هر موجودیت و هر خدمت به عنوان بخشی 
از الزامات کارکردی مشخص شده و به تفصیل در 14. الگوی اطالعات تشریح گردیده است. 
می دهد  اجازه  و  برده  به کار  سامانه ای  ابرداده های  تعریف  برای  را  همان شگرد  مورک2010 
برای ایجاد عناصر ابرداده ای افزوده، ویژه یک اجرای خاص، استفاده شود. این ها ”ابرداده های 
از پیش  افزودن همزمان یک مجموعه  نامیده می شوند. برای فراهم کردن امکان  زمینه ای“ 
تعریف شده از عناصر ابرداده ای زمینه ای به یک موجودیت، مورک2010 امکان تعریف الگوهای 
ایجاد  نتیجه  در  است.  نموده  فراهم  را  ابرداده ای  عناصر  تعاریف  از  فهرستی  حاوی  ابرداده، 
موجودیت ها تحت یک خدمت یا طبقه بندی خاص، الگوهای ابرداده می توانند در هنگام ایجاد 

موجودیت ها بر آن ها اعمال شوند.
تعداد  با  و  فهم  قابل  به راحتی  ساده،  ابرداده ها  مدیریت  به  مورک2010  رویکرد  بنابراین 
معدودی از انواع موجودیت های متفاوت قابل تبیین است. این رویکرد بر همان رویکرد مورد 
سامانه های  اغلب  درخور  به خوبی  باید  و  بنا شده  سامانه ای  ابرداده های  تعریف  برای  استفاده 
پیشینه موجود باشد، همان سامانه هایی که بسیاری از آن ها رویکردهای بسیار پیچیده تری از 

حد الزم برای مدیریت ابرداده ها در مورک2010 اتخاذ می کنند.
است  ممکن  موجود  پیشینه  سامانه های  از  برخی  که  درمی یابد  مورک2010  هم زمان، 
شده  شیوه مشخص  با  درونی  ازنظر  که  کنند  مدیریت  از شگردهایی  استفاده  با  را  ابرداده ها 
برای  ابرداده ای  الگوهای  از  آن ها  است  ممکن  مثال  باشد:  ناسازگار  الگو،  ابرداده های  خدمت 
قادر ساختن ابرداده های زمینه ای به اعمال بر موجودیت ها استفاده نکرده، و از یک روش دیگر 
استفاده کنند. با افزایش تمایل به عملکرد تعاملی، حائز اهمیت است که سامانه های پیشینه 
خدمت  کننده  اجرا  پیشینه  سامانه های  دیگر  به  موجودیت ها  انتقال  به  قادر  کماکان  مذکور 
ابرداده های الگو هستند و اینکه نتیجتا آن ها قادر هستند  به عنوان سامانه های پیشینه همخوان 

با مورک2010 گواهی بگیرند.
تدریج  به  است  ممکن  موجود  پیشینه  سامانه های  عرضه کنندگان  حالی که  در  آینده،  در 
جنبه های خدمت ابرداده های الگو را در نگارش های جدیدتر نرم افزارهای خود بپذیرند و به طور 
فزاینده از آن ها پشتیبانی نمایند، این امکان فراهم می شود که سامانه های پیشینه جدید ممکن 
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خدمت ابرداده ای مورک2010را به طور کامل به کار برند.
7-2-3 رویکردها به آزمون و تأیید خدمت ابرداده ای الگو

بنیاد دی.ال.ام. دو رویکرد ممکن به آزمون و تأیید همخوانی یک سامانه پیشینه با خدمت 
ابرداده ای الگوی مورک2010 را مجاز می شمارد.

یا:
الف. سامانه پیشینه، خدمت ابرداده ای الگوی مورک2010 را به طور کامل اجرا می کند و بر 

اساس الزامات موجود در این تک برنامه مورد آزمون و تأیید قرار می گیرد.
یا

ب. سامانه پیشینه الگو ابرداده های بومی خود را پیاده سازی نموده، که در این مورد برنامه 
کاربردی باید حائز معیارهای زیر باشد.

باید نشان دهد که مدل ابرداده ای بومی آن در انعطاف پذیری، کارکرد و سازگاری اطالعات . 1
وارد شده معادل خدمت ابرداده ای الگوی مورک2010 می باشد.

باید با قادر بودن به تبدیل ابرداده های بومی، در هنگام صدور، به فرمت اکس.ام.ال مشابه . 2
آن چه خدمت ابرداده ای الگو به کار می گیرد، عملکرد تعاملی را تأمین کند، طوری که هنگام 
انتقال متعاقب داده ها به یک ام.سی.آر.اس. دیگر، عناصر ابرداده ای با همان داده ها، با همان 

تفسیر معنایی، و با استفاده از همان شناسه ها و کدهای استانداردشده پر شوند.
7-2-4 چگونگی تامین الزامات جایگزین )نوع ب(

برای اینکه نشان داد که خدمت ابرداده ای بومی ام.سی.آر.اس. در انعطاف پذیری، کارکرد 
و اطالعات ورودی، معادل خدمت ابرداده ای الگوی مورک2010 است، سامانه پیشینه باید قادر 

به نشان دادن همه موارد زیر باشد.
	 2010اینکه دارای معادلی برای هر کدام از انواع موجودیت های تعریف شده توسط مورک

می باشد: این معادل ها باید درون سامانه پیشینه با همان هدف داده شده در آیین نامه ارایه 
شوند.

در  تعریف شده  ابرداده ای سامانه ای  با عناصر  معادلی  دارای  نوع موجودیت،  برای هر  اینکه، 
با  مشابه  مقادیر  دامنه  و  معنا  داده ای،  گونه های  دارای  باید  این ها  می باشد:  مورک2010 

تعاریف آیین نامه باشند.
	 باید امکان ایجاد عناصر ابرداده ای خاص موردی یا زمینه ای، شامل هم عناصر ابرداده ای

زمینه ای که مقادیر داده ها را ذخیره می کند و هم عناصر ابرداده ای زمینه ای حافظ ارجاعات 
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به موجودیت ها وجود داشته باشد.
	 شمول به  قادر  باید  پیشینه ها،  و  انبوهه ها  مخصوصا  موجودیت ها،  مختلف  گونه های 

ابرداده های زمینه ای در تعریف های خود، عالوه بر ابرداده های سامانه ای تعریف شده در 
مورک2010 باشند.

	 عرضه کننده باید قادر به نشان دادن چگونگی تعریف و اعمال عناصر  ابرداده ای زمینه ای
باشد؛
	 عرضه کننده باید قادر به نشان دادن چگونگی ورود، اصالح و حذف مقادیر مربوط به عناصر

ابرداده ای زمینه ای باشد؛
	 خدمت ابرداده ای باید بتواند از یک تعداد به طور نظری نامحدود از تعاریف عناصر ابرداده ای

زمینه ای افزوده پشتیبانی کند؛
	 عناصر ابرداده ای زمینه ای باید قابلیت اعمال دسته جمعی )و نه جداگانه( به موجودیت ها در

مجموعه های منظم )مورک2010 این ها را به صورت الگو توصیف می کند(، به هنگام ایجاد 
اولیه و احتماال بعدی آن موجودیت ها را داشته باشد؛

	 سامانه پیشینه باید امکان دهد که این مجموعه های عناصر ابرداده ای زمینه ای به دالیل
کسب وکاری مختلف، به طور گزینشی به موجودیت ها اعمال شوند، اما حداقل یک دلیل 
برای اعمال یک مجموعه از عناصر ابرداده ای زمینه ای به یک انبوهه یا یک پیشینه باید 
به عنوان پی آمد طبقه بندی وجود داشته باشد )یعنی، پیشینه ها یا انبوهه های مختلف ایجاد 
ابرداده های  از  متفاوتی  داشتن مجموعه های  امکان  باید  متفاوت،  با طبقه بندی های  شده 

مرتبط با خود و طبقه خود را داشته باشند(.
	.هر عنصر ابرداده ای باید همواره تنها یک بار به یک موجودیت اعمال شود
	 نیازمند ورود یک مقدار اعمال شده و  به یک موجودیت  ابرداده  هنگامی که یک عنصر 

اجباری است، تا زمانی که مقداری معتبر از طریق یک یا مجموعه ای از مقادیر پیش فرض 
مقداری که  ایجاد گردد،  ام.سی.آر.اس.  در  نباید  نشود، موجودیت  فراهم  آن عنصر  برای 

سامانه پیشینه به صورت خودکار محاسبه نماید و/یا کاربر آن را وارد نماید. 
	 ،عناصر ابرداده ای متنی باید همواره با یک شناسه زبان نشان دهنده زبان عنصر ابرداده ای

همراه باشد.
	 خدمت پیشینه باید دارای امکانی برای حذف گزینشی عناصر ابرداده ای موجودیت به هنگام

تخریب آن باشد، این به خاطر آن است که هر عنصر ابرداده ای به طور فراگیر مشخص شود 
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و امکان بازپیکربندی آن توسط یک کاربر مجاز وجود داشته باشد.
الگوی  ابرداده ای  خدمت  فرمت  با  مطابق  صدور  برای  خود  بومی  ابرداده های  تبدیل  هنگام 

مورک2010، شرایط زیر باید در نظر گرفته شود:
	 و موجودیت ها  همه  سامانه ای  شناسه های  برای  یو.یو.آی.دی.ها  از  باید  پیشینه  سامانه 

خدمت ها استفاده کند.
	 سامانه پیشینه باید همواره از شناسه ها و کدهای استاندارد مورک2010 در هر جا که وجود

داشته باشند استفاده نماید.
	 آیین نامه در  نشده  تعریف  افزوده  خدمات  و  موجودیت  گونه های  نباید  پیشینه  سامانه 

مورک2010 را اضافه نماید.
	 عناصر ابرداده ای سامانه ای مورک2010 نباید برای ذخیره آن مقادیر داده ای استفاده شود

که در تطابق با هدف مدنظر عنصر ابرداده ای نیست.
	 ممکن اما  کند  ایجاد  گسترشی  مورک2010  سامانه ای  ابرداده های  در  نباید  عرضه کننده 

از  استفاده  با  به موجودیت ها و خدمت ها  را  افزوده ای  باشد اطالعات  نیاز  است هرجا که 
عناصر ابرداده ای مورک2010 اضافه کند.

	 این عناصر ابرداده ای زمینه ای ممکن است در هنگام صدور ، به منظور تامین اطالعات
افزوده در مورد وضعیت درونی سامانه پیشینه افزوده شوند )مثال، چنانچه سامانه پیشینه 

برای هر موجودیت دارای شناسه درونی خاص خود است(.
	 همه عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده به موجودیت ها و خدمت ها باید دارای تعاریف عناصر

بتواند  با مورک2010 موجود در همان صدور باشند تا سامانه گیرنده  ابرداده ای همخوان 
موجودیت ها با عناصر ابرداده ای زمینه ای را از وارد خود کرده و تفسیر نماید.

	.سامانه پیشینه نباید معنی و یا مقدار محتویات عنصر ابرداده ای را حین صدور تغییر دهد
	 عرضه کننده باید نقشه ابرداده ها و الگوی مورد استفاده محصول خود را توضیح داده و دارای

نقشه ای باشد که کامل نشان دهد کدام عناصر داخلی متناظر با کدام عناصر مورک2010 
مرتبط هستند و چگونه ابرداده های صادره مجبور شده اند که از خدمت ابرداده های الگو تا 

حد امکان تبعیت نمایند.
	 عرضه کننده باید طرح نقشه ابرداده ها را برای گنجاندن در گزارش آزمون کامل محصول

خود ارایه دهد.
از  مورک2010  مدیره  هیأت  از  می تواند  عرضه کنندگان  برای  بیشتر  راهنمایی  و  توصیه 
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طریق دبیرخانه بنیاد دی.ال.ام. درخواست شود.
مابقی این تک برنامه مفاهیم و الزامات خدمت ابرداده ای الگوی مورک2010 را توضیح می دهد.

7-3 مفاهیم کلیدی
7-3-1 ابرداده های سامانه ای و ابرداده های زمینه ای

الزامات اصلی مورک2010 مجموعه ساده ای از عناصر ابرداده ای را مشخص کرده است، 
مجموعه ای مستدال حداقلی، که برای مدیریت موفق پیشینه های درون یک ام.سی.آر.اس. و 
برای انتقال آن ها به دیگر سامانه های پیشینه با استفاده از فرمت داده ای صدور مورک2010 
ابرداده های مشخص شده توسط مورک2010 که وظیفه ای  از  نیاز است. این مجموعه  مورد 
حیاتی دارد، در سراسر آیین نامه به عنوان ”ابرداده های سامانه ای“ مورد اشاره قرار گرفته و باید 
توسط هر سامانه همخوان با مورک2010 پشتیبانی شود. ابرداده های سامانه ای تنها بیانگر آن 

عناصر ابرداده ای هستند که برای اجرای الزامات کارکردی مورک2010 الزمند.
از  استفاده  با  مورک2010  توصیف  مورد  پیشینه  مدیریت  الزم  کارکرد  اجرای  بر  عالوه 
و  پیشینه ها  به  را  ابرداده ای  عناصر  می توانند  پیشینه  سامانه های  سامانه ای،  ابرداده های 
موجودیت های مرتبط بیافزایند که زمینه تاریخی و عملیاتی این موجودیت ها را غنی می سازد.

ابرداده هایی که این مزیت افزوده را هنگام مدیریت پیشینه ها فراهم می کنند شامل موارد 
زیرند، اما محدود به آن نیستند:

	 -اطالعات توصیفی افزوده که از طریق عنوان یا توصیف یک موجودیت منتقل نمی شوند
جغرافیایی  مکان های  یا  عارضه ها  به  که  پیشینه هایی  برای  جی.پی.اس.  مختصات  مثاًل 

خاص مربوط می شوند؛
	 شناسه های بیرونی یا شماره های ارجاعی – مثال، شماره مسلسل آرشیو یا شماره های ارجاع

دادگاه برای احضاریه های قانونی؛
	 اطالعات رمزی استخراج شده از محتویات یک پیشینه- مثال نام و نشانی یک عرضه کننده

برای سفارش خرید که دارای قالبی است که می تواند مورد استفاده برنامه کاربردی تایید 
نشانی نرم افزار قرار گیرد؛

	 عالمت گذاری هایی که به صورت خصوصی توسط یک سازمان یا تحت یک بافت قانونی 
یا مورد تنظیم خاص به کار می رود – مثال عالمتی بیانگر این است که آیا پیشینه ای برای 
عرضه عمومی مطابق با دستورالعمل  EC/4/2003 مورد ارزیابی قرار گرفته است یا خیر 
)  EC/4/2003 راهنمای مربوط به پارلمان اروپا و مربوط به شورای 28 ژانویه 2003 در 
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مورد دسترسی همگانی به اطالعات محیط زیستی(.
	 ،وضعیت گردش کار- مثال، چنانچه یک پیشینه مورد بررسی قرار گرفته باشد، نام بررسی کننده

ماحصل و تاریخ بررسی؛
	 ،ابرداده های ورودی از دیگر سامانه های کسب وکار- مثال، برای پیشینه های پست الکترونیکی

محتویات از، به، رونوشت، موضوع و دیگر ابرداده ها در سربرگ پست الکترونیکی؛
	 از مؤلفه های یک پیشینه- مثال، برای تصاویر، جزییاتی مانند ابرداده های استخراج شده 

ابعاد، تراکم پیکسل، تعداد رنگهای به کار رفته و قالب فشرده سازی؛ و
	 )برای کاربران و گروه ها – اطالعات افزوده استخراج شده از لیست راهنمای )دیرکتوری

شرکت، مانند موقعیت یک فرد در سازمان، محل دفتر، نشانی پست الکترونیک و شماره 
تلفن او.

در سراسر مورک2010، این ابرداده های افزوده به عنوان ”ابرداده های زمینه ای“ مورد ارجاع 
قرار می گیرند چراکه در یک زمینه محلی خاص؛ در یک سامانه پیشینه منفرد، و نه در کل 

سامانه های پیشینه به صورت فراگیر به کار می روند.
7-3-2 خدمت ابرداده ای الگوی مورک2010

تعاریف  و  موجودیت  گونه های  که  می کند  فراهم  را  ابرداده ای  خدمتی  یک  مورک2010 
عناصر ابرداده ای مرتبط با آن ها را مدیریت می کند. خدمت ابرداده ای ممکن است بین چندین 
سامانه پیشینه، یا حتی سامانه های کسب وکاری به اشتراک گذاشته و استفاده شو، یا ممکن 
است تماما درون یک سامانه پیشینه معین طوری ساخته شده باشد که از کل ام.سی.آر.اس. 

قابل تمیز نباشد.
7-3-3 روابط موجودیت ابرداده ای

روابط بین موجودیت های اصلی در خدمت ابرداده ای الگو در شکل 7a نشان داده شده است. 
این تصویر همه روابط بین موجودیت ها را نشان می دهد. روابط جداگانه بین موجودیت ها در 

نمودارهای ساده تری که در ادامه می آید به طور ریزتر توضیح داده شده است.
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شکل 7a – روابط موجودیت در خدمت ابرداده الگو
 در مرکز این نمودار رابطه بین موجودیت ها و گونه های موجودیت قرار دارد. هر موجودیت 
باید به یک، و تنها یک، گونه موجودیت مشخص شده در مورک2010 تعلق داشته باشد: این 
در شکل 7b نشان داده شده است. موجودیت ها و گونه های موجودیت تحت خدمت مخصوص 

خودشان مدیریت می شوند )R 2-4-9 را ببینید(.

شکل 7b – هر موجودیت دارای یک گونه موجودیت است.

مورک2010  در  ابرداده ای حکم شده  عناصر  است.  ابرداده ای  عناصر  موجودیت شامل  هر 
عناصر ابرداده ای سامانه ای موجودیت هستند، ولی امکان افزودن آن عناصر ابرداده ای توصیفی 
افزوده که در مورک2010 به آن ها اشاره نشده است به موجودیت، در هنگام ایجاد یا بعد از آن 
وجود دارد. ارتباط بین یک موجودیت و عناصر ابرداده ای آن در شکل 7c نشان داده شده است. 
موجودیت دارای عناصر ابرداده ای بسیاری است که هر کدام انحصارا به آن موجودیت تعلق دارند.

عنصر ابرداده ای 
زمینه ای

تعریف عنصر 
ابرداده ای 
زمینه ای

تعریف عنصر 
ابرداده ای 
سامانه ای

عنصر ابرداده ای 
سامانه ای
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شکل 7c – هر موجودیت دارای عناصر ابرداده سامانه ای بوده و ممکن است به آن عناصر 
ابرداده ای زمینه ای هم داده شود.

به همان طریق مشابهی که یک موجودیت با یک تعریف گونه موجودیت تعریف می شود، 
عناصر ابرداده ای همواره به یک تعریف عنصر ابرداده ای متصل هستند. باید یک تعریف عنصر 
ابرداده ای سامانه ای یا یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای وجود داشته باشد که با هر عنصر 

ابرداده ای موجود در یک موجودیت در ارتباط باشد: این در شکل 7d نشان داده شده است.

شکل 7d – همه عناصر ابرداده ای با یک تعریف عنصر ابرداده مرتبط هستند.

تعاریف   4-14 در  و  ارایه  و  تعریف  مورک2010  در  سامانه ای  ابرداده ای  عناصر  تعاریف 
عناصر ابرداده ای سامانه ای فهرست شده اند. این تعاریف همانگونه که در شکل 7e نشان داده 
شده است به گونه های مختلف موجودیت ها، دقیقا مطابق با الزامات کارکردی مورک2010، 
یا  افزوده  سامانه ای  ابرداده ای  عناصر  تعریف  به  قادر  پیشینه  سامانه های  می شوند.  مرتبط 

گونه های افزوده موجودیت ها نیستند.
تعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای توسط کاربران معتبر برای تحقق نیازهای محلی ایجاد 
می شوند. این تعاریف عناصر ابرداده ای با تعریف محلی، از طریق قرار گرفتن در الگوهایی که 

عنارص ابرداده ای 

سامانه ای
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بعدا به موجودیت هایی با گونه موجودیت خاص اعمال می شوند، به موجودیت ها افزوده می گردند.

شکل 7e – تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه ای با یک گونه موجودیت در ارتباط هستند

هر الگو حاوی مجموعه ای از تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای بوده و ممکن است به یک 
یا چند گونه موجودیت اعمال شود. چنانچه الگو به عنوان یک الگوی خدمت برای یک گونه 
موجودیت مشخص گردد، هرگاه یک موجودیت از آن گونه در آن خدمت ایجاد گردد، ام.سی.
آر.اس.  به صورت خودکار آن را اعمال می کند. وگرنه، یک کاربر معتبر الگوها را به صورت 
از  الگو  انبوهه ها، اعمال  به گزین به موجودیت ها اعمال می کند یا صرفا در مورد پیشینه ها و 

طریق طبقه بندی آن ها با یک طبقه خاص مرتبط با به یک گونه پیشینه صورت می گیرد.
ارتباط بین الگوها و گونه های موجودیت، و الگوها و تعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای در 

شکل 7f نشان داده شده است.

شکل 7f – تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای با الگوها مرتبط هستند، و الگوها به نوبه خود 
با یک گونه موجودیت ارتباط دارند.

را   7a در شکل  موجودیت  رابطه  نمودار   7f تا   7b در مجموع، شکل های  که  کنید  توجه 
تشکیل می دهند.
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7-5 الزامات کارکردی
R 7-5-1  هر خدمت ابرداده ای باید با ابرداده های سامانه ای زیر به مدیریت تعاریف عنصر 

ابرداده ای )E 14-2-11( بپردازد:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف
	،)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
	،)84-4-14 M( ترتیب ارائه
	،)56-4-14 M( کمترین رخ داد
	،)53-4-14 M( بیشترین رخ داد
	 ،)46-4-14 M( پرچم قابلیت اصالح 
	،)45-4-14 M( پرچم مرجع بودن موجودیت
	،)24-4-14 M( شناسه گونه مرجع موجودیت
	،)10-4-14 M( گونه داده
	،)47-4-14 M( پرچم متنی بودن
	،)13-4-14 M( مقدار پیش فرض
	14-4-12(، و M( شناسه زبان پیش فرض
	.)88-4-14 M( پرچم نگه داری درصوت تخریب

تعاریف عنصر ابرداده ای همچنین دارای:
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2. خدمت های سامانه ای
	.یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو(.می باشد

این ابرداده ها هم به تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه ای و زمینه ای اعمال می شود.
شناسه های سامانه ای برای هر تعریف عنصر ابرداده ای سامانه ای در مورک،2010 به همراه 
 4-14 در  می شود،  اعمال  آن  به  که  پیش فرض  موجودیت  گونه های  و  توصیفات  عناوین، 
از شناسه های  باید همواره  ام.سی.آر.اس.  یافت می شود.  سامانه ای  ابرداده ای  تعاریف عنصر 
سامانه ای مورک2010 استفاده نموده و نباید خود به تولید شناسه های سامانه ای برای تعاریف 

عنصر ابرداده ای سیستمی اقدام کند.
تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه ای در مورک2010 مشخص شده و توسط کاربران ایجاد 
نمی شوند و نمی توانند هیچ وقت تخریب گردند. با این حال، عنوان، توصیف و یاداشت های دامنه 
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پیش فرض آن ها ممکن است توسط ام.سی.آر.اس. با مقادیر محلی تعویض شوند.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، امکان دارد لیست کنترل 
به یک  زمان صدور،  در  تنها  و  نبوده  در حین عملیات سامانه موجود  دسترسی مورک2010 

تعریف عنصر ابرداده ای افزوده شود.
R 7-5-2  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان ایجاد تعاریف عنصر ابرداده ای 

)E 14-2-4( با ابرداده های مشخص شده تحت R 7-5-1، شامل ابرداده های سامانه ای افزوده 
زیر را بدهد:

	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
	14-4-32(، و M( مهر زمان اولین استفاده
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

 1-5-7 R تعاریف عنصر ابرداده های سامانه ای تنها از تعریف عنصر ابرداده ای مبنا آمده در
استفاده می کنند. تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای دارای ابرداده های افزوده بوده و ممکن است 
کارکردهای بیشتری بر روی آنها اجرا شود. برخالف تعاریف عنصر ابرداده های سامانه ای، تعاریف 

عنصر ابرداده های زمینه ای قابل ایجاد، صدور و تخریب هستند و در الگوها جای می گیرند.
48-5-14 F :مأخذ کارکرد

ابرداده ای  تعریف عنصر  برای هر  که  کند  باید طوری عمل  ام.سی.آر.اس.   -  3-5-7  R

زمینه ای ایجاد شده تحت R 7-5-2، کاربر معتبر تعیین کند که هدف از عنصر ابرداده ای کدام 
یک از موارد زیر است:

	حفظ ارجاعی به یک موجودیت از طریق ذخیره شناسه سامانه ای آن؛ یا
	 .اکس.ام.المشخص می شود W3C  حفظ یک مقدار داده ای معتبر که توسط یک گونه داده

اینکه عنصر ابرداده ای زمینه ای حاوی یک شناسه سامانه ای است یا یک مقدار داده ای، از 
طریق داشتن یا نداشتن پرچم ارجاع موجودیت تعیین می گردد.

چنانچه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای مربوط به عنصری است که باید ارجاعی به یک 
موجودیت را در خود نگه دارد، گونه های موجودیت قابل قبول برای ارجاع باید در عنصر شناسه 

گونه ارجاع موجودیت وجود داشته باشد.
چنانچه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای مربوط به عنصری است که باید یک مقدار داده ای 
را در خود نگه خواهد دارد، عنصر گونه داده باید حاوی مقداری باشد که سازگار با زبان تعریف 
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طرح W3C اکس.ام.ال )XSD( 1-1 قسمت 2: گونه های داده باشد. تعریف گونه داده باید به 
طور جامع درون تعریف عنصر موجود در ام.سی.آر.اس. باشد، وگرنه تضمینی بر حفظ بلند-مدت 
دارای یک  داده ای  برای گونه های  تعاریف اکس.ام.ال   امکان  نیست. مورک2010  ابرداده ها 

URI به یک طرح XSD بیرونی را نمی دهد.

هرجا که الزم باشد، پرچم متنی بودن باید قرار گیرد تا نشان دهد که عنصر ابرداده ای حاوی 
اطالعات متنی خواهد بود. برای تنظیم این مقدار، الزم است که هدف فیلد را بدانیم. برخی 
گونه های داده ممکن است حاوی متن باشند ولی خودشان عناصر متنی نباشند: ابرداده هایی با 
این گونه داده ها نیازمند یک شاخص زبانی برای زبان نوشتاری خود نیستند. هنگامی که یک 
 28-4-2 R مقدار به یک عنصر ابرداده ای متنی اضافه می گردد، باید یک شناسه زبان تحت
همراه داشته باشد. مثاًل، تعریف گونه داده برای یک UUID، مبتنی بر متن است اما در قالب 

یک زبان خاصی نوشته نمی شود.
این مقادیر تحت R 7-5-9،  تا زمان اولین استفاده تعریف عنصر ابرداده ای، امکان تغییر دارند.

48-5-14 F :مأخذ عملیات
ابرداده ای  عنصر  تعریف  هر  برای  که  کند  عمل  طوری  باید  ام.سی.آر.اس.   -  4-5-R7
زمینه ای جدید تحت R 7-5-2، کاربر معتبر کمینه تعداد رخ داد عنصر ابرداده ای و همچنین 

بیشینه تعداد رخ داد عنصر ابرداده ای را در صورت نیاز مشخص کند.
این مقادیر در عناصر ابرداده های  کمینه رخ داد و  بیشینه رخ دادذخیره می شوند )نگاه کنید 
به R 7-5-1(. این تنظیمات ممکن است فقط برای تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای جدید 
به کار رود. برای تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه ای و تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای پس از 
اینکه مورد استفاده قرار گرفته باشند، امکان  تغییر مقادیر کمینه رخ داد و بیشینه رخ داد وجود 

ندارد )R 7-5-9 را ببینید(.
کمینه رخ داد ممکن است برابر ”0“ تنظیم گردد، که داللت بر این دارد که داشتن مقدار 
اختیاری است، یا ممکن است برابر ”1“ تنظیم شود که نشان می دهد که یک یا بیش از یک 

مقدار اجباری است.
بیشینه رخ داد نمی تواند برابر عددی پایین تر از کمینه تعداد مقادیر تنظیم گردد و می تواند 
این است که تنها یک مقدار می تواند به یک موجودیت  برابر ”1“ تنظیم شود، که به معنی 

مرتبط شود، هر عدد بزرگتر از 1 نمایان گر لیستی از مقادیر است.
چنانچه بیشینه رخ داد مقداردهی نشود، یک تعداد نامحدود از مقادیر می تواند در عنصر مورد 
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نظر ذخیره گردد، که نشان از لیستی با طول نامعین دارد.
48-5-14 F :مأخذ عملیات

R 7-5-5  ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که تحت R 7-5-1، به هر تعریف عنصر 

ابرداده ای یک ترتیب ارائه منحصربفرد اختصاص یابد.
مقدار ترتیب ارائه، راهی ساده برای فهرست کردن عناصر ابرداده ای هر موجودیت مورد 
نظر، با ترتیبی برگزیده فراهم می کند که نه تصادفی است و نه بر اساس یک ویژگی خاص 
نظیر عنوان مرتب شده است. ابرداده ها معموال در لیستی ارایه می شوند که مهم ترین عناصر به 

سمت باال گرایش دارند و عناصر مرتبط با هم گروه بندی می شوند.
مثال، ترتیب مطلوب عناصر ابرداده ای برای یک نشانی می تواند به صورت زیر باشد:

	گیرنده
	1 نشانی خیابان
	2 نشانی خیابان
	شهر
	ناحیه
	کد پستی
	.کشور

این ترتیب در صورتی رعایت می شود که تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای برای ”گیرنده“، 
با عناصر  ارائه  ارائه و ”کشور“، بیشترین مقدار را برای ترتیب  کمترین مقدار را برای ترتیب 
ابرداده ای گوناگون آرایش یافته در توالی داشته باشند. مقداری که عنصر ترتیب ارائه عمال دارد 

حائز اهمیت نیست- تفاوت نسبی با دیگر مقادیر عناصر، بیشتر مهم است.
یک کاربر معتبر می تواند ترتیب ارائه یک تعریف عنصر ابرداده ای، شامل هر دو عناصر ابرداده ای 

سامانه ای و زمینه ای، را تحت R 7-5-8 تغییر دهد، به شرطی که منحصربفرد باقی بماند.
در  ابرداده ها  ارائه  برای  را  پیچیده تری  رویکردهای  می توانند  پیشینه  سامانه های  بااینکه 
میانجی های کاربری خود اجرا کنند، ترتیب ارائه همچنان ارزش مند است چرا که از عملکرد 
وارد می کند سرنخ های  را  پیشینه ای که موجودیت هایی  به سامانه  و  نموده  پشتیبانی  تعاملی 

مهمی در مورد چگونگی ارائه آن موجودیت ها در محیط مبدأ می دهد.
شناسه های  که  سامانه ای  ابرداده ای  عناصر  مورد  در  جز   ،1-5-7  R تحت   6-5-7  R

سامانه ای یا مهرهای زمان را در خود ذخیره می کنند برای هر تعریف عنصر ابرداده ای فعال، 



143 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد که پس از تخریب موجودیتی که به آن تعلق دارد 
در مورد نگهداری عناصر ابرداده ای با آن تعریف عنصر ابرداده ای تصمیم گیرنده باشد.

این همان مقداری است که در پرچم نگهداری پس از تخریب ذخیره شده و تنها در صورت 
فعال ماندن تعریف عنصر ابرداده ای امکان تغییر آن وجود دارد.

اگر این پرچم نصب نگردد، هنگامی که یک موجودیت تخریب می شود عنصر ابرداده ای 
نخواهد  محسوب  حاصل  موجودیت  ته مانده  از  بخشی  دیگر  و  می شود  چیده  آن  از  مرتبط 
این عنصر  ته مانده موجودیت چیده می شود، مقدار  از  ابرداده ای مرتبط  این عنصر  شد. وقتی 
قابل بازگرداندن نیست. باید توجه داشت که تغییر مقدار این پرچم تاثیر چیدن عناصر را بر 
موجودیت های از قبل تخریب شده ندارد، بلکه فقط تاثیر آن بر موجودیت هایی است که در آینده 

تخریب خواهند شد.
چیدن برخی از ابرداده ها در موقع تخریب برای اطمینان از تخریب ته مانده موجودیت و عدم 
امکان استفاده از باقی مانده ابرداده ها برای بازسازی موجودیت اصلی الزم است. به عالوه مقادیر 
ابرداده ها ممکن است دربردارنده اطالعات شخصی یا حساس باشد که نباید پس از تخریب 

موجودیت باقی بمانند.
دیگر  و  موجودیت  به  )ارجاعات  سامانه ای  شناسه های  که  سامانه ای  ابرداده ای  عناصر 
نباید  و  بوده  برای یکپارچگی موجودیت ضروری  را دربردارند  موجودیت ها( و مهرهای زمان 
از هیچ موجودیتی پاک گردند. مثال، وجود مهر زمان تخریب نشان دهنده این است که یک 

موجودیت، ته مانده موجودیت است.
114-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 7-5-7 - ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد که هر عنصر ابرداده ای، بجز 

آن عنصر ابرداده ای سامانه ای که دارای شناسه سامانه ای یا مهر زمان باشد، را از هر ته مانده 
موجودیت پاک کند، به شرطی که کاربر دلیلی برای پاک کردن بدهد و یک رخ داد تولید گردد.

از  رخ دادها  یا  ابرداده ها  برچیدن  لزوم  که  است  خاصی  شرایط  کننده  توصیف  الزام  این 
موجودیت های منفرد وجود دارد،مثال درجایی که دادگاه دستور داده باشد. نباید لزومی در عمل 

به این الزام به عنوان بخشی از فرایندهای رایج مدیریت پیشینه ها باشد. 
این الزام ممکن است تنها به ته مانده موجودیت که قبال تخریب شده اعمال شده باشد و 

غیر از چیدن خودکار ابرداده ها و رخ دادها است که در هنگام تخریب رخ می دهد.
توجه کنید که همواره برای این کارکرد باید یک رخ داد جدید تولید گردد، که جایگزین الزام 
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R 2-4-13 می شود. کاربر معتبر باید دلیلی برای پاک کردن عناصر ابرداده ای پاک شده ارایه 

دهد که به عنوان یادداشت در رخ داد جدید ذخیره گردد.
به عالوه رخ داد جدید باید حاوی یک شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده باشد )نگاه 
کنید به M 14-4-15( که شناسه های سامانه ای تعاریف عناصر ابرداده ای پاک شده را نشان 
می دهد. این شناسه نشان می دهد که عناصر ابرداده ای از موجودیت پاک شده اند، بدون اینکه 

مقدار آن ها حفظ شود. 
R 2-4-21 را نیز ببینید.

 ،74-5-14  F  ،60-5-14  F  ،40-5-14  F  ،27-5-14  F  ،8-5-14  F کارکرد:  مأخذ 
182-5-14 F ،168-5-14 F ،146-5-14 F ،123-5-14 F ،98-5-14  F

R 7-5-8  ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان تغییر ابرداده های زیر را برای هر تعریف 

عنصر ابرداده ای فعال، از جمله تعریف های عنصر ابرداده ای سامانه ای بدهد:
	،عنوان
	،توصیف
	،یادداشت های دامنه
	،ترتیب نمایش
	مقدار پیش فرض، و
	.شناسه زبان پیش فرض

ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که اگر مقدار پیش فرض تغییر کند، همواره با نوع داده 
مربوط به تعریف عنصر ابرداده ای سازگار باشد.

این جایگزینی مقدارها ممکن است برای هر تعریف عنصر ابرداده ای سامانه ای انجام شود، 
موجود  سامانه ای  ابرداده های  تعاریف  برای  انگلیسی  توصیفات  و  عناوین  جایگزینی  جمله  از 
و  عملیاتی  نیازهای  راستای  در  زبانی  هر  در  مناسب  جایگزین های  با  که  مورک2010،  در 

کسب وکاری سازمان صورت می گیرد.
همانگونه که در توضیحات R 7-5-5 شرح شده، ممکن است تفسیر نرم افزارهای ام.سی.
ام.سی.آر.اس. ممکن است روش  باشد. هر  متفاوت  نمایش  ترتیب  از مفهوم  آر.اس. مختلف 
مختص به خود را در مورد چگونگی تعیین و برقرای ترتیب نمایش تدارک ببیند. ممکن است 
برای کاربران معتبر مقدور نباشد که مقادیر عددی ترتیب نمایش را مستقیمًا تغییر دهد اما در 
را  نمایش گر  روی  بر  عناصر   امکان دست کاری محل  آن ها  به  ام.سی.آر.اس.  مثال،  عوض، 
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می دهد که نتیجه ای معادل تغییر دادن ترتیب نمایش اصلی را دارد.
113-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 7-5-9  عالوه بر R 7-5-8، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان تغییر ابرداده های 

زیر برای هر تعریف عنصر ابرداده زمینه ای فعال را که قباًل هرگز به موجودیتی اعمال نشده 
را بدهد:
	،کمینه رخ دادها
	،بیشینه رخ دادها
	،پرچم قابلیت تغییر
	،پرچم مرجع بودن موجودیت
	،شناسه گونه مرجع موجودیت
	گونه داده، و
	.پرچم متنی بودن

هرگاه تعریف عنصر ابرداده زمینه ای مورد استفاده قرار گیرد، دیگر امکان تغییر این مقادیر 
.)4-5-7 R  7-5-3 و R دیگر وجود ندارد )نگاه کنید به

53-5-14 F :مأخذ کارکرد
عنصر  تعریف  آن  کردن  پاک  امکان  معتبر  کاربر  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -  10-5-7  R

ابرداده ای زمینه ای را بدهد که قبال هرگز به موجودیتی اعمال نشده است.
هرگاه یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای برای اولین بار به یک موجودیت اعمال می شود، 

ام.سی.آر.اس. باید مهر زمان اولین استفاده را قرار دهد.
باید توجه داشت که این کارکرد به تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه ای که نباید هرگز پاک 

یا تخریب شوند، قابل اعمال نیست.
49-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 7-5-11 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که یک تعریف عنصر 

باید  ام.سی.آر.اس.  کند.  تخریب  موجودیت،  به یک  آن  اعمال  از  را پس  زمینه ای  ابرداده ای 
طوری عمل کند که پس از تخریب یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای:

	 عناصر ابرداده ای جدید با این تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای، از آن به بعد ایجاد و به
موجودیت ها اعمال نگردند؛ و

	 با ارتباط  در  همچنان  زمینه ای  ابرداده ای  عنصر  تعریف  این  با  موجود  ابرداده ای  عناصر 
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موجودیت ها باقی بمانند، اما مقدارهای آن ها دیگر تغییر نکند.
تحت   نمی تواند  دیگر  شد،  استفاده  زمینه ای  ابرداده ای  عنصر  تعریف  یک  که  هنگامی 
R  7-5-10 پاک گردد: تنها امکان تخریب آن هست. تخریب یک تعریف عنصر ابرداده ای 

زمینه ای یک ته مانده موجودیت به جا می گذارد. امکان ایجاد عناصر ابرداده ای جدید از ته مانده 
عناصر »فقط  به صورت  ابرداده ای موجود  عناصر  اما  ندارد.  زمینه ای وجود  ابرداده ای  عناصر 
خواندنی« باقی می مانند )باید توجه داشت که این امر همان تأثیر پاک کردن پرچم قابلیت تغییر 

در تعریف عنصر ابرداده ای را دارد(.
توجه کنید که این کارکرد به نقش های ثابت موجود در یک نرم افزار ام.سی.آر.اس. اعمال 

نمی شود )نگاه کنید به 4-3-6 نقش های از پیش طراحی شده(.
51-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 7-5-12 - طبق R 2-4-22، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که 

تعاریف عنصر ابرداده ای و الگوها در خدمت ابرداده ها، و گونه های موجودیت در خدمت های 
متناظر آن ها را تحت R 2-4-9 مرور نموده، و به بازبینی ابرداده های آن ها به طرق زیر بپردازد:

	 و مرور  به  نمایش  ترتیب  به  ابرداده ها  در خدمت  ابرداده ای  تعاریف عنصر  میان همه  در 
بازبینی ابرداده های آن ها بپردازد؛

	در میان همه الگوها در خدمت ابرداده ها به مرور و بازبینی ابرداده های آن ها بپردازد؛
	 تعریف به هر گونه موجودیت حاوی آن  ابرداده سامانه ای  تعریف عنصر  از یک  به مرور 

عنصر ابرداده ای سامانه ای و بازبینی ابرداده های آن ها بپردازد؛
	 2-4-10، به مرور از گونه موجودیت به تعاریف عنصر R برای هر گونه موجودیت، تحت

ابرداده ای سامانه ای مرتبط با آن گونه موجودیت بپردازد؛
	 به مرور از یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به هر گونه حاوی آن تعریف عنصر ابرداده

زمینه ای بپردازد؛
	به مرور از یک الگو به هر تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای مرتبط با آن الگو بپردازد؛
	به مرور از یک قالب آماده به هر گونه موجودیت مرتبط با آن قالب آماده بپردازد؛ و
	 2-4-10، به مرور از گونه موجودیت به الگوهای مرتبط R برای هر گونه موجودیت، تحت

با آن گونه موجودیت بپردازد.
واژه های ”مرور“ و ”بازبینی“ در 13. واژه نامه تعریف شده است. اطالعات بیشتر در مورد 
گونه های موجودیت مورک2010 و تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه ای در 14. مدل اطالعاتی 
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ارایه شده است.
171-5-14 F ،109-5-14 F ،83-5-14 F :مأخذهای عملیات

گردد،  افزوده  آن ها  به  موجودیت ها  ایجاد  هنگام  در  ابرداده ای  عناصر  وقتی    13-5-7  R

به هنگام اعمال یک الگو به یک موجودیت موجود یا در هر زمان دیگر و متعاقبا، هرگاه مقدار یک 
عنصر ابرداده ای عوض می شود، ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که قواعد زیر لحاظ شود.

	 عنصر ابرداده ای باید درصورت وجود مقدار پیش فرض در تعریف عنصر ابرداده ای، با آن
مقداردهی اولیه شود؛

	 عنصر تعریف  داده  گونه  با  که  شود  داده  مقداری  نباید  هرگز  ابرداده ای  عنصر  یک  به 
ابرداده ای آن ناسازگار باشد؛

	 ارجاع وجود  پرچم  با  که  باشد،  موجودیت  یک  به  ارجاعی  حاوی  ابرداده ای  عنصر  اگر 
باید  آن  مقدار  این صورت  در  داده می شود،  نشان  آن  ابرداده  عنصر  تعریف  در  موجودیت 
نمایان گر یک شناسه سامانه ای معتبر متعلق به یک موجودیت از نوع نشان داده شده توسط 

شناسه گونه ارجاع موجودیت باشد.
	 اگر عنصر ابرداده ای متنی باشد، که با پرچم متنی بودن در تعریف عنصر ابرداده ای آن 

نشان داده می شود، باید همواره دارای یک شناسه زبان همراه باشد که به طور پیش فرض، 
از شناسه زبان پیش فرض برای تعریف عنصر ابرداده ای )درصورت وجود( اخذ می گردد.

	 عنصر ابرداده ای نباید هرگز دارای تعداد مقادیر موجود کمتری از تعداد مجاز شمرده شده
توسط مقدار کمینه رخ دادها در تعریف عنصر ابرداده ای آن باشد.

	 عنصر ابرداده ای نباید هرگز دارای تعداد مقادیر موجود بیشتری از تعداد مجاز شمرده شده
توسط مقدار بیشینه رخ دادها در تعریف عنصر ابرداده ای آن باشد.

	 هرگاه یک عنصر ابرداده ای ایجاد و مقداردهی شد، چنانچه تحت تعریف عنصر ابرداده ای
خود، که با پرچم قابلیت تغییر نشان داده می شود، قابل تغییر نباشد، ام.سی.آر.اس. باید از 

تغییر مقدار عنصر ابرداده ای توسط یک کاربر ممانعت به عمل آورد.
	 در صورت تخریب تعریف عنصر ابرداده ای برای عنصر ابرداده ای، ام.سی.آر.اس. باید تحت

R 7-5-11، مانع تغییر مقدار عنصر ابرداده ای توسط یک کاربر شود.

فعال  الگوهای  که  دهد  امکان  مجاز  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -  14-5-7  R

)E  14- 2-15( با حداقل ابرداده های زیر را ایجاد نماید:
	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
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	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
	،)61-4-14 M( تاریخ/ زمان پیدایش
	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
	،)104-4-14 M( عنوان
	،)16-4-14 M( توصیف
	،)102-4-14 M( شناسه گونه موجودیت الگو
	،)103-4-14 M( شناسه  خدمت الگو
	،)101-4-14 M( شناسه طبقه الگو
	14-4-8(، و M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر الگو باید دارای موارد زیر بوده:
	،)یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2.خدمت های سامانه ای
	،)یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو

و ممکن است:
	 ابرداده های زمینه ای

هم داشته باشد.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، ممکن است یک لیست 
کنترل دسترسی مورک2010 در حین عملیات سامانه موجود نبوده و افزودن آن به یک الگو 

تنها در هنگام صدور صورت گیرد.
165-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 7-5-15 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که ابرداده های زیر را برای 

هر الگوی فعالی تغییر دهد:
	،عنوان
	،توصیف
	،شناسه گونه موجودیت الگو
	،شناسه خدمت الگو
	،شناسه طبقه الگو
	شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای، و
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	.هر عنصر ابرداده ای زمینه ای
توجه کنید که تغییرات روی ابرداده ها تأثیری بر روی کاربردهای قبلی الگو نداشته و بر 

آن ها غالب نیست.
به چه گونه موجودیت هایی می تواند  الگو  الگو نشان می دهد که  شناسه گونه موجودیت 
اعمال شود. اگر الگو یک الگوی خدمت است، که با حضور یک شناسه خدمت الگو نشان داده 
می شود، در این صورت به طور خودکار به همه موجودیت های جدید از این گونه که با خدمت، یا 
دسته ای از خدمت ها تحت R 2-4-1 ایجاد شده اند، اعمال خواهد شد، طبق  R 7-5-1زمانی 

که شناسه سامانه ای الگو با شناسه خدمت مطابقت باشد.
شناسه طبقه الگو نشان می دهد که آیا طبقه به یک یا چند طبقه در خدمت طبقه بندی 
مرتبط است. در این صورت، الگو به طور خودکار به همه پیشینه ها و انبوهه های جدید )بنا به 
این طبقه بندی  به  یافته  تغییر  یا  این طبقه بندی،  با  ایجاد شده  الگو(  گونه موجودیت  شناسه 

اعمال خواهد شد.
شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای برای گذاشتن تعریف های عنصر ابرداده ای زمینه ای 
در الگو بکار می رود. هر الگو ممکن است شامل چندین تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای باشد، 
که هر کدام مشخص کننده یک عنصر ابرداده زمینه ای است که به ابرداده های موجودیت هدف 
هنگام اعمال الگو افزوده می گردد. تعریف های عنصر ابرداده ای سامانه ای نمی توانند در الگوها 

قرار داشته باشند.
175-5-14 F  :مأخذ کارکرد

R 7-5-16 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان حذف الگوهایی را بدهد که 

هرگز به موجودیتی اعمال نشده اند.
مقصود از مهر زمان اولین استفاده، که در زیر R 7-5-15 فهرست شده است، همین است.

166-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 7-5-17 ام.سی.آر.اس. باید به کاربر مجاز امکان تخریب یک الگوی فعال را بدهد، تا 

از اعمال آن به موجودیت ها جلوگیری گردد، به شرطی که الگو قباًل به یک موجودیت اعمال 
شده باشد.

این امر یک ته مانده الگو به جا خواهد گذاشت. اگر الگو قباًل هرگز استفاده نشده باشد، باید 
طبق R 7-5-16 پاک شود.

169-5-14 F :مأخذ کارکرد
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R 7-5-18  - ام.سی.آر.اس. باید در تمام موارد زیر در هنگام ایجاد یک موجودیت، به طور 

خودکار یک الگوی فعال را به آن اعمال نماید:
	 2-4-1 ایجاد شود، که برای R موجودیت در یک خدمت، یا دسته ای از خدمت ها مطابق

آن ها یک یا چند الگوی خدمت از همان گونه موجودیت وجود داشته باشد، که این امر با 
ترکیبی از شناسه خدمت الگو و شناسه گونه موجودیت الگو نشان داده می شود.

	 موجودیت یک انبوهه است و با طبقه ای ایجاد و طبقه بندی شده است که برای آن یک
یا چند الگوی انبوهه وجود دارد، که این امر با ترکیبی از شناسه طبقه الگو و شناسه گونه 

موجودیت الگو نشان داده می شود.
	 موجودیت یک پیشینه است و با طبقه ای ایجاد و طبقه بندی شده است که برای آن یک

یا چند الگوی پیشینه وجود دارد، که این امر با ترکیبی از شناسه طبقه الگو و شناسه گونه 
موجودیت الگو نشان داده می شود.

اعمال یک الگو به یک موجودیت بدین معنی است که ام.سی.آر.اس. برای همه تعاریف 
عنصر ابرداده ای فعال موجود در الگو که قبال به موجودیت اعمال نشده اند، عناصر ابرداده ای 

زمینه ای را  به موجودیت می افزاید.
عناصر ابرداده ای جدید تنها هنگامی به موجودیت افزوده می گردند که موجودیت از قبل 
موجودیت  هر  باشد.  نداشته  زمینه ای  ابرداده ای  عنصر  تعریف  با همان  ابرداده ای  عنصر  یک 
ممکن است تنها دارای یک عنصر ابرداده ای متناظر با یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای 
خاص باشد )گرچه طبق R 7-5-4 آن یک عنصر ابرداده ای می تواند چندین مقدار داشته باشد(.

 F ،71-5-14 F ،57-5-14 F ،38-5-14 F ،24-5-14 F ،5-5-14 F :مأخذهای کارکرد
179-5-14 F ،165-5-14 F ،143-5-14 F ،121-5-14 F ،95-5-14

R 7-5-19  ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر مجاز امکان دهد که در هر زمان، یک الگوی 

گونه  با شناسه  گونه موجودیت  به شرطی که  نماید،  اعمال  فعال  به یک موجودیت  را  فعال 
موجودیت الگو مطابقت داشته باشد.

نگاه کنید به توضیحات زیر R 7-5-18. به عالوه ام.سی.آر.اس. ممکن است به طور خودکار 
زمان  در  جمله  از  زمان  هر  در  را  افزوده  مقدارهای  و  زمینه ای  ابرداده ای  عنصر  تعریف های 
صدور، برطبق هدف طراحی و منطق درونی خود به یک موجودیت اعمال نماید. مثال، ام.سی.
آر.اس. ممکن است قادر به استخراج خودکار ابرداده های افزوده از گونه های معینی از محتوای 
الکترونیکی، نظیر خصوصیات یک مدرک واژه پرداز ورد مایکروسافت باشد. وقتی پیشینه های 
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جدیدی با این گونه های محتوا ایجاد می گردد، ام.سی.آر.اس. ممکن است محتوای هر مؤلفه 
را تحلیل کرده، به طور خودکار هر ویژگی را که شناسایی می کند استخراج نموده و آن ها را به 

عنوان عناصر ابرداده افزوده به مؤلفه بیافزاید.
 ،70-5-14 F ،55-5-14 F ،37-5-14 F ،23-5-14 F ،2-5-14 F :مأخذهای کارکرد

177-5-14 F ،164-5-14 F ،157-5-14 F ،141-5-14 F ،115-5-14 F ،93-5- 14 F

R 7-5-20  ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که پس از افزوده شدن عناصر ابرداده ای به 

یک موجودیت طبق R 7-5-18 یا R 7-5-19 ، تا زمان فعال ماندن موجودیت هرگز پاک نشوند.
باید توجه داشت که عناصر ابرداده ای، بسته به نصب پرچم نگهداری در هنگام تخریب در 
تعریف عنصر ابرداده ای طبق R 7-5-6، می توانند در هنگام تخریب موجودیت به طور خودکار 

حذف شده، یا از یک ته مانده موجودیت طبق R 7-5-7 پاک شوند. 

8 خدمِت طرِح کنارگذاری
8-1 اطالعات خدمت

خدمت طرح کنارگذارینام خدمت

0/1نسخه خدمت

) M14.4.42شناسه اجرای خدمت )نگاه کنید بهFd05e284-181f-4f5d-bd8c-4bed835c8931

8-2 مفاهیم کلیدی
8-2-1 چرخه حیات پیشینه مورک2010

ام.سی. نرم افزارهای  پیشینه ها در همه  برای مدیریت چرخه حیات  طرح های کنارگذاری 
آر.اس. به کار می رود.

یک پیشینه، وقتی در ام.سی.آر.اس. ایجاد گردید، هرگز نمی تواند تماما پاک شود، آن طور 
که انگار چنین پیشینه ای اصاًل وجود نداشته است. این مفهوم پاسخ گویی برای مدیریت درست 
اما یک  پیشینه ها حائز اهمیت است. گرچه پیشینه کامل و محتویات آن دیگر وجود ندارند، 
ته مانده پیشینه باقی می ماند تا نشان دهد آن پیشینه زمانی در ام.سی.آر.اس. نگهداری می شده 
است. ته مانده پیشینه، که در طول حیات سامانه با ام.سی.آر.اس. باقی می ماند، نه تنها اثبات 
می کند که یک پیشینه زمانی فعال بوده، بلکه به عالوه و احتماال  مهم تر، نشان می دهد که 

پیشینه تحت یک طرح کنارگذاری مناسب به خوبی کنارگذاری شده است.
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گذار از یک موجودیت فعال با ابرداده های کامل، تاریخچه رخ داد و محتوا، به یک موجودیت 
ته مانده ”تخریب“ نامیده می شود تا از واژه ”پاک کردن“ )که در آن رد یک موجودیت به کلی 
غیر  موجودیت هایی  برای  را  مفهوم  این  مورک2010  به عالوه  گردد.  متمایز  می رود(  بین  از 
تخریب  می برد.  به کار  غیره  و  کنارگذاری،  طرح های  طبقه ها،  انبوهه ها،  مانند  پیشینه ها،  از 
که  می گردند  پاک  طوری  پیشینه  از  قسمت هایی  که  چرا  است  برگشت ناپذیر  فرایندی  یک 
پیشینه نمی تواند به حالت فعال برگردانده شود. شکل 8a نمای ساده ای از چرخه حیات پیشینه 
مورک2010 ارایه می دهد که تنها دو رخ داد را در نظر می گیرد: ایجاد پیشینه در ام.سی.آر.اس. 

به عنوان یک موجودیت فعال و تخریب متعاقب آن.
باید توجه داشت که برخالف چرخه حیات موجودیت عام که در شکل 2g نشان داده شده، 
در مورد پیشینه ها به طور خاص، مفهوم ”اولین استفاده“ و دوره ای زمانی بالفاصله بعد از ایجاد 
که پس از آن پیشینه بتواند پاک شود، وجود ندارد. نمای ساده نشان داده شده در شکل 8a بعداً 
بیشتر توضیح داده خواهد شد، درجایی که چرخه های حیات مفصل تر پیشینه نشان می دهند که 

چگونه هر عمل کنارگذاری در چرخه حیات پیشینه تنوع خاص خودش را دارد.

شکل 8a – نمایی ساده از چرخه حیات یک پیشینه

می گردد  ایجاد  فعال  پیشینه  یک  که  هنگامی  می دهد،  نشان   8a شکل  که  همان طور 
مؤلفه های آن و محتوای مؤلفه های آن به طور همزمان ساخته شده، ابرداده ها برای پیشینه و 
مؤلفه های آن وارد شده، و تاریخچه رخ داد پیشینه با رخ داد ایجاد، آغاز می گردد. هنگامی که 
متعاقبًا یک پیشینه فعال تخریب می گردد، ابرداده ها و تاریخچه رخ داد آن، به همراه ابرداده ها و 
تاریخچه های رخ داد مؤلفه های آن، و مهم تر از همه محتوای مؤلفه های پیشینه پاک می گردند.

رخ داد ایجاد رخ داد انهدام

ته مانده

تخریب ! برداده ها
زدودن تاریخچه رخ داد

زدودن ابرداده ها

ایجاد مولفه
شروع تاریخچه رخ داد

ورود ابرداده ها
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رخ دادها و عناصر ابرداده ای که باید به طور خودکار هنگام تخریب یک موجودیت حذف 
2-4-20 و   R به  )نگاه کنید  تنظیم هستند  پیکربندی و  قابل  گردند توسط یک کاربر معتبر 
R  7-5-6(. ابرداده های باقی مانده پیشینه، به همراه تاریخچه رخ داد باقی مانده، ته مانده پیشینه 

و ته مانده مؤلفه های آن را تشکیل می دهند.
زدودن، یک فرایند مهم برای اطمینان از تخریب مناسب محتوای پیشینه ها است، بخصوص 
مورد  در  را  اطالعاتی  می تواند  ابرداده ها  و  رخ دادها  این  آن  در  که  محیط های حساس  برای 
محتوای اصلی پیشینه به دست داده و ممکن است برای بازسازی جزیی )یا کامل( محتوای 
تخریب شده به کار رود. مثاًل، ابرداده ها یا تاریخچه رخ داد یک پیشینه بیمارستانی ممکن است 
شامل نام یک بیمار، یا حادثه بخصوصی در دوره درمان آن بیمار باشد که همیشه با مالحظات 

مربوط به حریم خصوصی در تناقض است.
به عالوه، زدودن رخ دادها و ابرداده ها از یک ته مانده پیشینه که قباًل تخریب شده ممکن 
است توسط یک کاربر معتبر، معمواًل در پاسخ به دستور دادگاه یا دادرسی صورت گیرد )نگاه 
کنید بهR 2-4-21 و R 7-5-7(. بعضی وقت ها، محو یک پیشینه به خصوص، با ابرداده ها و 
رخ دادهای آن، باید صورت گیرد زیرا دادگاهی احساس می کند که تداوم وجود آن ها مسأله دار 

و ناروا است. 
یک مالحظه ثانویه در زدودن ابرداده ها و تاریخچه های رخ داد در هنگام تخریب، ظرفیت 

ذخیره سازی است، زیرا ته مانده های پیشینه ها در تمام حیات ام.سی.آر.اس. حفظ می شوند.
8-2-2 طرح های کنارگذاری و عمل های کنارگذاری

تصریح  مورک2010  زیرا  هستند  حیاتی  پیشینه ها  مدیریت  برای  کنارگذاری  طرح های 
بخشی  صورت  به  است  ممکن  تنها  ام.سی.آر.اس.  یک  در  پیشینه  یک  تخریب  که  می کند 
مقرر می گردد.  آن  به  یافته  اختصاص  کنارگذاری  توسط طرح  که  باشد  کنارگذاری  فرایند  از 
این طرح کنارگذاری پیشینه است که تعیین میکند یک پیشینه چه مدت حفظ گردد و چگونه 
متعاقبا در پایان دوره نگهداری آن کنارگذاری شود. بدین دلیل، همه پیشینه ها باید یک طرح 

کنارگذاری باشند.
در حالی که همه طرح های کنارگذاری باید مطابق فرایند کنارگذاری مورک2010 باشند، 
ممکن است رفتارهای بسیار متفاوتی را معین نمایند. طرح کنارگذاری برای یک پیشینه ممکن 
است بیان دارد که این پیشینه باید به طور دائمی حفظ شود و نباید هیچگاه تخریب گردد. یک 
طرح کنارگذاری متفاوت ممکن است بیان دارد که یک پیشینه باید بی درنگ تخریب گردد. در 
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حالی که یک طرح کنارگذاری دیگر ممکن است بیان دارد که یک پیشینه باید در پایان دوره 
نگهداری بازبینی گردد، و ...

الزام  از این مثال ها به یک عمل کنارگذاری متفاوت منتج می گردد. مورک2010  هرکدام 
می دارد که همه طرح های کنارگذاری باید بر یکی از چهار نتیجه ممکن زیر تصریح داشته باشند:

• برای همیشه حفظ گردد؛	
• در پایان دوره نگهداری بازبینی گردد؛	
• در پایان دوره نگهداری انتقال یابد؛	
• در پایان دوره نگهداری تخریب گردد.	

8-2-3 محاسبه دوره نگهداری
هر طرح کنارگذاری یک دوره نگهداری خواهد داشت که به صورت تعداد روزها، هفته ها، 
به خصوص  نگهداری  آغاز  تاریخ  یک  از  نگهداری  دوره  می گردد.  تعریف  سال ها  یا  و  ماه ها 
شروع می شود، که با یک رخ داد آغازگر نگهداری تعریف می گردد. رخ دادهای آغازگر نگهداری 

می توانند به پیشینه منفرد یا به انبوهه مادر پیشینه مرتبط باشند.
سازمان هایی که ترجیح می دهند کل انبوهه ها را مدیریت و دسته جمعی کنارگذاری نمایند، 
باید آغازگرهای نگهداری مرتبط با انبوهه را برای طرح های کنارگذاری آن ها مشخص کنند. 
به عالوه آن ها باید از طبقه بندی جداگانه پیشینه ها درون انبوهه ها خودداری نمایند. آغازگرهای 

نگهداری زیر به یک انبوهه مادر پیشینه مرتبط هستند:
• از تاریخ پیدایش انبوهه؛	
• از تاریخ جدیدترین افزودن به انبوهه؛	
• از تاریخ بسته شدن انبوهه؛ و	
• از تاریخی که توسط عنصر ابرداده ای زمینه ای مرتبط با انبوهه مشخص شده است.	

این  هنگامی  می شوند.  مرتبط  منفرد  پیشینه های  به  زیر  نگهداری  آغازگرهای  مقابل،  در 
آغازگرهای نگهداری به کار روند، پیشینه ها به صورت گزینشی در زمانهای مختلف در انبوهه های 

مادر تخریب می شوند در حالی که دیگر پیشینه ها در همان انبوهه ها فعال باقی می مانند:
• از تاریخ/زمان پیدایش پیشینه؛	
• از تاریخی که پیشینه به انبوهه مادر افزوده می شود؛ و	
• از تاریخی که توسط یک عنصر ابرداده ای زمینه ای مرتبط با پیشینه مشخص شده است.	

به  هم  و  منفرد  پیشینه های  به  هم  یکسان  طور  به  می توانند  زیر  نگهداری  آغازگرهای 
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انبوهه ها اعمال شوند:
• به طور دائمی نگهداری شود )هیچ آغازگر نگهداری وجود ندارد(؛	
• از هم اکنون )به مفهوم تأثیر بی درنگ(؛ و	
• از تاریخ آخرین بازبینی.	

ام.سی.آر.اس. باید تاریخ آغاز نگهداری برای یک پیشینه را در صورت تغییر طرح کنارگذاری 
پیشینه یا روزآمدسازی مقدار ارجاع داده شده توسط آغازگر نگهداری، دوباره محاسبه کند، مثاًل 

هنگامی که:
• طرح کنارگذاری پیش فرض یک پیشینه از طریق تغییر )نگاه کنید به R 5-4-4( یا بازطبقه بندی 	

پیشینه )نگاه کنید به R ،8-4-5 R 6-5-4 و R 6-5-12( جایگزین می گردد؛
• طرح کنارگذاری پیش فرض پیشینه از طریق جابجایی خود یا مادر آن به یک انبوهه جدید، 	

جایگزین می شود )نگاه کنید به R 6-5-8 و R 6-5-13(؛ یا
• توقف طرح کنارگذاری پیش فرض یک پیشینه توسط یک طرح کنارگذاری که مستقیمًا به 	

.)15-5-6 R پیشینه اعمال می شود )نگاه کنید به
عالوه بر این طرح ها، موارد زیر همگی آغازگرهای نگهداری امکان پذیر هستند و تغییرات در 

آن ها نیز ممکن است باعث محاسبه دوباره تاریخ های شروع نگهداری گردد:
• تاریخ/زمان پیدایش یک پیشینه تغییر یابد )نگاه کنید به R 2-4-26(؛	
• انبوهه مادر یک پیشینه بسته شود )نگاه کنید به R 6-3-7(؛ یا	
• 	.)4-4-8 R یک عنصر ابرداده ای زمینه ای مرتبط با یک انبوهه اصالح گردد )نگاه کنید به

فعالیت طراحی شده  را یک  کنارگذاری  زیاد،  احتمال  به  مورک2010  که  داشت  توجه  باید 
می بیند، و بنابراین لزومی ندارد که آغازگرهای نگهداری و تاریخ های شروع نگهداری بیش از 
یک بار در روز بازمحاسبه شوند. فرض بر این است که دسته های جدید پیشینه ها به طور روزانه 
در انتظار کنارگذاری هستند و روال مدیریت پیشینه ها حول این محور برنامه ریزی خواهد شد. 
به طور جداگانه  امکان وجود دارد که  این  برای یک کابر معتبر   ،14-4-8 R این حال، طبق با 
درخواست روزآمدسازی فوری وضعیت کنارگذاری یک پیشینه توسط ام.سی.آر.اس. را داشته باشد.
باید توجه شود که مورک2010 الزام می دارد که تاریخ/زمان پیدایش پیشینه ها و انبوهه ها، 
و نه مهر زمان ایجاد برای محاسبه تاریخ های شروع نگهداری این موجودیت ها به کار رود. این 
امر قابلیت عملکرد تعاملی بین سامانه های پیشینه و در همان حال پیوستگی نگهداری در چرخه 
حیات پیشینه را ممکن می سازد. هر بار که یک پیشینه یا انبوهه وارد یک سامانه پیشینه جدید 
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می گردد، پیشینه دوباره در آن سامانه ایجاد می شود. آن پیشینه دارای مهر زمان ایجاد متفاوتی 
اما، در  خواهد بود که نمایانگر زمانی است که به درون ام.سی.آر.اس. جدید وارد شده است 
وارد شدن  پیدایش هنگام  تاریخ/زمان  برای  قبلی  ام.سی.آر.اس.  داده شده در  مقایسه، مقدار 

پیشینه یا انبوهه روزآمد نخواهد گردید.
یک نتیجه این امر این است که امکان دارد تاریخ شروع نگهداری برای یک پیشینه پیش 
از تاریخ رخ داد ایجاد پیشینه باشد. مثال، اگر یک پیشینه جدید در یک انبوهه ایجاد شده و یک 
طرح کنارگذاری با آغازگر نگهداری مبنی بر تاریخ/زمان پیدایش انبوهه مادر به آن اختصاص 
یابد، دوره نگهداری برای پیشینه به طور مؤثر پیش از زمان ایجاد پیشینه آغاز شده است. این 
مورد در هیچکدام از شکل های همراه، نظیر شکل های 8d ،8c یا  8e، که برای سهولت فهم 

تاریخ شروع نگهداری را بعد از تاریخ ایجاد پیشینه واقع دانسته اند، نشان داده نشده است.
8-2-4 تأیید کنارگذاری یک پیشینه

یک طرح کنارگذاری عالوه بر عمل کنارگذاری، آغازگر نگهداری و دوره نگهداری، باید 
یک دوره تأیید را نیز مشخص نماید. دوره تأیید بیانگر دوره مجاز زمانی برای اجرای عمل 
کنارگذاری است. طول دوره تأیید از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت خواهد بود و ممکن است 

برای طرح های کنارگذاری متفاوت نیز تغییر کند.
عمل های  برای  دارد.  انتخاب شده  کنارگذاری  عمل  به  بستگی  تأیید  دوره  دقیق  معنای 
بررسی، دوره تأیید نمایان گر زمان اختصاص داده شده برای تکمیل بررسی و اعمال تصمیم 
یافته برای پاک  تأیید نمایان گر زمان اختصاص  بررسی است. برای عمل های تخریب، دوره 

کردن محتوای پیشینه و تأیید پاک شدن اینکه محتوا پاک شده است، می باشد.
عمل های انتقال دارای دو دوره تأیید هستند. اول، پیشینه ها باید به مکان جدید خود خارج 
ام.سی. از  پیشینه ها  کردن  صادر  شامل  معمواًل  این  شوند.  منتقل  ام.سی.آر.اس.  مدیریت  از 

تغییر  به تخریب  انتقال  از  انتقال، عمل کنارگذاری  تأیید تکمیل  بود. در دوره  آر.اس. خواهد 
می یابد، و فرایند کنارگذاری وارد یک دوره تأیید ثانوی می شود تا اطمینان حاصل گردد که 

محتوای پیشینه نگهداری شده در ام.سی.آر.اس. تخریب شده است.
چنانچه یک دوره تأیید بگذرد بدون اینکه ام.سی.آر.اس. یک تأیید الزم در مورد تکمیل 
عمل کنارگذاری دریافت نماید، ام.سی.آر.اس. هشداری را مبنی بر سررسیدن موعد کنارگذاری 
پیشینه برای کاربران معتبر می فرستد. هدف از این عمل حصول اطمینان از کنارگذاری به موقع 

پیشینه ها در کوتاهترین دوره ممکن پس از سررسید تاریخ کنارگذاری است.
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8-2-5 چرخه حیات نگهداری دائمی
بسیار  زمانی  دوره های  برای  مهم  پیشینه های  حفاظت  پیشینه ها  مدیریت  مهم  جنبه  یک 
طوالنی است، شامل قابلیت نامزدکردن برخی پیشینه ها برای این که هرگز دورانداخته نشوند. 
در مورک2010، این امر با اعمال طرح کنارگذاری با یک آغازگر نگهداری است که بر نگهداری 
دائمی تصریح دارد. این گونه طرح کنارگذاری، که آغازگر نگهداری ندارد، دارای تأثیر جلوگیری 
از محاسبه یک تاریخ آغاز نگهداری و متقاقبا دوره نگهداری است. تأثیر نگهداری دائمی در شکل 
8b نشان داده شده که ممکن است درتقابل با چرخه حیات ساده نشان داده شده درشکل 8a باشد.

شکل 8b- اگر طرح کنارگذاری تصریح بر نگهداری دائمی داشته باشد، هیچ تاریخ شروع 
نگهداری برای پیشینه تعیین نخواهد شد، و اگر طرح کنارگذاری آن تغییر نیابد، پیشینه در 

تمام حیات ام.سی.آر.اس. فعال باقی خواهد ماند.

8-2-6 چرخه حیات بازبینی
هرجای  در  طبقه بندی  توسط  آن  تعیین  و  طبقه بندی  از  کنارگذاری  پیروی  مورک2010 
ممکن را ترغیب می کند. این بدان معنی است که دوره زمانی که یک پیشینه نگهداری شده 
و روش کنارگذاری آن مبتنی بر طبقه بندی کسب وکاری آن است. این اصل اجرای مدیریت 

درست در مورد پیشینه ها گاهی با ”حکم هنگام ایجاد“ مورد اشاره قرار می گیرد. 
با اینحال، ممکن است مواقعی باشد که اهمیت یک پیشینه و طول زمانی که باید نگهداری 
شود در هنگام ایجاد پیشینه نامعلوم است و به سادگی از رخ دادهای بعدی، از قبیل بسته شدن 
دوره  قانونی،  مراجع  برخی  در  احتماال،  به عالوه  نیست.  محاسبه  قابل  پیشینه،  انبوهه حاوی 
نگهداری آن قدر طوالنی است که احساس می شود که راهنما برای نگهداری آن ها در طول 
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دوره تغییر یابد. مثال، چنانچه الزم باشد که یک طبقه به خصوص از پیشینه ها بعد از 40 سال 
در  که  دارد  وجود  احتمالی  که  نماید  استدالل  است  ممکن  پیشینه  مدیر  یک  گردد،  تخریب 
طول40 سال، قانون کنارگذاری 40 ساله به روزرسانی شود. تحت این شرایط، که در آن تردیدی 
منطقی در مورد سرنوشت نهایی پیشینه ها وجود دارد، درمورد پیشینه ها می تواند برنامه ریزی 

شود تا به جای نگهداری دایمی، انتقال یا تخریب بعدا بررسی شوند. 
هنگامی که عمل کنارگذاری یک پیشینه به بازبینی تنظیم گردد، بی درنگ مورد انتقال یا 
تخریب قرار نمی گیرد. در عوض، بر مبنای تصمیم بازبینی، پی آمد بازبینی باید شامل اعمال یک 
طرح کنارگذاری به پیشینه باشد. طرح کنارگذاری جدید جایگزین طرح کنارگذاری قبلی مرتبط 
با پیشینه گشته و از این پس سرنوشت نهایی پیشینه را مشخص می کند، یا ممکن است برای 

برنامه ریزی یک بازبینی دیگر، یا نگهداری دائمی پیشینه مورد استفاده قرار گیرد.
شکل  8cنشان می دهد که چگونه تکمیل یک بازبینی منجر به اعمال یک طرح کنارگذاری 
جدید به پیشینه می گردد، که به نوبه خود محاسبه یک تاریخ شروع نگهداری، عمل کنارگذاری 

و دوره تأیید جدید را ناگزیر می کند.
بازبینی  دوره های  به  است  ممکن  حتی  و  یافت  خواهد  ادامه  کنارگذاری  فرایند  بنابراین 
بیشتری منتج گردد. دقت داشته باشید که نگهداشت های کنارگذاری، فرایند بازبینی را دچار 

وقفه نمی کند: آن ها فقط از تخریب ناگزیر یک پیشینه جلوگیری می کنند.

شکل 8c – چنانچه طرح کنارگذاری یک پیشینه تصریح نماید که پیشینه بازبینی گردد، یک 
طرح کنارگذاری جدید باید به عنوان بخشی از فرایند تکمیل و اجرای تصمیم بازبینی به 

پیشینه اعمال گردد.

تاریخ )جدید( شروع نگهداری

طرح کنار گذاری جدید 
اعمال شده

تاریخ سر رسید کنار گذاری
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8-2-7 چرخه حیات انتقال
کنترل یک  به حوزه  باید  پیشینه  دارد که یک  اظهار  است  کنارگذاری ممکن  یک طرح 
ذخیره سازی  امکانات  یک  متمرکزتر،  شرکتی  پیشینه  سامانه  یک  مثاًل  دیگر،  پیشینه  سامانه 
ثانوی، یا یک آرشیو انتقال یابد. انتقال در دو مرحله رخ می دهد. پیشینه ابتدا باید از ام.سی.

آر.اس. صادر شده و به سامانه پیشینه دیگر وارد شود. در تأیید این که انتقال صورت گرفته و 
سامانه مقصد پیشینه را با موفقیت دریافت کرده است، ام.سی.آر.اس. عمل کنارگذاری پیشینه 

را از انتقال به تخریب تغییر داده و پیشینه  متعاقبا تخریب می گردد.
شکل 8d دوره عمر سند را به صورتی که به یک عمل امحای انتقال قابل اعمال باشد نشان 
می دهد. سند تا زمانی که انتقال موفق آن توسط یک کاربر مجاز تأیید نشود تخریب نمی گردد. 
هرجا که سند تحت یک عملیات توقف امحا باشد، فاز اول انتقال ممکن است ادامه یابد؛ اما،  

پروسه امحا باید قبل از فاز دوم تخریب سند متوقف گردد.

شکل 8d-اگر طرح کنارگذاری یک پیشینه بر انتقال آن تصریح داشته باشد،آن گاه ام.سی.
آر.اس. آن را تخریب می کند، اما تنها پس از آنکه کامل شدن انتقال تأیید گردد.

 مورک2010 امکان لغو انتقال ها را می دهد. چنانچه یک انتقال لغو گردد، به سند باید یک 
طرح کنارگذاری جدید داده شود؛ بنابراین نتیجه شبیه بازبینی خواهد بود که در شکل 8c نشان 

داده شده است.

تکمیل انهدام

سر رسید کنار گذاری )تخریب(

تاریخ سررسید کنار گذاری
)

تایید انهدام

نگهداشت های کنار گذاری
فرایند را متوقف خواهد کرد
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8-2-8 چرخه حیات تخریب
شکل 8e چرخه حیات پیشینه را در حال کاربرد آن برای یک عمل کنارگذاری تخریب 
یا به عنوان  نشان می دهد. تخریب پیشینه ها، چه در پاسخ به یک عمل کنارگذاری تخریب، 
مرحله دوم یک انتقال، تحت محدودیت های خاصی قرار دارد. اگر یک نگه داشت کنارگذاری 
برای پیشینه کارگذاشته شده، ام.سی.آر.اس. باید پیشینه را به عنوان حفاظت شده نشانه گذاری 
کند و از تخریب آن جلوگیری نماید. در این مورد، دوره طرح تأیید تخریب تا زمان برداشته شدن 
نگه داشت کنارگذاری نباید شروع گردد. اطالعات بیشتر در مورد نگه داشت های کنارگذاری را 

می توان در 9. خدمت نگه داشت کنارگذاری یافت.
قابل توجه است که هنگامی که فرایند کنارگذاری وارد دوره تأیید می گردد، دیگر امکان 
تحمیل یک نگه داشت کنارگذاری برای جلوگیری از تخریب یک پیشینه وجود ندارد. زیرا فرض 
بر این است که دستور کار تخریب محتوا تا کنون صادر شده و تنها انتظار تأیید این رخ داد 
می رود. هنگامی که دستور کار صادر شود، مورک2010 امکانی را برای فراخوانی تدارک ندیده 

و بنابراین جلوگیری از تخریب پیشینه خارج از کنترل ام.سی.آر.اس. است.

شکل 8e- چنانچه طرح کنارگذاری یک پیشینه بر تخریب آن تصریح نماید، معموالً یک 
دوره تأیید پس از تاریخ سررسید کنارگذاری وجود دارد.

چگونگی تخریب پیشینه ها در یک ام.سی.آر.اس. بستگی به ماهیت محتوای مؤلفه های 
آن ها دارد. این امر به نوبه خود، ممکن است بستگی به طراحی و هدف ام.سی.آر.اس. داشته 
محتوایی  با  آن ها  مؤلفه های  می گردند،  ایجاد  ام.سی.آر.اس.  در  پیشینه ها  که  هنگامی  باشد. 
ایجاد می گردند که یا توسط ام.سی.آر.اس. قابل پاک شدن خودکار هستند و یا مستلزم تأیید 

تکمیل انهدام

تایید انهدام

نگهداشت های نگهداری
فرایند را متوقف خواهد کرد

سررسید کنار گذاری)تخریب(
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 R برای پاک شدن هستند. این امر با پرچم پاک شدن خودکار در ابرداده های یک مؤلفه، طبق
6-5-19 تعیین می گردد.

یک ام.سی.آر.اس. که  مخزن محتوای خود را مستقیما مدیریت می نماید بیشتر احتمال 
باشد. یک  پیشینه ها  پاک کردن خودکار محتوای مؤلفه ها در هنگام تخریب  به  قادر  دارد که 
ام.سی.آر.اس. که به مدیریت پیشینه ها در محل، در یک سامانه کسب وکار دیگر، یا پیشینه های 
دارای محتوای فیزیکی به جای دیجیتالی، می پردازد، بیشتر احتمال دارد نیاز به دریافت تأیید 

جداگانه ای از تخریب محتوای پیشینه های برنامه ریزی شده برای تخریب داشته باشد.
مورک2010 اجباری برای معماری نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. قایل نیست نظیر این که باید 
نمایند. و همین طور مورک2010 مشخصا تصریح  را به طور خودکار تخریب  محتوای پیشینه 
نمی کند که همه نرم افزارهای ام.سی،آر.اس. باید قادر باشند که مؤلفه های پیشینه ای نیازمند 
تأیید را پشتیبانی نمایند. بسیاری از نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. هر دو نوع محتوا را پشتیبانی 
نموده یا اجازه می دهند که انواع مختلف محتوا قابل پیکربندی باشند. عرضه کنندگان ممکن 

است هر کدام از این امکانات انتخابی را در محصوالت خود ساخته و پشتیبانی نمایند.
به این دلیل، فرایند کنارگذاری مورک2010 تصریح می نماید که هنگامی که موعد تخریب 
آیا  که  نماید  تعیین  تا  کند  بررسی  را  آن  مؤلفه های  باید  ام.سی.آر.اس.  رسید،  پیشینه  یک 
می توانند به طور خودکار تخریب شوند یا باید پس از تأیید تخریب گردند. پس ام.سی.آر.ا.س. 
قبل از تخریب ته مانده مؤلفه ها و خود پیشینه، منتظر تأیید تخریب محتوای هر مؤلفه غیرقابل 

تخریب خودکار خواهد ماند.
توجه کنید که این رویکرد، که در آن تخریب خودکار به عنوان یک خاصیت طرح کنارگذاری 
مشخص نشده، بلکه در عوض به عنوان تابعی از ماهیت محتوای پیشینه و همین طور طراحی و 

اجرای ام.سی.آر.اس. است، با نسخه های قبلی مورک متفاوت است.
8-2-9 تخریب از پایین به باال

مطابق مورک2010، طرح های کنارگذاری تنها به پیشینه ها قابل اعمال هستند: آن ها به 
انبوهه ها اعمال نمیشوند. این با نسخه های قبلی آیین نامه متفاوت است. انبوهه ها دارای طبقه ها 
هستند اما فاقد طرح کنارگذاری هستند: در عوض، تخریب انبوهه ها را ام.سی.آر.اس. با استفاده 

از اصل تخریب ”ازپایین به باال“ به طور خودکار مدیریت می کند.
طبق این اصل، پیشینه های منفرد در یک انبوهه ممکن است در زمان های متفاوتی تخریب 
گردند. هنگامی که این امر اتفاق می افتد، پیشینه تخریب شده به صورت یک ته مانده پیشینه 
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نخواهد  انبوهه  همان  در  ته مانده،  و  فعال  چه  دیگر،  پیشینه های  روی  بر  تأثیری  اما  درآمده 
داشت. به عالوه تأثیری بر روی خود انبوهه، تا زمان تخریب آخرین پیشینه فعال در انبوهه، 

وجود نخواهد داشت.
تخریب از پایین به باال بدین معنی است که هنگامی که آخرین پیشینه فعال در یک انبوهه 
تخریب می گردد، خود انبوهه به طور خودکار توسط ام.سی.آر.اس. تخریب می شود. با این حال، 
تخریب خودکار یک انبوهه تنها هنگام بسته بودن انبوهه صورت می گیرد. انبوهه ای که باز 
است قابل تخریب نیست. چنانچه یک انبوهه از قبل از تخریب آخرین پیشینه فعال در حالت 
بسته باشد، یا بعد متعاقبا بسته شود، به شرطی که پیشینه های فعال دیگری به آن اضافه نشده 

باشد، انبوهه به صورت خودکار تخریب خواهد شد.
همچنین شایان ذکر است که یک انبوهه، چه باز و چه بسته، اگر هرگز استفاده نشده باشد 
نمی تواند به طور خودکار تخریب گردد، هرچند درعوض انبوهه ای که هرگز استفاده نشده قابلیت 

پاک شدن دارد.
شکل 8f نشان می دهد چگونه تخریب از پایین به باال هم به انبوهه های بسته شده و هم 

به انبوهه های باز با تخریب آخرین پیشینه در انبوهه اعمال می گردد.

شکل 8f- طبق اصل تخریب از پایین به باال، هنگامی که آخرین پیشینه در یک انبوهه تخریب 
می گردد، انبوهه به طور خودکار تخریب خواهد شد، اما تنها در صورتی که بسته شده باشد.

تخریب از پایین به باال نه تنها بر انبوهه هایی که شامل پیشینه ها هستند بلکه به انبوهه های 
شامل انبوهه های دیگر نیز اثر می گذارد. یک انبوهه مادر هنگامی توسط یک ام.سی.آر.اس. به 
طور خودکار تخریب می شود که همه انبوهه های فرزند آن تخریب شده باشند. همان قاعده که 

انبوهه مادر باید بسته باشد نیز کاربرد دارد.
این تأثیر افزایشی تخریب انبوهه ها به صورت آبشاری و در جهت باال در شکل 8g نشان 

داده شده است.

انبوهه تخریب شده

انبوهه

انبوهه باز می ماند

انبوهه
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شکل 8g- انبوهه ای که  بسته شده هنگامی که همه موجودیت های فرزند آن، اعم از 
پیشینه ها و انبوهه های دیگر، تخریب شده باشند به طور خودکار تخریب می گردد: این امر 

ممکن است آغازگر تخریب انبوهه های مادر آن گردد، و الی آخر.

8-2-10 تداخل های کنارگذاری
رخ دادن  اجازه  مورک  قبلی  نسخه های  ازجمله  پیشینه،  سامانه های  آیین نامه های  برخی 
تداخل های کنارگذاری یعنی اعمال دو یا چند طرح کنارگذاری به طور همزمان به یک پیشینه را 
می دهند. تداخل کنارگذاری حاصل از آن به بعد باید مدیریت گردد، یا توسط دخالت دستی کاربر 
برای رفع ابهام؛ و یا با اجرای الگوریتمی که تعیین نماید کدام طرح کنارگذاری مداخله کننده 

مهمتر است و لذا باید در اولویت قرار گیرد.
مورک2010 عمداً طوری طراحی شده تا از تداخالت کنارگذاری با چنین ماهیتی اجتناب 
گردد، با این تضمین که در هر زمان یک و تنها یک طرح کنارگذاری به هر پیشینه اعمال شود. 
طرح کنارگذاری که در ابتدا به هر پیشینه اعمال می شود طرح کنارگذاری پیش فرض مربوط 
به طبقه آن پیشینه است. این طرح کنارگذاری پیش فرض ممکن است پس از آن با اعمال 
مستقیم یک طرح کنارگذاری متفاوت به خود پیشینه از طرف یک کاربر معتبر، متوقف گردد. 
خود طرح کنارگذاری جدید می تواند بارها و بارها توسط طرح های دیگر متوقف شود، به شرطی 

که پیشینه همواره دارای تنها یک طرح کنارگذاری منفرد باشد.
رایجترین دلیل چرایی متوقف شدن طرح کنارگذاری پیش فرض یک پیشینه، اعمال یک 

طرح کنارگذاری جدید  به دنبال تصمیمی است که از بازبینی حاصل می شود.
در زیر مثالی از چرخه حیات یک پیشینه داده شده است.

انبوهه

انبوهه انبوهه انبوهه

انبوهه مادر 
تخریب شده است

هنگام تخریب 
آخرین انبوهه
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• یک پیشینه با یک طرح کنارگذاری پیش فرض که از طبقه آن به ارث رسیده، ایجاد می شود 	
”بازبینی 2 سال پس از بسته شدن انبوهه“.

• انبوهه پیشینه متعاقبا بسته می شود.	
• پس از دو سال پیشینه بازبینی می شود، و به عنوان یک نتیجه، یک طرح کنارگذاری جدید 	

اعمال می شود، »1 سال پس از آخرین بازبینی دوباره بازبینی شود«.
• اعمال می شود، 	 کنارگذاری سوم  و یک طرح  بازبینی شده  دوباره  پیشینه  بعد،  یک سال 

»ظرف 6 ماه تخریب گردد«.
• شش ماه بعد، یا جمعًا سه سال و نیم پس از اینکه انبوهه پیشینه بسته شد، پیشینه توسط 	

ام.سی.آر.ا.س. تخریب می گردد.
در این مثال، پیشینه با یک طرح کنارگذاری پیش فرض ایجاد می گردد که پس از آن دو بار 
در طول حیات فعال پیشینه متوقف می گردد. اما در هر لحظه از زمان، پیشینه تنها تحت یک 
طرح کنارگذاری خواهد بود و تنها از یک فرایند کنارگذاری متناظر پیروی خواهد کرد. از این 
راه، مورک2010 تضمین می نماید که یک ام.سی.آر.اس. هرگز مجبور به مدیریت تداخل ها یا 

ابهامات کنارگذاری نیست.
8-2-11 فرایند کنارگذری

یک ام.سی.آر.اس.  باید طور عمل کند که فرایند کنارگذاری به طور منظم برای هر یک از 
پیشینه های فعال آن انجام گیرد. این امر ممکن است بی درنگ انجام شده یا می تواند به عنوان 
یک فعالیت برنامه ریزی شده انجام گردد اما مورک2010 تصریح می کند که این امر باید بر 
مبنایی روزانه انجام گیرد تا هر روز کاربران معتبر بتوانند فعالیت های مدیریت پیشینه را بر روی 

پیشینه های درانتظار کنارگذاری انجام دهند.
فلوچارت شکل 8h یک نمای منطقی از فرایند کنارگذاری برای هر پیشینه به دست می دهد، 

که نشان دهنده نقاط تصمیم گیری و پردازش های گوناگون مورد نیاز است.
این شکل به منظور نمایش بصری ملزومات عملیاتی موجود در این بخش ارایه شده و به 
عنوان یک دید منطقی در نظر گرفته شده است. به هیچ وجه بهینه نشده، و انتظار نمی رود که 
در کد برنامه بازسازی شود، چنانچه راهکارهای ام.سی.آر.اس.  نتایج منطقی مشابهی را که با 

پروسه مربوط به داده های ورودی مشابه توضیح داده شده ارایه دهند.
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شکل 8h – فرایند یک پارچه کنارگذاری که همه انتخاب های کنارگذاری آمده در مورک2010 
را به نمایش می گذارد.
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8-2-12 طرح کنارگذاری به عنوان یک خدمت
مورک2010 طرح کنارگذاری را به عنوان یک خدمت مورد استفاده ام.سی.آر.اس. توصیف 
می کند. اغلب نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. دارای یک خدمت کنارگذاری درون ساخته هستند؛ 
با این حال این امکان نیز وجود دارد که در آینده خدمت های کنارگذاری خودکفا ایجاد شوند 
که امکان مدیریت متمرکز طرح های کنارگذاری یک سازمان را در میان چندین نرم افزارهای 
ام.سی.آر.اس. بدهند. یک مورد استفاده ممکن چنین خدمتی می تواند برای مسؤولی باشد که 
مجموعه ای از طرح های کنارگذاری در عرصه صنعت را در شکل یک خدمت طرح کنارگذاری 
صادر و نگهداری می نماید، این خدمت در حالی که بر روی اینترنت در دسترس است در سراسر 

یک بخش صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
8-4 الزامات کارکردی

 R 8-4-1 ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان ایجاد طرح های کنارگذاری جدید 

)E 14-2-6( را با ابرداده های سیستمی زیر بدهد:
• 	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
• 	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
• 	،)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
• 	،)104-4-14 M( عنوان
• 	،)16-4-14 M( توصیف
• 	،)51-4-14 M( اختیارات
• 	،)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• 	،)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	،)94-4-14 M( کد آغازگر نگهداری
• شناسه  عنصر آغازگر نگهداری )M 14-4-95، یا معادل آن(،	
• 	،)90-4-14 M( کد بازه زمانی دوره نگهداری
• 	،)89-4 14 M( شماره طول دوره نگهداری
• 	،)91-4-14 M( کد مبدأ دوره نگهداری
• 	،)92-4-14 M( کد ماه مبدأ دوره نگهداری
• 	،)7-4-14 M( کد بازه زمانی دوره تأیید
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• شماره طول دوره تأیید )M 14-4-6(، و	
• 	.)17-4-14 M( مهرزمان تخریب شده

به عالوه هر طرح کنارگذاری همچنین دارای موارد زیر است :
• یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به2.خدمت های سامانه ای(،	
• یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو(،	

و ممکن است مورد زیر را داشته باشد:
• ابرداده های زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده های الگو(	

بازه های زمانی،  ابرداده های سامانه ای لیست شده به کدها،  از عناصر  دقت شود که بسیاری 
مبدأها یا دوره ها اشاره دارند. این ها ممکن است اصطالحات ناشناخته ای باشند. هدف از 
این کنترل های کنارگذاری به تفصیل در 14.4 تعاریف عناصر ابرداده ای سامانه ای و در 

الزامات R 8-4-2 تا R 8-4-7 در ادامه توضیح داده شده است.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، یک لیست کنترل دسترسی 
مورک2010ممکن است در حین عملیات سامانه حضور نداشته و تنها در هنگام صدور به یک 

طرح کنارگذاری افزوده گردد.
است  ممکن  الگو،  ابرداده های  خدمت   .7 اجرای  در  ام.سی.آر.اس.  رویکرد  به  بسته 

سازوکارهای افزوده شدن ابرداده های زمینه ای به طرح های کنارگذاری فرق کند.
71-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-2 - ام.سی.آر.اس. باید به کد عمل کنارگذاری، طبق R 8-4-1، امکان دهد تا با 

یکی از مقادیر زیر مقداردهی شود:
• نگهداری دائم،	
• بازبینی،	
• انتقال، یا	
• تخریب.	

باید طوری  ام.سی.آر.اس.  مقداردهی شود،  دائم  نگهداری  با  کنارگذاری  هرگاه کد عمل 
عمل کند که هیچکدام از عناصر ابرداده ای زیر در طرح کنارگذاری وجود نداشته باشد:

• کد آغازگر نگهداری،	
• شناسه عنصر آغازگر نگهداری،	
• کد بازه زمانی دوره نگهداری،	
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• شماره طول دوره نگهداری،	
• کد مبدأ دوره نگهداری،	
• کد ماه مبدأ دوره نگهداری،	
• کد بازه زمانی دوره تأیید، یا	
• شماره طول دوره تأیید.	

هرگاه کد عمل کنارگذاری با نگهداری دائم مقداردهی نشود، ام.سی.آر.اس.  باید طوری 
عمل کند که دست کم عناصر ابرداده ای سامانه ای زیر نیز در طرح کنارگذاری وارد شده باشند:

• کد آغازگر نگهداری،	
• کد بازه زمانی دوره نگهداری،	
• کد مبدأ دوره نگهداری،	
• کد بازه زمانی دوره تأیید، و	
• عدد طول دوره تأیید.	

یک کد عمل کنارگذاری مربوط به نگهداری دائم برای اطمینان از این به کار می رود که 
ابرداده ای فهرست شده به پیشینه هایی که قرار  پیشینه ها هیچگاه تخریب نمی شوند. اجزای 

است به طور دائمی نگهداری شوند قابل اعمال نیستند.
یک کد عمل کنارگذاری افزوده دیگر، نگهداری در مخازن نگهداری)نگه داشت(، به طور 
خودکار توسط ام.سی.آر.اس. .، طبق R 8-4-21 به پیشینه ها اعمال می شود، اما ممکن است 

در طرح های کنارگذاری استفاده نشود.
R 8-4-3 - هرجا که در یک طرح کنارگذاری آمده باشد، مطابق R 8-4-2، ام.سی.آر.ا.س. 

باید اجازه دهد که کد آغازگر نگهداری، طبق R 8-4-1، به یکی از مقادیر زیر مقداردهی شود:
• از هم اکنون،	
• از تاریخ آخرین بازبینی،	
• از تاریخ پیدایش پیشینه،	
• از تاریخ پیدایش انبوهه،	
• از تاریخ افزوده شدن به انبوهه،	
• از تاریخ آخرین افزوده شدن به انبوهه،	
• از تاریخ بسته شدن انبوهه،	
• از تاریخ ابرداده پیشینه، یا	
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• از تاریخ ابرداده انبوهه.	
انبوهه  ابرداده  تاریخ  از  یا   پیشینه  ابرداده  تاریخ  از  مقدار  با  نگهداری  آغازگر  کد  هرگاه 
مقداردهی شود، ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که یک شناسه عنصر آغازگر نگهداری 
همواره در ابرداده های طرح کنارگذاری باشد. شناسه عنصر آغازگر نگهداری برای دیگر مقادیر 

کد آغازگر نگهداری نباید در ابرداده های طرح کنارگذاری باشد.
یا  پیشینه  با  مرتبط  ابرداده ای  کدام عنصر  نشان می دهد  نگهداری  آغازگر  شناسه عنصر 

انبوهه مادر پیشینه برای دریافت تاریخ شروع نگهداری پیشینه به کار رود.
مقدار کد آغازگر نگهداری از اکنون به عنوان وسیله شروع بی درنگ دوره نگهداری یک 

پیشینه و بدون انتظار برای یک آغازگر خاص به کار می رود.
دیگر آغازگرهای نگهداری به عناصر ابرداده ای خاصی مرتبط اند که طبق R6.5.10 برای 

پیشینه ها، یا R6.5.1 برای انبوهه ها، به شرح زیر تعیین شده اند:
• از تاریخ آخرین بازبینی،  از مهر زمان آخرین بازبینی یک پیشینه استفاده می کند؛	
• از تاریخ پیدایش پیشینه، از تاریخ/زمان پیدایش یک پیشینه استفاده می کند؛	
•  از تاریخ پیدایش انبوهه، از تاریخ/زمان پیدایش انبوهه مادر یک پیشینه استفاده می کند؛	
• از تاریخ افزوده شدن به انبوهه از مهر زمان انبوهه یک پیشینه استفاده می کند؛	
• از تاریخ آخرین افزوده شدن به انبوهه از مهر زمان آخرین افزودن مربوط به انبوهه مادر 	

یک پیشینه استفاده می کند؛ و
• پیشینه 	 یک  مادر  انبوهه  به  مربوط  بسته شدن  زمان  مهر  از  انبوهه  بسته شدن  تاریخ  از 

استفاده می کند.
عنصر  یک  از  انبوهه  ابرداده  تاریخ  از  و  پیشینه  ابرداده  تاریخ  از  نگهدارِی  آغازگرهای 

ابرداده ای زمینه ای مرتبط با پیشینه یا انبوهه آن استفاده می کنند.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 7. خدمت ابرداده ای الگو، امکان جایگزینی یک 
روش معادل برای شناسایی عنصر ابرداده ای سامانه ای یا زمینه ای مناسِب استفاده به عنوان 

آغازگر نگهداری وجود دارد.
با این حال، صرف نظر از اینکه خدمت ابرداده ای الگو یا یک معادل استفاده شود، ام.سی.

آر.اس. باید طوری عمل کند که عنصر ابرداده اِی مشخص شده همواره:
• یک گونه داده )نگاه کنید به R 7-5-3( تاریخ، تاریخ/زمان یا مهر زمان داشته باشد؛	
• یک بیشینه رخ داد با مقدار ”1“ )نگاه کنید به R 7-5-4( داشته باشد، برای اطمینان از 	
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اینکه عنصر ابرداده ای فقط یک مقدار خالی از ابهام دارد؛
• یا معادل آن طبق 	 الگو  قرارگیری در یک  با  )مثاًل،  باشد  انبوهه آن مرتبط  یا  پیشینه  به 

R  7-5-17 و R 7-5-18(؛ و
• بتواند به صورت قابل فهم به عنوان بخشی از یک طرح کنارگذاری همخوان با مورک2010 	

تبدیل یافته و صادر گردد، صرف نظر از چگونگی اجرای آن در ام.سی.آر.اس. )نگاه کنید به 
7-2 همخوانی با خدمت ابرداده های الگو(.

R 8-4-4  - ام.سی.آر.اس. نباید به یک طرح کنارگذاری با کد آغازگِر نگهدارِی از تاریخ 

آخرین بازبینی، طبق R 8-4-3، امکان دهد که به عنوان طرح کنارگذاری پیش فرض به یک 
طبقه مرتبط گردد. به همین ترتیب، ام.سی.آر.اس. نباید به چنین طرح کنارگذاری امکان دهد 
تصمیم  تأیید یک  در خالل  مگر  اعمال شود،  نشده،  بازبینی  پیشینه قباًل  هر  به  مستقیما  که 

.16-4-8 R بازبینی، طبق
 .4-4-5 R 5-4-2 و R به هر طبقه یک طرح کنارگذاری پیش فرض مرتبط می گردد، طبق
این طرح کنارگذاری پیش فرض را همه پیشینه ها طبق R 6-5-14 به ارث برده و می پذیرند، 

مگر این که طبق R 6-5-15 مغلوب گردد.
از تاریخ آخرین بازبینی تنها هنگامی  با یک کد آغازگِر نگهداری  طرح های کنارگذاری 
ام.سی.آر.اس.  به کار رود.  پیشینه  قبلی  یا  بازبینی جاری  به همراه یک  اعمال است که  قابل 
باید از ارتباط آن ها با پیشینه هایی که قباًل هرگز بازبینی نشده اند جلوگیری کند. بدین دلیل، 
آن ها نمی توانند به یک طبقه مرتبط گردند چون نمی توانند طرح کنارگذاری پیش فرض برای 

پیشینه های تازه ایجاد شده باشند.
امکان  نگهداری  زمانی  بازه  کد  به  باید  ام.سی.آر.اس.   ،2-4-8  R طبق   -   5-4-8  R

دهد هرجا که در یک طرح کنارگذاری وارد شده باشد، طبق R 8-4-1 با یکی از مقادیر زیر 
مقداردهی شود:

• بدون دوره نگهداری،	
• روزها،	
• هفته ها،	
• ماه ها، یا	
• سال ها.	

هرگاه کد بازه زمانی دوره نگهداری با مقدار بدون دوره نگهداری مقداردهی شود، ام.سی.
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آر.اس. باید طوری عمل کند که هیچ کدام از عناصر ابرداده ای زیر در طرح کنارگذاری وجود 
نداشته باشد:

• عدد طول دوره نگهداری،	
• کد مبدأ دوره نگهداری، و	
• کد ماه مبدأ دوره نگهداری.	

هرگاه کد بازه زمانی دوره نگهداری با مقدار بدون دوره نگهداری مقداردهی نشود، ام.سی.
آر.اس. باید طوری عمل کند که دست کم عناصر ابرداده ای سامانه ای زیر در طرح کنارگذاری 

لحاظ شوند:
• عدد طول دوره نگهداری، و	
• کد مبدأ دوره نگهداری.	

اگر کد بازه زمانی دوره نگهداری با مقدار بدون دوره نگهداری مقداردهی شود، تاریخ 
سررسید عمل کنارگذاری یک پیشینه، با تاریخی یکسان با تاریخ شروع نگهداری مقداردهی 
می شود. به بیان دیگر، دوره نگهداری صفر روز طول می کشد و عمل کنارگذاری با آغاز دوره 

نگهداری بی درنگ سر می رسد.
هرجا که طول بازه زمانی دوره نگهداری در طرح کنارگذاری لحاظ گردد، باید عدد درست 
عنوان  به  بازه زمانی دوره نگهداری  کد  با  ترکیب  در  این عدد سپس  باشد.  از صفر  بزرگتر 
تعدادی روز، هفته، ماه یا سال تفسیر می گردد. در نتیجه، در مرتبه بعد از بدون دوره نگهداری 

کوتاهترین دوره نگهداری برابر یک روز است.
کد مبدأ دوره نگهداری در یک طرح کنارگذاری لحاظ شود، طبق  8-4-6  - هرجا   R

R 8-4-2، ام.سی.آر.اس. باید به آن امکان دهد که طبق R 8-4-1،  با یکی از مقادیر زیر 

مقداردهی شود:
• بدون مبدأ،	
• شروع ماه بعد،	
• شروع فصل بعد، یا	
• شروع یک ماه به خصوص.	

 هرجا که کد مبدأ دوره نگهداری با مقدار بدون مبدأ یا شروع ماه بعد مقداردهی شود، 
ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که کد ماه مبدأ دوره نگهداری در طرح کنارگذاری لحاظ 
نشده باشد. در غیر این صورت، چنانچه کد مبدأ دوره نگهداری با مقدار شروع فصل بعد یا 
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شروع یک ماه خاص مقداردهی شود، کد ماه مبدأ دوره نگهداری باید لحاظ گردد و به آن 
مقداری متناظر با ماهی از سال داده شود.

بدون مبدأ بدین معنی است که دوره نگهداری دقیقًا در تاریخ سررسید  یک دوره مبدأِ 
عمل کنارگذاری محاسبه شده، به پایان خواهد رسید. دوره مبدأ برابر با شروع ماه بعد به این 

معنی است که ام.سی.آر.اس. باید دوره نگهداری را تا پایان آن ماه تمدید کند.
دوره مبِدأ برابر ابتدای فصل بعد دوره نگهداری را تا پایان آن فصل از سال تمدید می کند. 
در مورد این گزینه، کد ماه مبدأ دوره نگهداری به عنوان مرجع اولین ماه از اولین فصل سال 
تفسیر می گردد. برای مثال، اگر ماه برابر آوریل مقداردهی گردد در این صورت فصل ها برابر 

آوریل تا ژوئن، ژوالی تا سپتامبر، اکتبر تا دسامبر و ژانویه تا مارس خواهد بود.
یک دوره مبدأ برابر شروع یک ماه به خصوص دوره نگهداری را تا انتهای ماه قبل از شروع 
ماه مبدأ دوره نگهداری تمدید خواهد کرد. مثال، برای تمدید دوره نگهداری به انتهای سال 

تقویمی، کاربر معتبر کِد ماه مبدأ دوره نگهداری را ژانویه تنظیم می کند.
R 8-4-7 – هرجا که کد بازه زمانی دوره تأیید در یک طرح کنارگذاری لحاظ گردیده 

باشد، طبق R 8-4-2، ام.سی.آر.اس. باید به آن امکان دهد، طبق R 8-4-1، به یکی از مقادیر 
زیر مقداردهی شود:

• روزها، یا	
• هفته ها	

عدد طول دوره نگهداری نیز باید با یک عدد درست بزرگتر از صفر مقداردهی شود.
دوره تأیید به بیشترین زمان اختصاص یافته برای تکمیل عمل کنارگذاری نامزد شده طبق 
R 8-4-2 اشاره دارد. کوتاهترین دوره تأیید ممکن برای یک طرح کنارگذاری یک روز است.

اگر دوره تأیید به سر رسیده باشد، ام.سی.آر.اس. طبق R 8-4-14  هشداری صادر می کند.
8-4-2، دو   R انتقال است، طبق  کد عمل کنارگذاری آن ها  پیشینه هایی که  دقت کنید 
دوره تأیید دارند. اولین دوره تأیید، شامل انتقال پیشینه ها به یک سامانه پیشینه دیگر یا مکان 
دیگر است. دومین دوره تأیید شامل تخریب پیشینه ها است. برای سادگی، این دو دوره تأیید 
با استفاده از مقادیر یکسان  برای  کد بازه زمانی دوره تأیید و عدد طول دوره تأیید محاسبه 

می شوند. به بیان دیگر، هر دو دوره تأیید همیشه دارای طول یکسانی خواهند بود.
R 8-4-8  - ام.سی.آر.اس.  باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که ابرداده های زیر را برای 

هر طرح کنارگذاری فعال اصالح نماید:
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• عنوان،	
• توصیف،	
• اختیار،	
• یادداشت های دامنه، و	
• هر یک از عناصر ابرداده ای زمینه ای.	

کنارگذاری  قواعد  و  نگهداری  دوره های  است.  کنارگذاری  طرح  در  قدرت  بیانگر  اختیار 
متفاوت برای پیشینه های متعلق به طبقه بندی های خاص کسب وکاری ممکن است تحت نفوذ 

قوانین دولتی، مقررات صنعت، استاندارهای ملی یا بین المللی باشند.
81-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-9  - افزون بر R 8-4-8، ام.سی.آر.اس. در مورد هر طرح کنارگذاری که هیچگاه 

به پیشینه ای اعمال نشده است باید به کاربر معتبر امکان اصالح ابرداده های زیر بدهد:
• کد عمل کنارگذاری،	
• کد آغازگر نگهداری،	
• شناسه عنصر آغازگر نگهداری )یا معادل آن(،	
• کد بازه زمانی دوره نگهداری،	
• عدد طول دوره نگهداری،	
• کد مبدأ دوره نگهداری،	
• کد ماه مبدأ دوره نگهداری،	
• کد بازه زمانی دوره تأیید، و	
• عدد طول دوره تأیید.	

وقتی یک طرح کنارگذاری با اعمال به یک پیشینه، استفاده گردید، مقادیر ابرداده ای مورد 
استفاده برای محاسبه دوره نگهداری و فرایند کنارگذاری به صورت ثابت درآمده و دیگر قابل 
تغییر نیستند. توجه کنید که به این مقادیر در توضیحات R 8-4-13 ”کنترل های کنارگذاری“ 

گفته می شود.
81-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-10 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که یک طرح کنارگذاری 

کنارگذاری  طرح  به عنوان  که  شرطی  به  کند،  پاک  نشده  اعمال  پیشینه ای  به  هرگز  که  را 
پیش فرض به هیچ طبقه فعالی مرتبط نشده باشد.



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(174

یک طرح کنارگذاری وقتی مورد استفاده قرار گرفت دیگر قابل پاک کردن نیست، با  این 
حال،  طبق R 8-4-11  می تواند تخریب گردد. قبل از پاک کردن یک طرح کنارگذاری، اگر 
به عنوان طرح کنارگذاری پیش فرض با طبقه فعالی مرتبط است، باید جایگزین گردد )نگاه کنید 

.)4-4-5 R به
72-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-11 – ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که هر طرح کنارگذاری 

فعالی را تخریب نماید، به شرطی که به هیچ پیشینه فعالی اعمال نشده و در مورد هیچ طبقه 
فعالی طرح کنارگذاری پیش فرض نباشد.

طرح  از  ته مانده ای  ام.سی.آر.اس.  می گردد،  تخریب  کنارگذاری  طرح  یک  که  هنگامی 
طرح  به عنوان  که  صورتی  در  نمی تواند  کنارگذاری  طرح  یک  می نماید.  حفظ  را  کنارگذاری 
پیشینه های  اما درصورتی که  باشد تخریب گردد،  رفته  به کار  فعالی  پیشینه  برای  کنارگذاری 
مرتبط با آن فقط پیشینه های ته مانده باشند می تواند تخریب شود. قبل از پاک کردن یک طرح 
کنارگذاری، اگر به عنوان طرح کنارگذاری پیش فرض با طبقه فعالی مرتبط است، باید جایگزین 
گردد )نگاه کنید به R 5-4-4(: این بدان دلیل است که تنها طرح های کنارگذاری فعال امکان 

مرتبط شدن با طبقه های فعال را دارند.
75-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-12 - طبق R 2-4-22، ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که در 

میان طرح های کنارگذاری در خدمت طراحی کنارگذاری به مرور پرداخته و ابرداده های آن ها 
را بازبینی نماید.

واژه های ”مرور“ و ”بازبینی“ در 13. واژه نامه تعریف شده اند.
77-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-13 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که هر طرح کنارگذاری 

فعالی را با یک طرح کنارگذاری فعال دیگر جایگزین نماید، هم برای همه پیشینه های فعالی 
که به آن ها اعمال شده است، و هم برای همه طبقه های فعالی که به عنوان طرح کنارگذاری 

پیش فرض به آن ها مرتبط شده است. 
این کارکرد به کاربر معتبر امکان جایگزینی یک طرح کنارگذاری فعال را با دیگری، در 

سراسر ام.سی.آر.اس. می دهد.
عوامل  قبیل  از  کنارگذاری  طرح  درون  کنترل های   ،9-4-8  R طبق  که،  کنید  توجه 
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تعیین کننده طول دوره نگهداری، نمی توانند پس از اعمال به پیشینه ها تغییر یابند. برای تغییر 
تعریف  ایجاد کند که  باید طرح کنارگذاری جدیدی  معتبر  این کنترل های کنارگذاری، کاربر 
کننده کنترل های کنارگذاری متفاوت باشد و هرجا طرح کنارگذاری قبلی وجود داشت آن را 

جایگزین نماید.
138-5-14 F ،34-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-14  - هر وقت کاربر معتبر درخواست کند ام.سی.آر.اس. باید وضعیت کنارگذاری 

اما  دوره ای  به صورت  خواه  و  فورا  خواه  و،  نماید  روزآمد  را  درخواست  مورد  فعال  پیشینه  هر 
دست کم روزانه، ام.سی.آر.اس. باید وضعیت کنارگذاری همه پیشینه های فعال را روزآمد نماید.
زمان بندی  فعالیت  به صورت یک  یا  آنی  به طور  باید  پیشینه ها  کنارگذاری همه  وضعیت 
شده دست کم یک بار در روز روزآمد شود. به عالوه ام.سی.آر.اس. باید قادر باشد که وضعیت 

کنارگذاری پیشینه های منفرد را در صورت درخواست روزآمد کند.
روزآمدسازی وضعیت کنارگذاری یک پیشینه فعال شامل موارد زیر است:

• 	 14-5-6 R بررسی اینکه آیا طرح کنارگذاری برای پیشینه تغییر یافته است )نگاه کنید به
و R 6-5-15( و، اگر چنین است، پاک نمودن ابرداده های کنارگذاری قبلی؛

• بررسی اینکه آیا مقدار عنصر ابرداده ای آغازگر نگهداری تعریف شده توسط طرح کنارگذاری 	
تغییر یافته و آیا شرایط آغازگر نگهداری تأمین شده است )نگاه کنید به R 8-4-3(؛

• تاریخ سررسید عمل 	 کنارگذاری،  کد عمل  نگهداری،  تاریخ شروع  مقداردهی  و  محاسبه 
کنترل های  مبنای  بر  پیشینه  یک  برای  کنارگذاری  تأیید  سررسید  تاریخ  و  کنارگذاری 

کنارگذاری موجود در طرح کنارگذاری آن؛
• تولید 	 باشد،  الزم  هرجا  پیشینه،  برای  درمحل  کنارگذاری  نگه داشت  یک  وجود  بررسی 

 R رخ دادها و اعمال کد عمل کنارگذاری نگهداری در نگه داشت به پیشینه )نگاه کنید به
8-4-21(؛

• بررسی اینکه آیا عمل کنارگذاری لغو )نگاه کنید به R 8-4-18( و یا تأیید )نگاه کنید به 	
R ،17-4-8 R 8-4-19 و R 8-4-20( شده است؛

• تأیید 	 سررسید  تاریخ  تا  کنارگذاری  عمل  که  هرجا  کنارگذاری  سررسید  هشدار  دادن 
کنارگذاری تأیید نشده باشد )نگاه کنید به R 8-4-15(؛

• اجرای نتایج یک بازبینی، شامل اعمال یک طرح کنارگذاری جدید به پیشینه )نگاه کنید 	
به R 8-4-17(؛
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• تغییر کد عمل کنارگذاری به تخریب وقتی یک انتقال تأیید شده است )نگاه کنید به 	
R 8-4-19(؛

• تخریب محتوای پیشینه ها در مورد مؤلفه ها هرجا که ام.سی.آر.اس. قادر به انجام این عمل 	
باشد )نگاه کنید به R 8-4-20(؛

• تخریب پیشینه ها و مؤلفه های آن ها با زدودن ابرداده ها و تاریخچه های رخ داد آن ها تا یک 	
ته مانده موجودیت بر جای بماند )نگاه کنید به R 8-4-20(؛ و

• تخریب انبوهه های مادر بسته شده وقتی آخرین فرزند آن ها تخریب شده باشد )نگاه کنید 	
.)23-4-8 R 8-4-22 و R به

برای توضیحات بیشتر فلوچارت فرایند کنارگذاری، نگاه کنید به شکل 8h، بخش 11-2-8 
فرایند کنارگذاری

برای  باید  ام.سی.آر.اس.  یک  که  می کند  مشخص  مورک2010  گرچه  که  کنید  توجه 
همخوانی با آیین نامه چه باید انجام دهد، اما مشخص نمی کند که ام.سی.آر.اس. چگونه باید 
این کارکردها را اجرا کند و یا اینکه آیا این امر باید به صورت آنی انجام شود و یا به صورت 
یک فرایند زمان بندی شده صورت گیرد. این میزان مشخص کردن که در اینجا ارائه شده برای 

پشتیبانی از قابلیت عملکرد تعاملی ضروری است.
140-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-15 - ام.سی.آر.اس. باید به همه کاربرانی که صالحیت دریافت هشدارهایی برای 

یک انبوهه یا پیشینه دارند با گذشتن تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری، بدون انجام و تأیید عمل 
کنارگذاری هشدار دهد.

بسته به رویکرد ام.سی.آر.ا.س. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، سازوکار احراز صالحیت 
کاربران برای دریافت هشدار متغیر خواهد بود. وقتی که خدمت نقش الگو اجرا می شود، دریافت 
هشدارها می تواند مانند هر کارکرد دیگر، به یک نقش اختصاص داده شود. در این صورت با 
اختصاص آن نقش از طریق یک لیست کنترل دسترسی به کاربران، آن ها برای دریافت هشدار 

صالحیت می یابند.
برای مثال، یک سازمان خاص نقش جدیدی را به نام ”کارشناس پیشینه های محلی“ )ال.

آر.او( تعریف می کند. نقش ال.آر.او. کارکرد دریافت هشدار را در خود دارد. بعدا به یک کاربر 
در مورد یک انبوهه خاص نقش ال.آر.او. داده می شود. اکنون ام.سی.آر.ا.س درصورت سررسید 

موعد تأیید، هشدارهایی در مورد هر پیشینه متعلق به آن انبوهه برای این کاربر می فرستد.
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مورک2010 تصریح نکرده که چه سازوکار هشداری باید توسط یک ام.سی.آر.اس. اجرا 
گردد. فن آوری های مختلف بسیاری وجود دارند و ممکن است مورد پشتیبانی قرارگیرند. به 
عنوان یک ،قاعده عملی، یک سازوکار هشدار باید کنش گر و قابل ردیابی باشد تا نشان دهد 

که هشدارها فرستاده و دریافت شده اند.
سازوکارهای قابل قبول برای دادن هشدار ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• پست الکترونیکی؛	
• تذکر push، مانند پیغام پیامکی؛	
• انتشار به عنوان تغذیه آر.اس.اس./اتم	
• 	http://twitter.com از طریق یک خدمت قابل اشتراک، مثاًل

شامل  نیستند  قبول  قابل  افزوده  کننده  پشتیبانی  زیرساخت های  بدون  که  سازوکارهایی 
موارد زیر است:

• نوشتن هشدارها در یک الگ خطا )این مورد در انتشار هشدار به کاربران دارای صالحیت، 	
کنش گر نیست(؛ و

• پیام رسانی فوری )پیام رسانی فوری برای نشان دادن اینکه پیام ها فرستاده و دریافت شده اند 	
یک گفتگوی به سادگی قابل ردیابی بر جای نمی گذارد(.

هشدار  زمان  مهر  یک  باید  ام.سی.آر.اس.  می شود،  فرستاده  هشدار  یک  که  هنگامی 
سررسید موعد کنارگذاری را به پیشینه بیافزاید. در میان بقیه چیزها، این تضمین می کند که 

فرستاده شدن هشدارها در مورد همان پیشینه ها ادامه پیدا نمی کند.
بسته به اینکه ام.سی.آر.اس. چگونه فرایند کنارگذاری را اجرا می کند، طبق R  8-4- 14،ممکن 
است ام.سی.آر.اس.  هشدارهای مربوط به چندین پیشینه سررسیده را یکی نماید و در یک 
هشدار به کاربر صالحیت دار بفرستد البته چنانچه این هشدارها باید در یک زمان داده شوند. 

مورک2010 چگونگی یکی شدن هشدارهای مختلف را مشخص نمی کند.
125-5-14 F :مأخذ عملیات

R 8-4-16  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که به مرور و بازبینی همه 

پیشینه های فعال آماده برای کنارگذاری پرداخته و آن ها را به طرق گوناگون بر حسب موارد 
زیر مرتب و گروه بندی نماید:

• طبقه،	
• انبوهه، شامل هم انبوهه مادر و هم انبوهه های سطح باالتر،	
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• طرح کنارگذاری،	
• کد عمل کنارگذاری،	
• تاریخ سررسید عمل کنارگذاری، و	
• تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری.	

ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که این کارکرد را بدون اجبار به ساختن 
پرسش های جستجوی جداگانه طبق 12. خدمت جستجو و گزارش دهی اجرا نماید و 
این اجرا طبق R ،17-4-8 R 8-4-18 و R 8-4-19 به گونه ای باشد که همزمان لغو یا تأیید 

عمل های کنارگذاری برای گروه هایی از پیشینه ها را تسهیل نماید.
یا  امکان دهد به مرور  الزام به کاربری  این  از طریق  نباید  توجه کنید که ام.سی.آر.اس. 
بازبینی موجودیت هایی بپردازد که در حالت عادی قادر به بازبینی آن ها نیست یا پیشینه هایی 
به کنید  )نگاه  هستند.  کنارگذاری  نگه داشت  تحت  ولی  هستند  تخریب  درانتظار  که  بیابد  را 

.)21-4-8  R

178-5-14 F ،131-5-14 F :مأخذ کارکرد
یا  پیشینه  برای  که  دهد  امکان  معتبر  کاربر  یک  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -17-4-8  R

عمل  کد  با  بازدید  یک  رسیده اند  خود  کنارگذاری  عمل  سررسید  تاریخ  به  که  پیشینه هایی 
کنارگذاری بازدید انجام دهد، از طریق اعمال یک طرح کنارگذاری جدید و ارایه یک یادداشت 

بازدید که توضیح دهنده نتیجه بازدید از موارد زیر است:
• یک پیشینه منفرد در انتظار بازدید، به صورت جداگانه؛	
• هر مجموعه نامزد از پیشینه ها که همه آن ها در انتظار بازدید هستند؛	
• همه پیشینه های در انتظار بازدید تحت یک طرح کنارگذاری نامزد؛	
• همه پیشینه های در انتظار بازدید درون یک انبوهه نامزد، شامل هم انبوهه های مادر و هم 	

انبوهه های باالتر؛  یا
• همه پیشینه های در انتظار بازدید درون یک طبقه نامزد.	

بازدید  برای  تولید شده  متناظر  رخ داد  در  یادداشت رخ داد  به عنوان  باید  بازدید  یادداشت 
ذخیره گردد. به عالوه ام.سی.آر.اس. باید به هر پیشینه یک یادداشت آخرین بازدید و یک مهر 

زمان آخرین  بازدید شده  اعمال نماید )R 6-5-10 را ببینید(.
قابلیت بازدید پیشینه ها درون انبوهه ها و طبقه های نامزد به دنبال این اطمینان بخشی است 
که امکان بازدید پیشینه ها باتوجه به زمینه و متن آن ها وجود دارد و کاربر معتبر قادر است بدون 
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ابهام نتیجه یکسانی را همزمان به کل انبوهه یا طبقه اعمال نماید.
118-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 8-4-18 - ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد که انتقال هرگونه پیشینه یا 

پیشینه هایی با کد عمل کنارگذاری انتقال که تاریخ سررسید عمل کنارگذاری آن ها فرارسیده، 
یا تخریب هرگونه پیشینه یا پیشینه هایی با کد عمل کنارگذاری تخریب را که مستلزم تأیید 

است، برای موارد زیر لغو کند:
• یک پیشینه منفرد در انتظار برای انتقال یا تخریب، به طور جداگانه؛	
• هر گروه نامزد پیشینه ها که همگی در انتظار انتقال هستند؛	
• هر گروه نامزد پیشینه ها که همگی در انتظار تخریب هستند؛	
• همه پیشینه های در انتظار انتقال که تحت یک طرح کنارگذاری نامزد هستند؛	
• همه پیشینه های در انتظار تخریب که تحت یک طرح کنارگذاریی تخریب هستند؛	
• و هم 	 مادر  انبوهه  نامزد، شامل هم  انبوهه  انتقال درون یک  انتظار  در  پیشینه های  همه 

انبوهه های سطح باالتر؛
• همه پیشینه های در انتظار تخریب درون یک انبوهه نامزد، شامل هم انبوهه مادر و هم 	

انبوهه های سطح باالتر؛
• همه پیشینه های در انتظار انتقال درون یک طبقه نامزد؛ یا	
• همه پیشینه های در انتظار تخریب درون یک طبقه نامزد.	

ام.سی.آر.اس. باید امکان دهد که انتقاالت یا تخریب هایی که نیازمند تأیید هستند در هر 
زمانی پس از تاریخ سررسید عمل کنارگذاری و قبل از تأیید این اعمال طبق R 8-4-19 و 

R  8-4-20 لغو گردند.

برای لغو انتقال یا تخریب، کاربر معتبر باید یک طرح کنارگذاری جدید را اعمال نموده و 
یک یادداشت لغو اجباری شبیه به بازدید در R 8-4-17، فراهم کند. ام.سی.آر.اس. نباید با عمل 

کنارگذاری قبلی اقدام کند و طرح کناگذاری جدید باید بالفاصله شروع شود.
117-5-14 F ،116-5-14 F :مأخذهای کارکرد

سررسید  تاریخ  که  پیشینه هایی  پیشینه یا  هر  برای  باید  ام.سی.آر.اس.   -  19-4-8  R

کنارگذاری آن ها فرارسیده است به کاربر معتبر امکان تأیید تکمیل هر انتقال با عمل کنارگذاری 
انتقال را بدهد ، در مورد:

• هر پیشینه منفرِد در انتظار انتقال ، به صورت جداگانه؛	
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• هر گروه نامزد از پیشینه ها که همگی در انتظار انتقال هستند؛	
• همه پیشینه های در انتظار انتقال تحت یک طرح کنارگذاری نامزد؛	
• و هم 	 مادر  انبوهه  نامزد، شامل هم  انبوهه  انتقال درون یک  انتظار  در  پیشینه های  همه 

انبوهه های سطح باالتر؛ یا
• همه پیشینه های در انتظار انتقال درون یک طبقه نامزد.	

در پاسخ به تأیید اینکه انتقال به اتمام رسیده است، ام.سی.آر.اس. باید مهر زمان انتقال را 
برای پیشینه مقداردهی نماید، کد عمل کنارگذاری آن را به تخریب تغییر دهد، تاریخ سررسید 
عمل کنارگذاری را به تاریخ تأیید تنظیم کند، مهر زمان هشدار سررسید کنارگذاری پیشینه را 
)درصورت تنظیم( پاک کند و یک تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری جدید محاسبه نماید. توجه 

کنید که طرح کنارگذاری برای پیشینه تغییر نکرده است.
قابلیت تأیید انتقال پیشینه ها با انبوهه ها و طبقه های نامزد آن ها برای اطمینان از این است 
که تأیید بتواند ساده تر و در متن و زمینه انجام شود در جایی که کل انبوهه ها و طبقه ها صادر 

شده اند تا  بر انتقال تأثیرگذار باشند.
120-5-14 F :مأخذ کارکرد

کنارگذاری  دارای یک عمل  فعال  پیشینه  8-4-21، هرگاه یک   R 8-4-20 - طبق   R

باید  ام.سی.آر.اس.   ،14-4-8  R طبق  باشد،  فرارسیده  آن  سررسید  تاریخ  و  باشد  تخریب 
بررسی کند که آیا همه مؤلفه های آن باید به طور خودکار پاک شوند. چنانچه یک یا چند مؤلفه 
برای پاک شدن خودکار نشانه گذاری نشده باشند، ام.سی.آر.اس. باید یک دوره تأیید قرار دهد و 
به کاربر معتبر امکان تأیید پایان عمل تخریب را بدهد. ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان 

دهد که حذف مؤلفه ها را برای موارد زیر تأیید نماید:
• هر پیشینه منفرِد در انتظار تخریب ، به صورت جداگانه؛	
• هر گروه نامزد از پیشینه ها که همگی در انتظار تخریب هستند؛	
• همه پیشینه های در انتظار تخریب تحت یک طرح کنارگذاری نامزد؛	
• همه پیشینه های در انتظار تخریب درون یک انبوهه نامزد، شامل هم انبوهه مادر و هم 	

انبوهه های سطح باالتر؛ یا
• همه پیشینه های در انتظار تخریب درون یک طبقه نامزد.	

چنانچه ام.سی.آر.اس. قادر به پاک کردن خودکار کل محتوای مؤلفه های یک پیشینه است، یا 
در هنگام تأیید پاک کردن همه مؤلفه های پیشینه، ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که پیشینه 
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فعال و مؤلفه های آن، به تمامی تخریب شود و یک پیشینه ته مانده با مؤلفه های ته مانده باقی گذارد.
و  پیشینه  ابرداده های  از  آن ها  مقادیر  و  ابرداده ای  عناصر  زدودن  شامل  پیشینه  تخریب 
مؤلفه های آن، زدودن رخ دادها از تاریخچه رخ داد پیشینه و مؤلفه های آن، و پاک نمودن محتوای 

مؤلفه های پیشینه می شود، در جایی که ام.سی.آر.اس. عهده دار این عمل باشد.
124-5-14 F ،119-5-14 F ،41-5-14 F :مأخذهای عملیات

R 8-4-21  - به عنوان بخشی از فرایند کنارگذاری، طبق R 8-4-14، ام.سی.آر.اس. باید 

تعیین نماید که آیا یک نگه داشت کنارگذاری به پیشینه فعالی با کد عمل کناگذاری تخریب 
که تاریخ سررسید عمل کنارگذاری آن هنوز فرانرسیده است اعمال شده است. هرجا این امر 
رخ دهد، ام.سی.آر.اس. باید کد عمل کناگذاری پیشینه را به حفظ در نگه داشت تغییر دهد و 
تاریخ سررسید عمل کنارگذاری و تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری آن را پاک نماید، تا زمانی 
که پیشینه دیگر تحت هیچ نگه داشت کنارگذاری نباشد، یا طرح کنارگذاری آن جایگزین شده 

باشد.
یک  پیشینه تحت  هیچ  تخریب  امکان  هرگز  نباید  ام.سی.آر.اس.   ،4-4-9  R مطابق   
یک  تحت  پیشینه ای  اگر  عالوه،  به  بدهد.   20-4-8  R طبق  را  فعال  کنارگذاری  نگه داشت 
نگه داشت کنارگذاری فعال است ام.سی.آر.اس. نباید هرگز آن را در انتظار تخریب نشان دهد، 

.16-4-8 R مثاًل، از راه قراردادن آن در نتایج
هرجا که عمل کنارگذاری قبل از اعمال عمل نگهداشت کنارگذاری سر رسیده باشد، و 
منتظر تأیید باشد ام.سی.آر.اس. باید اجازه تأیید بدهد. توجه کنید که نگه داشت های کنارگذاری 
از تخریب یک پیشینه جلوگیری می کنند، اما جلوگیر کاربران معتبر از بازدید پیشینه یا کامل 

شدن انتقال پیشینه به یک سامانه پیشینه دیگر قبل از تخریب آن نمی شوند.
هرگاه ام.سی.آر.اس. کد عمل کنارگذاری یک پیشینه را به حفظ در نگه داشت تغییر دهد، 
یا هرگاه همه نگه داشت های کنارگذاری از پیشینه برداشته شود، آن گونه که در این الزام تصریح 
 128-5-14 F گردیده است، ام.سی.آر.اس. باید رخ دادهای درخور را تولید نماید )نگاه کنید به

پیشینه-نگهداشته و F 14-5-139 پیشینه- آزاد شده(.
برای اطالعات بیشتر در مورد نگه داشت های کنارگذاری به مفاهیم کلیدی در 9. خدمت 

نگه داشت کنارگذاری نگاه کنید.
139-5-14 F ،128-5-14 F :مأخذهای کارکرد

R 8-4-22  - در پی تخریب پیشینه ها، طبق R 8-4-20، ام.سی.آر.اس. باید به صورت خودکار 



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(182

هر انبوهه را که دیگر حاوی هیچ پیشینه فعالی نیست، به شرط آن که بسته شده باشند ، تخریب نماید.
طبق R 6-5-6، انبوهه های باز تخریب نمی شوند تا زمانی که بسته شوند. انبوهه ها ممکن 
است به عنوان بخشی از تأیید تخریب پیشینه های درون آن ها، طبق R 8-4-23، بسته شوند.

توجه کنید که تخریب انبوهه ها طبق این الزام به صورت آبشاری به سمت باال پیش می رود 
طوری که هر انبوهه مادر حاوی انبوهه های فرزند وقتی که آخرین انبوهه فرزند فعال باقی مانده 

آن تخریب شد، در صورتی که آن انبوهه مادر باز نباشد، تخریب خواهد گردید.
9-5-14 F :مأخذ کارکرد

8-4-23  - هرگاه یک کاربر معتبر تخریب پیشینه های در انتظار تخریب درون یک یا چند 
انبوهه نامزد را، طبق R 8-4-20 تأیید می نماید، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر امکان دهد که به 

عنوان قسمتی از همان عملیات، انبوهه را، همراه با همه انبوهه های فرزند آن ببندد.
طبق   نباشد  فعالی  پیشینه های  حاوی  دیگر  که  صورتی  در  انبوهه،  یک  بستن 
R  8-4-22تخریب خود انبوهه را حتمی می کند. مطابق این الزام، کاربر مجاز به بستن یک 

انبوهه )نگاه کنید به R 6-5-6( ممکن است بخواهد ضمن تأیید تخریب پیشینه های درون 
انبوهه، آن را ببندد و همچنین از تخریب همزمان انبوهه طبق R 8-4-22 اطمینان یابد.

119-5-14 F :مأخذ عملیات
R 8-4-24 - ام.سی.آر.اس. نباید امکان هیچگونه تغییر در طرح کنارگذاری اعمال شده 

به یک ته مانده پیشینه را بدهد.
طرح های کنارگذاری ممکن است به صورت جداگانه به پیشینه های فعال اعمال شده یا از 
طبقه بندی آن ها به ارث برسند. با اینحال وقتی یک پیشینه تخریب گشت، ام.سی.آر.اس. پس 
از آن باید ارتباط آن را به آن طرح کنارگذاری خاصی که تحت آن تخریب شده حفظ نموده و 

دیگر اجازه جایگزینی آن طرح  با طرحی دیگر را ندهد.
برای حفظ اعتماد به یکپارچگی ام.سی.آر.اس. ضروری است که یک بازرس، در یک تاریخ 
متعاقب، بتواند با اطمینان زمان تخریب یک پیشینه، مقررات و کنترل های کنارگذاری مورد 

کاربرد در آن زمان، و همه دیگر ابرداده های زمینه ای حول کنارگذاری آن را  تأیید نماید.
124-5-14 F :مأخذ کارکرد



183 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

9  خدمت نگه داشت کنارگذاری
9-1 اطالعات خدمت

خدمت نگه داشت کنارگذارینام خدمت
0/1نسخه خدمت

M14- شناسه اجرای خدمت )نگاه کنید به
)4-422e4a8618-c4b3-470f-8ccb-03e2d5e07026

9-2 مفاهیم کلیدی
9-2-1 اعمال نگه داشت های کنارگذاری

نگه داشت های کنارگذاری یک بخش مهم و الزم از مدیریت نوین پیشینه ها است. یک 
نگه داشت کنارگذاری یک دستور قانونی یا اداری دیگر است که در فرایند عادی کنارگذاری 
وقفه ایجاد کرده و جلوگیر تخریب برخی از پیشینه های یک سازمان در صورت وجود نگه داشت 

کنارگذاری می شود.
طبق مورک2010، یک نگه داشت کنارگذاری درون یک ام.سی.آر.اس. به عنوان بخشی 
به  فعال  کنارگذاری  نگه داشت  آن گاه  و  می شود،  ایجاد  کنارگذاری  نگه داشت  از یک خدمت 

موجودیت هایی مانند پیشینه ها، انبوهه ها و طبقه ها مرتبط می شود.
هرجا که نگه داشت کنارگذاری با یک پیشینه منفرد مرتبط است، تا زمان فعال باقی ماندن 
نگه داشت کنارگذاری از تخریب آن پیشینه جلوگیری می کند. با تخریب نگه داشت کنارگذاری، 

فرایند کنارگذاری پیشینه ادامه می یابد.
هرجا که نگه داشت کنارگذاری به یک انبوهه به عنوان یک کل مرتبط می شود، مانع آن 
می شود که هر پیشینه درون آن انبوهه، یا پیشینه های از نسل آن انبوهه تخریب گردد. این 
افزوده  آن  به  انبوهه  به  کنارگذاری  نگهداشت  اختصاص  از  پس  که  جدیدی  پیشینه های  به 
می گردند نیز اعمال می شود. با این حال، پیشینه هایی که از انبوهه مورد نگه داشت بیرون برده 
می شوند دیگر تحت تأثیر نگه داشت کنارگذاری باقی نمی مانند، مگر اینکه به طور جداگانه به 

آن ها نیز اعمال شود.
هرجا که نگه داشت کنارگذاری به یک طبقه مرتبط می شود، از تخریب هر پیشینه طبقه بندی 
مورد  پیشینه  بازطبقه بندی یک  از  کنارگذاری  نگه داشت  جلوگیری می کند.  آن طبقه  با  شده 

نگه داشت در یک طبقه متفاوت که تحت تأثیر آن نیست، جلوگیری نمی کند.
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9-2-2 تأثیر نگه داشت های کنارگذاری
تأثیر یک نگه داشت کنارگذاری بر روی خدمت طرح کنارگذاری به طور مفصل در 8.  خدمت 
طرح کنارگذاری توضیح داده شده است. یک نگه داشت کنارگذاری با توقف فرایند کنارگذاری 
نگه داشت های  آن جلوگیری می کند.  تخریب  از  پیشینه،  تخریب  از  قبل  لحظه ای درست  در 
کنارگذاری مانع از تصمیمات ناشی از بازدید، تغییرات در طرح کنارگذاری یک پیشینه، یا قابلیت 

انتقال یک پیشینه دقیقًا قبل از زمان تخریب پیشینه توسط ام.سی.آر.اس. نمی گردد.
از یک نگه داشت  تأثیر بیش  به طور همزمان تحت  انبوهه ممکن است  یا  پیشینه  یک 
کنارگذاری باشد. همه نگه داشت های کنارگذاری باید قبل از آن که  پیشینه یا انبوهه  بتواند 

تخریب شود، برداشته شوند.
9-2-3 برداشتن نگه داشت کنارگذاری

انبوهه  یا  پیشینه  هر  تخریب  مانع  مانده،  باقی  خود  در جای  کنارگذاری،  نگه داشت  یک 
عنوان  تحت  گاهی  قضیه  این  شود.  تخریب  که  آن گاه  تا  می شود  آن  به  یافته  اختصاص 

”برداشتن“ نگه داشت کنارگذاری توصیف می شود.
به عالوه یک کاربر معتبر می تواند ارتباط پیشینه ها، انبوهه ها و طبقه های مورد نگه داشت 
این  بین  ارتباط  تصحیح  برای  تنها  عملیات  این  اما،  نماید.  قطع  کنارگذاری  نگه داشت  با  را 
موجودیت ها، نگه داشت های کنارگذاری که به اشتباه اعمال شده اند یا در جایی که طرفین یک 
مناقشه بر محدود کردن حوزه نگه داشت کنارگذاری توافق کنند در نظر گرفته شده است. فرایند 
معمولی برای برداشتن نگه داشت کنارگذاری از موجودیت های تحت تأثیر، با  تخریب نگه داشت 
کنارگذاری  نگه داشت  برداشتن  با  نیست  الزم  دهد،  رخ  امر  این  که  هرجا  است.  کنارگذاری 
ارتباط موجودیت ها را با آن به صورت انفرادی قطع نمود: در واقع، تداوم این ارتباط، اطالعات 

تاریخچه ای مفیدی را فراهم خواهد نمود.
ته مانده  یک  به صورت  و  شده  تخریب  می شود،  برداشته  کنارگذاری  نگه داشت  وقتی 
نگه داشت  چنانچه  نیست.  امکان پذیر  فرایند  این  معکوس  می آید:  در  کنارگذاری  نگه داشت 
کنارگذاری به اشتباه برداشته شود، یک نگه داشت کنارگذاری جدید باید تولید شده و سپس به 
یابد.  با ته مانده نگه داشت کنارگذاری مرتبط بودند، اختصاص  همان موجودیت هایی که قباًل 
دقت کنید که تا وقوع این اتفاق، هر پیشینه ای که قباًل با طرح کنارگذاری قبلی مورد نگه داشت 

بود از تخریب از طریق فرایند کنارگذاری بازداشته نخواهد شد.
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9-2-4 خدمت نگه داشت کنارگذاری
نگه داشت های کنارگذاری معمواًل دارای دامنه سازمان-گستر بوده و اغلب حامل تعهدات و 
جریمه های قانونی و مالی هستند. آن ها ممکن است با اطالعات ذخیره شده در چندین سامانه 

کسب وکاری مختلف درون یک سازمان مرتبط باشند.
کنارگذاری  نگه داشت  خدمت  یک  اجرای  اجازه  ام.سی.آر.اس.  محور  خدمت-  معماری 
متمرکز را می دهد که ضمن اعمال همزمان در بین چندین سامانه همخوان با مورک2010، 
امکان  بنابراین  و  اشتراک گذاشته می شود،  به  در یک سازمان  پیشینه  توسط چندین سامانه 

ایجاد، مدیریت و برداشتن متمرکز نگه داشت های کنارگذاری را می دهد.
9-4 الزامات کارکردی

R 9-4-1 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که نگه داشت های کنارگذاری 

فعال )E 14-2-5( را با ابرداده های سامانه ای زیر ایجاد نماید: 
• 	،)100-4-14 M( شناسه سامانه ای
• 	،)9-4-14 M( مهر زمان ایجاد
• 	،)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	،)32-4-14 M( مهر زمان اولین استفاده
• 	،)39-4-14 M( شناسه پیشینه مورد نگه داشت
• 	،)37-4-14 M(شناسه انبوهه مورد نگه داشت
• 	،)38-4-14 M(شناسه طبقه مورد نگه داشت
• 	،)104-4-14 M( عنوان
• 	،)16-4-14 M( توصیف
• 	،)51-4-14 M( اختیارات
• 	،)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• 	.)17-4-14 M( مهر زمان تخریب

به عالوه هر نگه داشت کنارگذاری باید موارد زیر را داشته باشد:
• یک تاریخچه رخ داد )نگاه کنید به 2.خدمت های سامانه ای(،	
• یک لیست کنترل دسترسی )یا معادل آن، نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو(،	

و ممکن است مورد زیر را داشته باشد:
• ابرداده زمینه ای )یا معادل آن، نگاه کنید به 7. خدمت ابرداده ای الگو(	
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تاریخ/زمان پیدایش ممکن است برای ثبت تاریخی که دستور قانونی یا اداری صادر شده 
نشان  را  ام.سی.آر.اس.  در  کنارگذاری  نگه داشت  ایجاد  زمان  که  زمانی  مهر  جای  به  است، 

.)26-4-2 R می دهد، به کار رود )نگاه کنید به
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 4. خدمت نقش الگو، یک لیست کنترل دسترسی 
ممکن است در حین عملیات سامانه موجود نبوده و افزودن آن به یک نگه داشت کنارگذاری 

تنها در هنگام صدور باشد.
بسته به رویکرد ام.سی.آر.اس. در اجرای 7. خدمت ابرداده های الگو، ساز وکار افزوده شدن 

ابرداده های زمینه ای به نگه داشت های کنارگذاری ممکن است فرق کند.
57-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 9-4-2 -  ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان تغییر ابرداده های یک نگه داشت 

کنارگذاری فعال، شامل عنوان، توصیف، اختیارات، یادداشت های دامنه و هر ابرداده زمینه ای 
را بدهد.

 نگه داشت های کنارگذاری معمواًل بیانگر یک دستور قانونی یا اداری هستند. اختیارات، بیانگر 
قدرت و اختیار قانونی هست که نگه داشت کنارگذاری طبق آن ها عمل می نماید. یادداشت های 
برای  کنارگذاری  نگه داشت  اجرای  و  تفسیر  مورد  در  اضافی  اطالعات  کننده  تأمین  دامنه، 

کاربران است.
67-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 9-4-3 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که ارتباط یک نگه داشت 

کنارگذاری فعال را به پیشینه ها، انبوهه ها و طبقه های فعال وصل یا قطع نماید.
اداری  دستور  دامنه  در  که  طبقه هایی  و  انبوهه ها  پیشینه ها،  امکان جستجوی  باید  مثال، 
ارائه شده در نگه داشت کنارگذاری قرار می گیرند، و امکان ایجاد ارتباط نگه داشت  یا قانونی 

کنارگذاری به موجودیت های آمده در نتیجه جستجو وجود داشته باشد.
قطع ارتباط یک نگه داشت کنارگذاری با یک پیشینه، انبوهه یا طبقه تنها برای مواقعی در 
نظر گرفته شده که پیشینه ها، انبوهه ها و طبقه ها به اشتباه به نگه داشت کنارگذاری افزوده شده 
باشند.  پیشینه ها، انبوهه ها و طبقه هایی که به درستی در نگه داشت کنارگذاری آورده می شوند 
هنگامی برای تخریب رها می شوند که نگه داشت کنارگذاری طبق R 9-4-6 برداشته شود و 

نباید به صورت انفرادی از نگه داشت کنارگذاری جدا شوند.
69-5-14 F ،56-5-14 F :مأخذهای کارکرد
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R 9-4-4 - ام.سی.آر.اس. طبق R 8-4-21 باید از تخریب هر پیشینه ای جلوگیری کند که:

• مستقیمًا با نگه داشت کنارگذاری مرتبط است؛	
• فرزند یا از نسل هر انبوهه مرتبط با نگه داشت کنارگذاری باشد؛ یا	
• با طبقه ای طبقه بندی شده باشد که با نگه داشت کنارگذاری مرتبط است.	

برای جزئیات بیشتر در مورد اینکه چگونه نگه داشت های کنارگذاری در فرایند کنارگذاری 
وقفه ایجاد می نماید و از تخریب انبوهه ها و پیشینه ها جلوگیری می نماید نگاه کنید به 8.  خدمت 

طرح کنارگذاری
R 9-4-5 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان یک نگه داشت کنارگذاری را 

بدهدا به شرطی که هرگز به هیچ پیشینه، انبوهه یا طبقه ای مرتبط نشده باشد.
و  انبوهه ها  پیشینه ها،  تاریخچه  برای  شد،  برده  به کار  کنارگذاری  نگه داشت  یک  وقتی 
اما،  شود.  پاک  ام.سی.آر.اس.  از  نمی تواند  دیگر  و  می یابد  اهمیت  آن  با  مرتبط  طبقه های 

نگه داشت کنارگذاری می تواند طبق R 9-4-6 تخریب شود.
58-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 9-4-6 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که یک نگه داشت کنارگذاری 

را با تخریب آن برداشته، و بدین وسیله امکان تخریب هر پیشینه ای که مستقیم یا غیرمستقیم 
تحت تأثیر نگه داشت کنارگذاری است را فراهم آورد

نگه داشت  تأثیر  تحت  پیشینه  هر  می شود،  برداشته  کنارگذاری  نگه داشت  یک  که  وقتی 
خواهد  سر  از  را  کنارگذاری  8. خدمت طرح  در  شده  توصیف  کنارگذاری  فرایند  کنارگذاری 
گرفت و شاید به شرطی که تحت تأثیر هیچ نگه داشت کنارگذاری دیگری نباشد، تخریب گردد.

دقت کنید که طبقR 9-4-4، پیشینه ها می توانند به چندین طریق تحت یک نگه داشت 
کنارگذاری مورد نگه داشت قرار گیرند. نگه داشت کنارگذاری ممکن است به طور مستقیم به 
نگه داشت  که  باشند  انبوهه  یک  از  بخشی  آن ها  است  ممکن  یا  شود،  داده  اختصاص  آن ها 
پیشینه مرتبط  به طبقه  نگه داشت کنارگذاری  یا ممکن است  با آن مرتبط است،  کنارگذاری 
شده باشد. در نتیجه، امکان دارد پیشینه هایی که ارتباط آنها با یک نگه داشت کنارگذاری قطع 
می شود کماکان به وسیله ای دیگر تحت تأثیر نگه داشت کنارگذاری باشند، مثاًل به این دلیل که 

انبوهه مادر یا طبقه آن ها با نگه داشت کنارگذاری مرتبط باقی می ماند.
کنارگذاری  فرایند  نیستند،  مرتبط  کنارگذاری  نگه داشت  با یک  دیگر  پیشینه ها  که  وقتی 
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توصیف شده در 8. خدمت طرح کنارگذاری را ادامه می دهند و شاید به شرط قرار نداشتن تحت 
تأثیر هیچ نگه داشت کنارگذاری دیگر، تخریب گردند.

61-5-14 F :مأخذ کارکرد
که  دهد  امکان  معتبر  کاربر  به یک  باید  ام.سی.آر.اس.   ،22-4-2  R - طبق   7-4-9  R

را در  را در خدمت نگه داشت کنارگذاری، و موجودیت های مرتبط  نگه داشت های کنارگذاری 
دیگر خدمت ها مرور نماید و به بازبینی ابرداده های آن ها به روش های زیر بپردازد:

• و 	 کند  مرور  کنارگذاری  نگه داشت  خدمت  در  کنارگذاری  نگه داشت های  همه  میان  در 
ابرداده های آن ها را بازبینی نماید؛ و

• و 	 پردازد  مرور  به  مرتبط  طبقه  یا  انبوهه  پیشینه،  هر  به  کنارگذاری  نگه داشت  یک  از 
ابرداده های  را بررسی نماید.

اصطالحات ”مرور“ و ”بررسی“ در 13. واژه نامه تعریف شده اند.
131-5-14 F ،63-5-14 F ،30-5-14 F ،12-5-14 F :مأخذهای کارکرد

10 سرویس جستجو و گزارش دهی
10-1 اطالعات خدمت

خدمت جستجو و گزارش دهینام خدمت
0/1نسخه خدمت

)42 -4-14 M شناسه اجرای خدمت )نگاه کنید بهF09984a5-dd31-44d8-9607-22521667c78a

10-2 مفاهیم کلیدی
10-2-1 پیداکردن

نمایند  پیدا  ام.سی.آر.اس.  یک  در  را  موجودیت ها  بتوانند  کاربران  اینکه  برای  روش  دو 
وجود دارد: یک کاربر ممکن است به مرور از یک موجودیت به موجودیت های مرتبط با آن 
به  کاربران  از  آن ها،  طبقه های  به  انبوهه ها  از  آن ها،  فرزندان  به  مادر  موجودیت های  )مثاًل، 
گروه های آن ها، از پیشینه ها به مؤلفه های آن ها( بپردازد یا، به جای آن، یک کاربر ممکن است 

موجودیت های منطبق با یک پرسش جستجوی خاص را جستجو نماید.
تجربه نشان می دهد که جستجوکردن، گزینه بسیار رشدپذیرتری برای کشف در سامانه های 
پیشینه با تعداد پیشینه زیاد می باشد. به عالوه در برخی از سامانه های پیشینه، این امکان وجود 
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دارد که موجودیت هایی را که کاربر نمی تواند بدلیل تنظیمات کنترل دسترسی با مرور کردن 
به آن ها دسترسی داشته باشد با جستجو بیابد. مثال این امر هنگامی اتفاق می افتد که بازبینی 
یک موجودیت فرزند برای یک کاربر مقدور است ولی در مورد مادر میسر نیست. در این مورد، 
موجودیت مادر دسترس ناپذیر ممکن است توانایی کاربر را در کشف موجودیت فرزند از طریق 

مرور، محدود نماید.
که  موجودیت هایی  برای  جستجو  ابتدا  می کنند:  ترکیب  را  روش  دو  هر  کاربران  غالبًا 
معیارهای جستجوی کلی آنها را تأمین می کند و سپس با پاالیش آن نتایج جستجو از طریق 
قابلی مدیریت کاهش  تعداد  به  نتایج  آمده در  تعداد موجودیت های  بیشتر، هنگامی که  مرور 

می یابد.
مورک2010 الزام دارد که همه سامانه های پیشینه باید دارای یک موتور جستجو برای یافتن 
موجودیت ها بر مبنای مقادیر عناصر ابرداده ای آن ها باشند. الزامات اصلی تصریح نمی کنند که 
ام.سی.آر.اس. باید برای کاربران توانایی جستجو در محتوای پیشینه ها را تأمین کند؛ اما، بسیاری از 

عرضه کنندگان این قابلیت را برای گونه های معینی از محتوای پیشینه فراهم می کنند.
یک الزام غیر-کارکردی مهم برای جستجوی یک ام.سی.آر.اس. .، ثبات و تمامیت نتایج 
یک  کاربر  یک  اگر  است.  مهم  پیشینه ها  مدیریت  محیط  یک  در  بخصوص  امر  این  است. 
جستجوی واحد را چندین بار انجام دهد، با فرض عدم ایجاد تغییر در داده های موجود، ام.سی.
آر.اس. باید معتمدانه مجموعه نتایج جستجوی یکسان را با ترتیبی یکسان به کاربر پس دهد.

10-2-2 شیوه های جستجو
مورک2010 تصریح نمی نماید که عرضه کنندگان چگونه باید جستجو را در نرم افزارهای 
از  حداقلی  بر  جستجو  مختلف  روش های  برای  آیین نامه  اما،  نماید؛  اجرا  خود  ام.سی.آر.اس. 

پشتیبانی الزام دارد و ام.سی.آر.اس. باید:
• یا زمینه ای آن، 	 ابرداده های سامانه ای  از  با هر کدام  قادر به جستجوی هرگونه موجویت 

شامل رخ دادها، باشد؛
• ابرداده ای، 	 تعریف عنصر  داده ای هر  برای تطبیق گونه  معیارهای جستجو  تعیین  به  قادر 

شامل هر دو ابرداده های سامانه ای و زمینه ای باشد؛
• قادر به پشتیبانی از جستجوی تمام-متن با همان اصطالحات جستجو که یک بار وارد شده 	

است، در میان همه عناصر ابرداده ای متنی به طور همزمان باشد؛
• قادر به جستجو با ترکیبی از معیارهای جستجوی جداگانه بر روی عناصر ابرداده ای نامزد 	
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باشد؛ و
• قادر به ترکیب نمودن نتایج جستجوها برای انجام جستجوهای پیشرفته باشد.	

10-2-3 جستجوی متن
مورک2010 بین دو گونه عناصر ابرداده ای متنی تمایزی قایل میشود. عناصر ابرداده ای 
”متنی“ آن هایی هستند که به منظور نگهداری متن های اطالعاتی یا توضیحی بیان شده به عنوان 
زبان معمولی، نظیر عنوان، توصیف و یادداشت، در نظر گرفته شده است. طبق R2.4.28، عناصر 

ابرداده ای متنی باید همواره با یک شناسه زبان همراه باشند.
دیگر عناصر ابرداده ای ممکن است متن-محور باشند اما غرض از آن ها نگهداری واژه ها 
یا جمالت در متن یک زبان به خصوص نباشد. در عوض ممکن است شناسه ها، کدها و غیره 

را در برگیرند.
مورک2010 الزام دارد که عناصر ابرداده ای متنی با جستجوی تمام متن قابل جستجو باشند. 
منظور از جستجوی تمام متن، جستجوی تمام واژه ها، به جای ترتیبی از نویسه ها در مقدار عنصر 
ابرداده ای است. استفاده از یک موتور جستجوی اینترنتی نوین نظیر گوگل مثالی از جستجوی 

تمام متن است.
شگردهای جستجوی تمام متن می توانند خیلی پیچیده باشند، مثاًل پیدا کردن لغت بر اساس 
امالهای متفاوت، زمان های مختلف، یا تنوعی از پیشوندها و پسوندها بر مبنای زبان شناخته شده 
متن. مورک2010 تصریحی در مورد سطح پیچیدگی الزم برای جستجوی تمام متن ندارد، اما 
الزم می داند که زبان مربوط به عنصر ابرداده ای همراه با محتواهای آن ذخیره گردد، تا این نوع 

شگردها با استفاده از یک موتور جستجوی مجهز کاربست پذیر گردد.
به عالوه ام.سی.آر.اس. باید ابزارهایی را برای جستجو در عناصر ابرداده ای که متنی نیستند 
فراهم سازد. این  ممکن است متن-محور باشند یا ممکن است اعداد، مهر زمان ها، ارجاعات 

به دیگر موجودیت ها و غیره باشند.
10-2-4 نتایج جستجو

کاربران، ام.سی.آر.اس. را برای یافتن موجودیت هایی که با پرسش جستجو تطابق دارند 
مورد جستجو قرار می دهند. بنابراین نتایج جستجو همواره به صورت فهرستی از موجودیت ها 
بیان می شوند. مورک2010 تصریج می کند که نتایج جستجو باید قابل پیکربندی توسط کاربر 
باشند طوری که کاربر بتواند تعیین کند موجودیت ها به چه ترتیبی در لیست نتایج جستجو بیایند 

و کدام یک از عناصر ابرداده ای متعلق به موجودیت ها در فهرست آورده شوند.
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گرچه مورک2010 طرح خاصی برای نتایج جستجو مشخص نمی کند نتایج می توانند منطقا 
مطابق با قالبی جدول گونه تصور گردند که در آن هر موجودیت ردیفی از جدول را اشغال نموده و 
ستون ها بیانگر مقادیر عناصر ابرداده ای مختلف متعلق به هر موجودیت باشند. این طرح تصوری 
در شکل 10a نشان داده شده، اما الزم است دوباره تکرار شود که مورک2010 الزام نمی کند که 

ام.سی.آر.اس. این طرح نمایش نتایج جستجو را به بازپس دادن به کاربر استفاده کند.

شکل 10a – یک مجموعه از نتایج جستجو، هرطوری که نمایش داده شوند ممکن است 
مفهوما به شکل فهرستی از موجودیت ها و ابرداده های منتخب آن ها به ترتیب تعریف شده 

توسط کاربر تصویر شوند.
هنگام جستجوی یک ام.سی.آر.اس. .، شمار کل نتایج جستجو که با پرسش اصلی تطابق 
دارند ممکن است عدد باالیی باشد، بنابراین مورک2010 الزام می دارد که یک ام.سی.آر.اس. 
فراهم  جستجو  نتایج  بزرگ  مجموعه های  از  دیگر،  تقسیم بندی  یک  یا  صفحه بندی،  امکان 
سازد، طوری که کاربر در یک زمان تنها زیرمجموعه ای از کل نتایج را داشته باشد، و هر کدام 

از صفحات بعدی نتایج را به ترتیب از ام.سی.آر.اس. درخواست نماید.
10-2-5 امنیت

مرتبط  کاربر  دسترسی  کنترل  تنظیمات  به  و  کاربر  ویژه  جستجو  شده  بازگردانده  نتایج 
می باشند. کاربرانی که به جستجوی یک ام.سی.آر.اس. می پردازند تنها آن  موجودیت هایی را 
پیدا خواهند کرد که  دسترسی برای بازبینی به آن ها داده شده باشد. مورک2010 به ام.سی.

آر.اس. اجازه نمی دهد به ارائه نتایج جستجویی بپردازد که موجودیت هایی را دربر داشته باشد 

عناصر ابر داده
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که کاربر فاقد دسترسی برای بازبینی آن است.
گه گاه، اتفاق می افتد که یک کاربر، به جستجو و مرور موجودیتی می پردازد که دسترسی 
کامل به آن دارد، موجودیت را بازبینی می کند و می فهمد که شناسه ای به موجودیتی دیگر وجود 
دارد که او حق دسترسی به آن را ندارد. این موجودیت ممکن است موجودیت مادر، فرزند، یا 
هر موجودیت مرتبط دیگر، مانند یک نگه داشت کنارگذاری مرتبط با یک پیشینه باشد. هرجا 
این اتفاق می افتد، ام.سی.آر.اس. باید مانع از دسترسی کاربر به موجودیت دوم، یا هریک از 

ابرداده های آن، از طریق مرور، جستجو، یا بازبینی آن شود.
هرجا ممکن باشد، آن موجودیت نباید به سادگی در نتایج جستجو و یا لیست های مرور ظاهر 
گردد. هرجا که موجودیت غیرقابل دسترسی به طور عادی ظاهر شود، مثاًل، در ستونی از یک 
جدول از ابرداده ها مانند آنچه در شکل 10a نشان داده شده، یا در ابرداده های یک موجودیت 
تحت بازبینی، ام.سی.آر.اس. باید با برجاگذاشتن یک فضای خالی یا با جایگزینی عنوان آن با 

نشانه ای مناسب مانند ”موجودیت ناشناس“ حضور آن را غیرقابل تشخیص سازد.
10-2-6 جستجوهای ذخیره شده

کاربران قادرند که پرسش های جستجوی خود را ذخیره نمایند تا بتوانند دوباره از آن ها استفاده 
کنند. این امر کاربر را قادر می سازد که یک جستجو را دوباره انجام دهد، یا از معیارهای جستجوی 

قبلی به عنوان نقطه آغاز برای ساخت مجموعه جدیدی از معیارهای جستجو استفاده کند.
مورک2010 به یک جستجوی ذخیره شده به عنوان یک موجودیت مورد مدیریت نگاه 
یا  موجودیت  گونه  تعریف  است.  خاص  ام.سی.آر.اس.  یک  مختص  جستجو  این  نمی کند: 
فهرستی از عناصر ابرداده ای مرتبط با یک جستجوی ذخیره شده وجود ندارد و الزامی نیست که 

یک جستجوی ذخیره شده به سامانه پیشینه دیگری صادر یا منتقل گردد.
10-2-7 گزارش ها

پشتیبانی  گزارش  مختلف  گونه  دو  از  ام.سی.آر.اس.  که یک  می نماید  الزام  مورک2010 
قباًل  که  همان طور  گزارش  گونه  دو  هر  گزارش های خالصه.  و  تفصیلی  گزارش های  نماید: 

توضیح داده شد، به جستجو ارتباط دارند.
منفرد  جستجوی  پرسش  یک  حول  و  معمولی  جستجوهای  شبیه  تفصیلی  گزارش های 
ابرداده ها را به دست  از  نتایج جستجو برای هر موجودیت، زیرمجموعه ای  بنا می شوند که در 
می دهد. گزارش های تفصیلی معمواًل طرح جدول گونه ای شبیه شکل 10a به خود می گیرند. 
گزارش های تفصیلی با جستجوها از این نظر متفاوتند که همه نتایج را با هم به صورت یک 
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مدرک واحد در یک قالب گزارشی رایج تحویل می دهند، هرچند مورک2010  قالب خاصی 
برای گزارش مشخص نمی کند. 

بر چندین پرسش جستجو هستند: آن ها مجموعه  در مقابل، گزارش های خالصه مبتنی 
نتایج را برای هر پرسش جستجو به دست نمی دهند بلکه تعداد کل موجودیت های یافت شده 
تفصیلی،  گزارش های  همانند  می دهند.  دست  به  را  دارند  تطابق  جستجو  پرسش  هر  با  که 

مورک2010 قالب گزارشی خاصی را برای گزارش های خالصه مشخص نمی کند.
10-2-8 گزارشات ذخیره شده

همانند جستجوهای ذخیره شده، تعاریف گزارش ها نیز پس از ساخته شدن، می توانند ذخیره 
شوند تا در یک تاریخ متعاقب، به عنوان مبنایی برای ساخت گزارش های بعدی فراخوانده شوند. 
به عالوه همانند جستجوهای ذخیره شده، گزارش های ذخیره شده هم لزومی ندارد که همخوان 

با یک تعریف گونه داده ای باشند یا قابلیت انتقال به سامانه های پیشینه دیگر داشته باشند.
10-4 الزامات کارکردی

R 10-4-1  -  ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که با استفاده از پرسش 

جستجو، هر موجودیتی را که اجازه مرور و بازبینی آن را دارد، بیابد.
جستجو  پرسش  یک  ساخت  به  اقدام  کاربر  جستجو،  طریق  از  موجودیت ها  یافتن  برای 
می کند. آن گاه ام.سی.آر.اس. موجودیت هایی را که با پرسش مطابقت دارند را، با این شرط که 
کاربر مجاز به بازبینی آن ها باشد، پیدا می کند )نگاه کنید به 4. خدمت نقش الگو(. فهرست کل 
موجودیت هایی که با پرسش جستجو مطابقت دارند، مجموعه نتایج جستجو را تشکیل می دهد.
مورک2010 قالب خاصی برای پرسش های جستجو مشخص نمی کند؛ آن ها ممکن است 
مانند عبارات اس.کیو.ال. نوشته شوند، یا مانند پرسش از طریق فرم، به صورت تصویری باشند، 

و غیره.
195-5-14 F :مأخذ کارکرد

 R 10-4-2  - ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد که نتایج جستجو را، طبق R

10-4-1، به گونه یا گونه های خاصی از موجودیت ها محدود سازد.
مثاًل، یک کاربر ممکن است فقط در میان رخ دادها جستجو کند یا تنها کاربران، گروه ها و 

نقش هایی که با عبارت جستجو همخوانی دارند را مورد جستجو قرار دهد.
R 10-4-3 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان مشخص کردن یک پرسش 

جستجو، طبق R 10-4-1 را بدهد که شامل جستجوی تمام متن واحدی می شود که در میان 
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همه عناصر ابرداده ای متنی اجرا می شود.
جستجوی تمام متن شامل جستجوی یک یا تمام چند واژه یا عبارت می شود. همه عناصر 

ابرداده ای متنی باید در جستجوی تمام متن گنجانده شوند.
R 10-4-4  - هنگام اجرای جستجوی تمام متن، طبق R 10-4-3، ام.سی.آر.اس. باید 

برای هر موجودیت یافته شده یک نمره مرتبط بودن محاسبه نماید.
نمره مرتبط بودن باید نتایج جستجو را در طول یک پیوستار از بهترین تطابق با پرسش 
جستجو تا بدترین تطابق، رتبه بندی نماید. مورک2010 الگوریتم مورد استفاده موتور جستجوی 

ام.سی.آر.اس. برای محاسبه نمره مرتبط بودن را مشخص نمی کند.
R 10-4-5  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد طبق R 10-4-1، یک 

پرسش جستجو متشکل از یک یا چند معیار جستجو مشخص نماید، که در آن هر معیار جستجو 
یک عنصر ابرداده ای سامانه ای یا زمینه ای به خصوص را با مقدار ارایه شده توسط کاربر مقایسه 

می کند.
مثال، کاربری ممکن است موجودیت های مربوط به گروه را بر اساس مقدار عنوان آن ها 

جستجو نماید.
R 10-4-6  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که طبق  R 10-4-5یک 

معیار جستجو مشخص نماید، که مورد منطبق با هر مقدار عنصر ابرداده ای مشخص شده را 
به دست دهد.

مثاًل، کاربر باید قادر باشد که تنها انبوهه های بسته شده را بر اساس معیارهای جستجو که 
مشخص می کنند مهر زمان بسته شدن وجود دارد و دارای مقدار است، پیدا کند، یا برعکس، 
تنها انبوهه های باز را با جستجو برای انبوهه هایی که مهر زمان بسته شدن آن ها فاقد مقدار 

است پیدا نماید.
 5-4-10 R 10-4-7 - ام.سی.آر.اس. .س باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که طبق R

اساس جستجوی  بر  را  متنی  ابرداده  با  نماید، که مورد منطبق  را مشخص  معیار جستجویی 
تمام متن به دست دهد.

این مورد مشابه R 10-4-3 است جز اینکه این الزام جستجوی تمام متن را به یک عنصر 
ابرداده ای متنی مشخص شده منفرد به جای جستجوی کل عناصر ابرداده ای متنی به صورت 

همزمان، محدود می نماید.
R 10-4-8 - ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد که طبق R 10-4-5 معیار 
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جستجویی مشخص نماید، که بر اساس یکی از موارد زیر یک مورد منطبق با ابرداده تاریخ، 
تاریخ/زمان و مهر زمان به دست دهد:

• مقادیری که قبل از یک تاریخ، تاریخ/زمان و مهرزمان بخصوص واقع می شوند؛	
• مقادیری که بعد از یک تاریخ، تاریخ/زمان و مهرزمان بخصوص واقع می دهند؛	
• مقادیر واقع شده در یک تاریخ خاص؛	
• مقادیر واقع شده در امروز؛	
• مقادیر واقع شده در دیروز؛	
• مقادیر واقع شونده در فردا؛	
• مقادیر واقع شده در این هفته؛	
• مقادیر واقع شده در هفته گذشته؛	
• مقادیر واقع شونده در هفته آتی؛	
• مقادیر واقع شده در این ماه تقویمی؛	
• مقادیر واقع شده در ماه تقویمی قبل؛	
• مقادیر واقع شونده در ماه تقویمی بعد؛	
• مقادیر واقع شده در این فصل سازمانی؛	
• مقادیر واقع شده در فصل اداری گذشته؛	
• مقادیر رخ دهنده در فصل سازمانی آتی؛	
• مقادیر واقع شده در این سال سازمانی؛	
• مقادیر واقع شده در سال سازمانی گذشته؛	
• مقادیر واقع شونده در سال سازمانی آتی؛	
• مقادیر واقع شده در این سال تقویمی؛	
• مقادیر واقع شده در سال تقویمی گذشته؛ یا	
• مقادیر  واقع شونده در سال تقویمی آتی.	

نگاه کنید به مثال موجود در توضیحات زیر R 10-4-5 - توانایی تعریف یک بازه تاریخی/
و  ذخیره شده  برای جستجوهای  تقویمی“ مخصوصا  ماه  ”این  مانند  نسبی،  معنایی  در  زمانی 

گزارش دهی مهم هستند.
R 10-4-9 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که، برای خدمت جستجو 

و گزارش دهی، اولین روز هفته و اولین ماه اولین فصل سال سازمانی را مشخص نماید.
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فصل  ”این  گذشته“،  ”هفته  مانند  معیارهایی  تعیین  برای  جستجو  هنگام  در  مقادیر  این 
سازمانی“ و ”سال سازمانی آتی“ طبق R 10-4-8 مورد نیاز می باشند. 

است  دسامبر  تا  ژانویه  از  که  تقویمی  سال  با  سازمانی  سازمان ها، سال  از  بسیاری  برای 
منطبق نیست. یک سال سازمانی ممکن است مثاًل از آوریل تا مارس باشد.

R 10-4-10  - طبق R 10-4-8، هنگام جستجو با استفاده از معیارهای مبتنی بر مهر 

زمان، ام.سی.آر.اس. باید بتواند برای یافتن دقیق مقادیری که در یک بازه زمانی مشخص یا 
در یک روز مشخص قرار دارند، منطقه زمانی محلی کاربر را تأثیر دهد.

برای مثال، موارد زیر همگی می توانند نماینده دقیقا یک زمان واحد در طی ماه های تابستان 
نیمکره شمالی باشند:

• 30، چهارشنبه، ساعت تابستانی اروپای مرکزی )UTC + 0300(؛	
• 0130، چهارشنبه، ساعت تابستانی اروپای شرقی )UTC + 0200(؛	
• 2330، سه شنبه، ساعت تابستانی اروپای غربی )UTC + 0100(؛	
• 2230، سه شنبه، ساعت هماهنگ جهانی )UTC(؛	

به مهر زمان ها )که شامل اطالعات منطقه زمانی هستند(  تنها  الزام  این  توجه کنید که 
اعمال می شود و به عناصر ابرداده ای مربوط به تاریخ و تاریخ/زمان قابل اعمال نیست.

مثاًل، صحیح نیست که هنگام جستجوی یک انبوهه پرسنلی با استفاده از معیار تاریخ تولد 
کارمند، یک اختالف منطقه زمانی نسبی را تأثیر دهیم. 

R 10-4-11 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که تحت R10.5.4، معیار 

جستجویی برای ابرداده های عددی مشخص نماید که با مقدار داده شده توسط کاربر، بر مبنای 
هر کدام از موارد زیر تطبیق نماید:

• تساوی،	
• بزرگتر از، یا	
• کوچکتر از.	

توجه کنید که با ترکیب کردن معیارهای جستجو، تحت R 10-4-15، امکان دستیابی به 
مقایسه های عددی فراتر از آنچه در باال فهرست شده وجود دارد- مثاًل ”بزرگتر یا مساوی با“، 

”کوچکتر یا مساوی با“، ”بزرگتر از )min( و کوچکتر از )max(“، و غیره
 R 10-4-12  - در مورد پرچم های ابرداده ای بولین که بررسی می کنند که آیا مقدار عنصر 
درست )تنظیم( یا غلط )پاک( است، ام.سی.آر.اس. باید طبق R 10-4-5 به کاربر معتبر امکان 
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دهد که معیار جستجویی مشخص نماید.
عناصر ابرداده ای بولین در مورک2010 به عنوان پرچم هایی مورد اشاره قرار گرفته اند.

باید به کاربر معتبر امکان دهد که طبق R10.4.5، معیار  R 10-4-13 - ام.سی.آر.اس. 

جستجویی را برای عناصر ابرداده ای که حاوی شناسه های سامانه ای هستند، بر اساس تطبیق 
با موجودیت ارایه شده توسط کاربر، مشخص نماید.

مثال، همه موجودیت های طبقه بندی شده تحت یک طبقه بخصوص را بیابد.
 ،5-4-10 R 10-4-13  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که طبق R

معیار جستجویی را برای پیشینه ها، انبوهه ها و مؤلفه های از نسل هر انبوهه مشخص نماید.
نوادگان لزومی ندارد که فرزندان بالفصل گرداوری باشند.

از  ترکیبی  هر  از  استفاده  با  دهد،  امکان  کاربران  به  باید  ام.سی.آر.اس.   -  15-4-10  R

عملگرهای بولین OR ،AND و NOT، معیارهای جستجوی مختلف را طبق R 10-4-5، با 
هم ترکیب نماید، و ترتیب تقدمی که طبق آن معیارهای جستجو ارزیابی می شوند با استفاده از 

پرانتزها یا یک روش معادل دیگر تغییر دهند.
 این عملگرها از جبر بولین وارد شده اند: AND به اشتراک دومجموعه، OR به اجتماع دو 
مجموعه و NOT به متمم یک مجموعه اشاره دارد. طبق قراردادهای منطق بولی، NOT دارای 
باالترین تقدم است، و پس از آن AND است، و OR پایین ترین تقدم را دارد. از پرانتزها می توان 

برای تغییر تقدم عملگرها استفاده نمود )عملیات درون پرانتزها همیشه اول اجرا می شوند(.
عبارات  از  باید  صراحتا  ام.سی.آر.اس.  که  نمی کند  تصریح  مورک2010  که  کنید  توجه 
‘OR‘ ،’AND’ و ‘NOT’ استفاده کند، و یا اینکه صراحتا باید از پرانتزها برای تغییر ترتیب 
برای نمایش  از هر وسیله منطقا معادل،  ام.سی.آر.اس. ممکن است  بلکه  استفاده کند.  تقدم 

همان عملگرها و مفاهیم استفاده نماید.
R 10-4-16  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که نتایج چندین پرسش 

جستجو را ترکیب، زنجیر یا ملحق کند تا جوابگوی پرس وجوهای جستجوی پیچیده باشد.
 مورک2010 مشخص نمی کند که چگونه مجموعه های مختلف نتایج جستجو باید توسط 
یک ام.سی.آر.اس. ترکیب شوند تا یک قابلیت جستجوی پیشرفته را فراهم سازند. مثال این 
امر ممکن است توسط معادِل یک پیونِد اس.کیو.ال بین دو جدول پایگاه داده ای، یا با شگردی 

متفاوت صورت گیرد.
یک  از  کاربران  که  است  پیچیده  جستجوی  نتایج  انواع   از  معمول  مثال های  زیر  موارد 
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ام.سی.آر.اس. انتظار دارند:
• همه انبوهه های باِز فاقد هرگونه پیشینه فعال را پیدا کن.	
• با پیدا کردن و ترکیب همه رخ دادهای یک انبوهه و هر موجودیت از نسل آن، برای آن 	

انبوهه یک ”تاریخچه فعالیت“ بساز.
• همه انبوهه ها یا همه پیشینه هایی که دارای یک طبقه بخصوص هستند را بیاب، صرف نظر 	

از اینکه طبقه بندی خود را از انبوهه مادر به ارث می برند یا مستقیما به آن ها اعمال شده 
است. 

• همه پیشینه های دارای یک طرح کنارگذاری بخصوص را بیاب، صرف نظر از اینکه آن را از 	
طبقه خود به ارث می برند یا مستقیما به آنها اعمال شده است.

• همه پیشینه های تحت تأثیر یک نگه داشت کنارگذاری را بیاب، صرف نظر از اینکه منفردا 	
به آن نگه داشت کنارگذاری افزوده شده اند یا به خاطر تعلق آن ها به طبقه یا انبوهه ای که 

به آن نگه داشت کنارگذاری افزوده شده است.
• از طریق پیداکردن همه رخ دادهای تولید شده توسط کاربران یک گروه در یک مدت 	  ،

زمانی مشخص، فعالیت های آن گروِه بخصوص را پایش کن .
• همه موجودیت هایی دارای یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای مرتبط به خصوص را بیاب، 	

هرجا عنصر ابرداده ای آن حاوی مقدار یا بازه ای از مقادیر مشخص هست.
• با ردگیری کارکرد ایجاد طی رخ داد ایجاد، همه موجودیت های ایجاد شده توسط یک کاربر 	

بخصوص را بیاب.
• همه پیشینه های انتقال یافته توسط اعضای یک گروه بخصوص در ماه گذاشته را بیاب.	

R 10-4-17 - ام.سی.آر.اس. به طور پیش فرض باید طبق R 10-4-1، تنها موجودیت های 

گنجاندن هردوی  بر  کننده جستجو  اجرا  کاربر  مگر  دهد،  به دست  نتایج جستجو  در  را  فعال 
موجودیت های فعال و ته مانده در نتایج جستجو تصریح نماید.

بر  کاربر  که  نمی آیند. هرجا  نتایج جستجو  در  ته مانده  موجودیت های  پیش فرض،  به طور 
نتایج  در  به روشنی  باید  آنها  وضعیت  نماید،  تصریح  ته مانده  و  فعال  موجودیت های  هردوی 

جستجو نشان داده شود.
R 10-4-18  - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر که یک جستجو را شروع می کند، 

طبق R 10-4-1، امکان مشخص نمودن موارد زیر را بدهد:
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• کدام یک از عناصر ابرداده ای در نتایج جستجو گنجانده شود؛	
• آیا گونه موجودیت هر موجودیت در نتایج جستجو گنجانده شود؛	
• آیا نمره مرتبط بودن، که طبق R 10-4-4محاسبه شده،  گنجانده شود؛	
• آیا هر دوی موجودیت های ته مانده و فعال، طبق R 10-4-17 گنجانده شود؛	
• آیا نتایج جستجو براساس نمره مرتبط بودن )در صورت گنجانده شدن( مرتب شود، و اگر نه،	
• کدام عنصر یا عنصرهای ابرداده ای برای مرتب سازی نتایج جستجو استفاده شوند.	

کاربر می تواند انتخاب نماید که، مثاًل، عنوان و توصیف هر موجودیت، گونه موجودیت و مهر 
زمان ایجاد آن در نتایج جستجو گنجانده شود، و نتایج با مهر زمان ایجاد مرتب نماید.

توجه کنید که در هنگام مرتب سازی نتایج جستجو با استفاده از یک مهر زمان، ام.سی.
 R باید برای تعیین ترتیب موجودیت ها، منطقه زمانی را تأثیر دهد )نیز نگاه کنید به آر.اس. 

.)10-4-10
R 10-4-19  - برای مجموعه های بزرگ نتایج جستجو، ام.سی.آر.اس. باید روشی برای 

صفحه بندی، یا جایگزینی دیگر اجرا نماید طوری که تنها زیرمجموعه ای از کل نتایج جستجو 
به کاربر ارایه گردد و زیرمجموعه های دیگر به هنگام نیاز آورده شوند.

یا  است  نداده  ارائه  جستجو  نتایج  از  ”بزرگ“  مجموعه  یک  برای  تعریفی  مورک2010 
مشخص نمی کند که ام.سی.آر.اس. چگونه باید صفحه بندی یا روشی دیگر برای ارایه پی درپی 
زیرمجموعه ای از کل نتایج جستجو به کاربر را اجرا نماید؛ اما، صفحه بندی )یا جایگزین آن( 
مختلف  اجراهای  در  اندازه صفحات  باشد.  نمایش  قابل  ام.سی.آر.اس.  آزمون  در خالل  باید 

معموال بین 10 و 100 قلم )آیتم( در صفحه متغیر است.
پرسش جستجو  با  که  را  موجودیت هایی  تعداد کل  باید  ام.سی.آر.اس.   -   20-4-10  R

تطبیق دارند را به عنوان بخشی از نتایج جستجو ارایه دهد: این کل نباید موجودیت هایی را که 
طبق R 10-4-21، از نتایج جستجو مستثنی هستند را شامل گردد.

هرجا که مجموعه های بزرگ نتایج جستجو صفحه بندی می شوند، طبق R 10-4-19، شمار 
مجموع نتایج جستجوی مورد تطبیق، باید با اولین زیرمجموعه و همه زیرمجموعه های بعدی بیاید.

مورد  الگوهای  و  فعالیت های جستجو  از  ارزش مند  نشانه ای  نتایج جستجو  شمار مجموع 
استفاده در سراسر ام.سی.آر.اس. است، هم بی درنگ برای کاربر و هم متعاقبا از نظر آماری در 
زمانی که در یک رخ داد تطبیق ذخیره می گردد. بسته به موتور جستجوی مورد استفاده ام.سی.

آر.اس. این شمار ممکن است تقریبی باشد.
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R 10-4-21  - ام.سی.آر.اس. نباید هرگز به یک کاربر امکان دهد که از راه جستجو، مرور 

یا هر شیوه دیگر، به آن موجودیت ها و ابرداده های آن ها که صالحیت بازبینی ندارد، دسترسی 
داشته باشد. این گونه موجودیت ها همگی باید از نتایج جستجو مستثنی گردند.

نیز نگاه کنید به R 10-4-1. نتایج جستجو نباید هیچ موجودیت دسترس ناپذیری که کاربر 
فاقد صالحیت دسترسی به آن است را در بر داشته باشد. به عالوه، موجودیت های دسترس ناپذیر 

باید طبق 10-4-20، از کل نتایج جستجو بیرون گذاشته شوند.
R 10-4-22  - هرگاه یک کاربر جستجویی را طبق R 10-4-1 انجام داد، ام.سی.آر.اس. 

باید یک رخ داد تولید نماید و آن را در تاریخچه رخ داد موجودیت کاربری آن کاربر قرار دهد. 
رخ داد باید توصیفی از  پرسش جستجوی اجرا شده و شمار کل موجودیت های یافته شده، دربر 

.)20-4-10 R داشته باشد )نگاه کنید به
 مورک2010 مشخص نمی کند که چگونه پرسش های جستجو باید در جستجو بیان شوند. 

ممکن است به زبان تعبیری ساختارمند و یا به یک زبان طبیعی باشد.
توجه کنید که مورک2010 الزام نمی کند که رخ داِد جستجوِی تولیدشده باید به هرکدام از 
نتایج جستجو به عنوان موجودیت هاِی شرکت کننده پیوند یابد، بلکه رخ داد باید شمار کل نتایج 

جستحوی به دست آمده را دربرداشته باشد
195-5-F14 :مأخذ کارکرد

R 10-4-23  - ام.سی.آر.اس. باید به کاربران معتبر امکان ذخیره کردن، تغییر دادن،پاک 

کردن و به اشتراک گذاری پرسش های جستجو را بدهد.
اشاره قرار  به عنوان ”جستجوهای ذخیره شده“ مورد  این ها معمواًل  توجه کنید که گرچه 

می گیرند، تنها این پرسش جستجو و نه نتایج جستجو است که ذخیره می گردد.
مورک2010 مشخص نکرده است که پرسش ها جستجو چگونه و در چه قالبی ذخیره شوند. 
این جزییات مختص خود ام.سی.آر.اس. و موتور جستجوی آن است. به همین دلیل، طبق 11. 
خدمت صدور، جستجوهای ذخیره شده نمی توانند از یک ام.سی.آر.اس. صادر و به درون یک 
سامانه پیشینه دیگر وارد شوند، و این کارکرد در تعاریف کارکرد در بخش 14.5 تعاریف کارکرد 

گنجانده نشده است.
R 10-4-24 - ام.سی.آر.اس. باید به کاربران معتبر امکان دهد که گزارش های تفصیلی 

را بر اساس هر پرسش جستجو، در یک قالب گزارشی رایج، با اقالم قابل پیکربندی زیر تولید 
نمایند:
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• یک سربرگ گزارش تهیه شده توسط کاربر؛	
• تاریخ و زمانی که گزارش تولید شده است؛	
• شماره گذاری صفحات؛	
• جزئیات ام.سی.آر.اس. و خدمت جستجو و گزارش دهی تولید کننده گزارش )نگاه کنید به 	

R 2-4-2(؛
• جزئیات کاربر تولید کننده گزارش )نگاه کنید به R 3-4-1(؛	
• توضیحی درباره پرسش جستجوی مورد استفاده برای گزارش )نگاه کنید به R 10-4-22(؛	
• شمار کلی نتایج جستجو در گزارش )نگاه کنید به R 10-4-20(؛ و	
• ستون ها و سرستون هایی برمبنای عناصر ابرداده ای انتخاب شده برای گزارش )نگاه کنید 	

.)18-4-10 R به
که  هنگامی  را  خود  پشتیبانی  مورد  گزارشی  قالب های  از  فهرستی  باید  عرضه کنندگان 

محصول آن ها تأیید می شود، ارائه دهند. قالب های گزارشی رایج شامل موارد زیر است:
• مقادیر جدا شده با کاما یا تب )comma or tab(؛	
• قالب های صفحه گسترده، مانند OOاکس.ام.ال و ODF؛	
• قالب های مبتنی بر اکس.ام.ال و HTML؛ و	
• PDF یا دیگر قالب های سندی.	

184-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 10-4-25  - ام.سی.آر.اس. باید به کاربران معتبر امکان دهد که گزارش های خالصه را بر 

مبنای چندین پرسش جستجو، در یک قالب گزارشی رایج، با اقالم قابل پیکربندی زیر تولید کنند:
• یک سربرگ گزارش تهیه شده توسط کاربر؛	
• تاریخ و زمان تولید گزارش؛	
• شماره گذاری صفحات؛	
• جزئیات ام.سی.آر.اس. و خدمت جستجو  و گزارش دهی تولید کننده گزارش )نگاه کنید به 	

R 2-4-2(؛
• جزئیات کاربر تولید کننده گزارش )نگاه کنید به R 3-4-1(؛	
• توصیفی از هر کدام از پرسش های جستجوی مورد استفاده توسط گزارش )نگاه کنید به 	

R 10-4-22(؛ و
• 	.)20-4-10 R شمار کل نتایج جستجوی یافت شده برای هر پرسش جستجو )نگاه کنید به
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از  مشخص  مجموعه  هر  با  که  را  موجودیت هایی  کل  شمار  تنها  خالصه  گزارش  یک 
پرسش های جستجو مطابقت دارد به دست می دهد. فقط شمار کل موجودیت های دارای تطبیق 
و  موجودیت ها  که  متنی  هیچ  تفصیلی،  گزارش  برخالف  خالصه  گزارش  در  می شود.  داده 

ابرداده های آن ها را فهرست نماید، وجود ندارد.
قالب های گزارشی رایج در توضیحات R 10-4-24 فهرست شده اند.

196-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 10-4-26  - هرگاه یک کاربر یک گزارش تفصیلی، طبق R 10-4-24، یا یک گزارش 

خالصه طبق R 10-4-25 تولید می کند، ام.سی.آر.اس. باید یک رخ داد تولید کند و آن را در 
از  توصیفی  شامل  باید  رخ داد  یادداشت  بگذارد.  کاربر  آن  کاربری  موجودیت  رخ داد  تاریخچه 
جستجو یا جستجوهای اجرا شده در تولید گزارش، و شمار کل موجودیت های یافت شده باشد.

.22-4-10 R نیز نگاه کنید به
196-5-14 F ،184-5-14 F :مأخذ کارکردس

R 10-4-27 - ام.سی.آر.اس. باید برای هر دوی گزارش های تفصیلی و خالصه به کاربران 

معتبر امکان ذخیره کردن، تغییر دادن، پاک کردن و به اشتراک گذاری تعاریف گزارش را بدهد.
.23-4-10 R نیز نگاه کنید به

و  کردن  دادن،پاک  تغییر  کردن،  ذخیره  امکان  معتبر  کاربران  به  باید  ام.سی.آر.اس. 
به اشتراک گذاری پرسش های جستجو را بدهد.

11 خدمِت صادرکردن
11-1 اطالعات خدمت

خدمت صادرکردننام خدمت
0/1نسخه خدمت

)42-4-14 M 2777شناسه خدمت در اجرا )نگاه کنید بهab81-057e-4aa4-9595-69459ec2dc1e

11-2 مفاهیم کلیدی
11-2-1 هدف از صادرکردن

صادرکردن در مورک2010 عملیاتی است که موجودیت های ام.سی.آر.اس.  با آن می توانند 
با جزئیات کافی در یک قالب داده ای "اکس.ام.ال"1 رایج، متعلق به آیین نامه، توصیف شوند، 

1. اکس.ام.ال



203 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

طوری که مقادیر ابرداده ای، تاریخچه های رخ داد، کنترل های دسترسی و محتوای آن ها بتواند 
حفظ شود و به یک ام.سی.آر.اس. دیگر انتقال یابند.

مکمل عملیات صادرکردن، واردکردن می باشد. هدف از واردکردن، گرفتن داده های اکس.
ام.ال با قالب مورک2010 که از یک ام.سی.آر.اس. صادر شده اند و استفاده از آن ها برای تولید 
موجودیت های جدید در یک ام.سی.آر.اس. دیگر است، طوری که بتوانند به همان طریق قبلی 

در دسترس بوده و مدیریت شوند.
به طور آرمانی، هردوی صادرکردن و واردکردن باید عملیاتی ”بدون ُگم گشت“ باشند: نباید 
توانایی  مورک2010  سازند.  محروم  آن ها  زمینه  و  محتوا  معنا،  هیچ گونه  از  را  موجودیت ها 
ام.سی. یک  به  آن ها  سودمندانه  واردکردن  و  ام.سی.آر.اس.  یک  از  موجودیت ها  صادرکردن 

آر.اس. دیگر، بدون مفقود شدن هیچ زمینه کسب وکاری، را به عنوان دست یابی به ”عملکرد 
تعاملی“ می داند.

برخی از دالیل رایج برای صادرکردن موجودیت ها از یک ام.سی.آر.اس. در ادامه آمده است.
• انتقال – که در آن موجودیت ها به مدیریت یک سامانه، سازمان یا آرشیو دیگر تغییر مکان 	

داده می شوند. انتقاب غالبًا به عنوان نتیجه ای از پیروی از یک زمان بندی به صورت قسمتی 
از فرایند امحای توصیف شده در 8. سرویس زمان بندی، اجرا می گردد.

• دیگر 	 ام.سی.آر.اس.  به  ام.سی.آر.اس.  یک  مدیریت  از  موجودیت ها  که  هنگامی   – کوچ 
درون یک سازمان برده می شوند. این امر ممکن است به عنوان بخشی از جایگزینی، ارتقا 

یا از رده خارج کردن ام.سی.آر.اس. اولیه انجام شود.
• و 	 سامانه کمکی  چند  یا  یک  در  منظم  به طور  موجودیت ها  آن  در  که   – میزبانی کمکی 

احتمااًل فقط-خواندنی کپی می شوند. اگر میزبان کمکی به طور منظم از این طریق روزآمد 
شود آن گاه فقط تفاوت های بین موجودیت های نگه داشته در این سامانه و موجودیت های 

درون سامانه منبع نیاز به واردشدن دارند.
• رونوشت – منظور از آن دردسترس گذاری یک کپی به عنوان مرجع یا محافظت از محتوای 	

یک ام.سی.آر.اس. است، در یک قالب غیر-اختصاصی و به راحتی قابل فهم که قابل حمل 
به دیگر سامانه های پیشینه همخوان باشد. توجه شود که نه هدف و نه بهینه سازی خدمت 
از  بخشی  به عنوان  روزمره  عملیاتی  پشتیبان های  تهیه  درجهت  مورک2010  صادرکردن 
تدارکات معمول برای خدمت های بازگردانی در زمان حوادث نیست. با این حال، برخالف 
پشتیبان داده های سامانه که با قالب داده ای عرضه کننده ساخته می شود و تنها می تواند 
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برای برگرداندن سامانه ای که از آن تهیه شده است به کار رود، خدمت صادرکردن امکان 
می دهد که یک کپی از همه یا بخشی از یک ام.سی.آر.اس. در یک قالب همه جا قابل فهم 

اکس.ام.ال مورک2010 ساخته شود.
11-2-2 صادرکردن جزیی

خدمت صادرکردن مورک2010 برای صادر نمودن موجودیت های کامل همراه با ابرداده ها، 
نظر  در  دست نخورده  به صورت  آن ها  محتوای  و  دسترسی  کنترل های  رخ داد،  تاریخچه های 
گرفته شده است. هنگامی که موجودیت ها از خدمت صادرکردن مورک2010 صادر می گردند، 
سایر موجودیت های مرتبِط ارائه دهنده زمینه آن موجودیت، از قبیل جانگهدارها نیز، باید همراه 
آن ها صادر شوند )نگاه کنید به 11-2-7 صادرکردن محتوا و جانگهدارها(. این امر تضمین 
می کند که زمینه کامل موجودیت ها از سامانه ای به سامانه دیگر منتقل شود. با این حال، نیاز به 

صادر کردن داده های کافی برای تضمین این امر وجود دارد.
برخی از سامانه های پیشینه ممکن است عالوه بر این، سایر گونه های صادرکردن که در آن 
تنها برخی از الزامات خدمت صادرکردن مورک2010 پشتیبانی می شوند، را امکان پذیر کنند. 

این گونه های دیگر می تواند شامل موارد زیر باشد:
• تنها برخی از ابرداده ها؛	
• تنها برخی از رخ دادهای درون تاریخچه رخ داد؛	
• تنها برخی اطالعات کنترل دسترسی؛ و/یا	
• تنها برخی از موجودیت های مرتبط.	

با  داده هایی که صادر می شوند  تمامیت  در  دلیل نقص  به  را  رویکردها  این  مورک2010 
عنوان اجرای ”صادرکردن جزیی“ توصیف می کند. صادرکردن جزیی، بر اساس تعریف، بجای 

بدون ُگم گشت بودن ”ُپر ُگم گشت“ است.
مثال  معینی،  کسب وکاری  شرایط  در  تاحدودی  می تواند  جزیی  صادرکردن  حالی که  در 
به عنوان وسیله ای برای ارائه یک کپی موقت، یا مجموعه خالصه ای از پیشینه ها، به یک مقام 
برون سازمانی کارایی داشته باشد، اما به طورکلی برای اجرای مدیریت موفق پیشینه ها مناسب 
نیست. انتقال ُپرُگم گشِت موجودیت ها ممکن است به برداشته شدن ناخواسته آن مشخصات 
مهم و زمینه های کسب وکاری منتج شود که بعداً مورد نیاز است. سازگاری درونی، درون سامانه 

پیشینه، خصوصًا در دوره طوالنی تر نمی تواند تضمین شود.
به همین دلیل، صادرکردن جزیی، الزامی نیست و برای همخوانی با آیین نامه مورک2010، 
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مورد آزمون قرار نمی گیرد، گرچه عرضه کننده ممکن است فرم یا فرم های صادرکردن جزیی 
را به عنوان یک امکان افزوده برای محصول ارایه دهد. به عالوه، توجه شود که به دلیل اینکه 
قالب داده ای صادرکردن که توسط مورک2010 داده شده مبتنی بر اکس.ام.ال است، به همان 
یک  از  را  جزیی  صادرکردن  هر  که  باشد  داشته  وجود  سازمان  برای  امکان  این  باید  طریق 

صادرکردن کامل با اعمال متعاقب انتقال اکس.ام.ال تولید نماید.
اجرای خدمت صادرکردن کامل مورک2010، آنگونه که با این الزامات تعریف شده، یک 

کیفیت حیاتی است که برای همخوانی با خدمت های اصلی، اجباری است.
11-2-3 استفاده از اکس.ام.ال

بنیاد دی.ال.ام. فروم همراه  انتشار و حمایت  با یک طرح اکس.ام.ال مورد  مورک2010 
است که مشخص می کند داده ها چه طور باید به عنوان یک پس-وضعیت از صادرکردن و یک 
پیش وضعیت از واردکردن توصیف گردند. هر ام.سی.آر.اس. باید یک اجرای کامل از این طرح 
را فراهم نماید، طوری که برای تعریف و ورود عناصر ابرداده ای زمینه ای و گونه های معرفی شده 

با تک برنامه های الحاقی و کمکی مورک2010، قابل گسترش باشد.
در حال حاضر مورک2010 خدمت صادرکردن را به صورت نوشتن موجودیت های صادر 
شده در یک فایل داده ای اکس.ام.ال تعریف می کند، با این حال، می پذیرد که نوشتن داده های 
دلیل  به  است،  داده ها عملی  میزان کم  برای  اکس.ام.ال، گرچه  داده ای  فایل های  در  صادره 
محدودیت های زیر نمی تواند یک راه حل رشدپذیر برای محیط های ام.سی.آر.اس. متوسط تا 

بزرگ در نظر گرفته شود.
• همچنین 	 و  می دهند  قرار  داده ای  فایل های  اندازه  بر  را  محدودیت هایی  عامل ها  سیستم 

محدودیت های عملی اعمال شده توسط رسانه های ذخیره کننده وجود دارند. به همین دلیل، 
میزان زیاد داده ها نمی توانند بر روی یک فایل داده ای واحد نوشته شوند بلکه باید بر روی 

فایل های داده ای متعدد شکسته شوند. هیچ استاندارد صنعتی برای این امر وجود ندارد.
• غالبا فایل های داده ای اکس.ام.ال با هدف ذخیره بهینه فشرده می شوند: گرچه خود اکس.	

استانداردسازی  مختلف  فشرده سازی  الگوریتم های  اما  است،  شده  استانداردسازی  ام.ال 
نشده اند.

• فایل های داده ای اکس.ام.ال ، حتی موقتی، باید در جایی ذخیره شوند که آن ها را در مقابل 	
خطرات امنیتی، مانند دسترسی نامعتبر، پاک شدن تصادفی و حتی دستکاری آسیب پذیر 

می سازد.
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ده هاهزار، صدهاهزار  هزارها،  انتقال  نیازمند  بزرگتر  ام.سی.آر.اس.  نرم افزارهای  آینده،  در 
واحد  عملیات  یک  از  بخشی  عنوان  به  مرتبط،  موجودیت های  و  پیشینه  میلیون ها  حتی  و 

صادرکردن/واردکردن امن خواهند بود.
11-2-4 جریان داده های اکس.ام.ال

بنا به دالیلی که قباًل ذکر شد، صادرکردن به فایل داده ای اکس.ام.ال، به عنوان یک راه 
می شود.  دیده  ام.سی.آر.اس.  یک  از  داده ها  واردکردن  و  مسأله صادرکردن  برای  موقت  حل 
هیأت مدیره مورک بنیاد دی.ال.ام. فروم در نظر دارد که گزینه های ممکن برای پشتیبانی از 

جریان داده های صادره در نسخه آینده مورک2010 را مورد مطالعه و مرور قرار دهد.
اکس.ام.ال  داده ای  فایل  به  نسبت  زیر  مزیت های  دارای  اکس.ام.ال  داده ای  جریان های 

هستند:
• رسانه های 	 ذخیره سازی  ظرفیت  یا  داده ای  فایل  ثابت  اندازه  محدودیت های  با  جریان ها 

فیزیکی محدود نمی شوند، گرچه جریان ها ممکن است که در یک یا چند فایل داده ای در 
صورت نیاز ذخیره گردند. 

• یک جریان می تواند در هر لحظه در طول انتقال متوقف شده و بعداً ادامه پیدا کند: بنابراین 	
جریان ها وسیله ای قوی برای انتقال هستند.

• امکان یک 	 از میان کانال های رمزگذاری شده فرستاده شوند، که  جریان ها ممکن است 
ارتباط امن سامانه به سامانه را فراهم می کند.

• در خالل انتقال، جریان ها نیازمند ذخیره کننده های فیزیکی واسطه، مانند دی.وی.دی.ها 	
نیستند که در حمل ونقل ها امکان گم شدن، آسیب دیدن یا کپی غیرقانونی آن ها وجود دارد.

• جریان، امکان انتقال بی درنگ و بی واسطه داده ها را فراهم می کند.	
در نتیجه، جلوگیری یا مداخله در داده های جاری مشکل تر شده، و این، در ترکیب با فوریت 
داشتن ارتباط بی درنگ، در آینده به افزایش صحت و اصالت پیشینه های مورد انتقال کمک 
مورک2010  صادرکردن  خدمت  در  آینده  در  می تواند  که  ممکن  استاندارد  یک  کرد.  خواهد 
گنجانده شود استفاده از استاندارد W3C EXI)تبادل اکس.ام.ال بهینه( است. در زمان انتشار 
مورکEXI ،2010 ”توصیه“ کنسرسیوم شبکه تارنمای جهانی )W3C( نمی باشد، اما از دسامبر 

2009 یک توصیه کاندید بوده است.
11-2-5 واردکردن موجودیت ها

پیشینه  سامانه های  اجرای  در  استفاده  برای  که  است  بوده  این  مورک2010  از  هدف 
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مقیاس بزرگ چندمنظوره و اجرای های مقیاس کوچک تک منظوره مناسب باشد. در حالی که 
صادرکردن، یک بخش ضروری خدمت های اصلی ارایه شده توسط یک ام.سی.آر.اس. است، 
واردکردن، به عنوان یک مکمل، الزام اصلی آیین نامه نیست. این از پیچیدگی فرایند واردکردن 
حکایت دارد. اجرای یک خدمت واردکردن که  داده ها را از هر ام.سی.آر.اس. دیگر با موفقیت 
وارد می نماید لزوما مستلزم نرم افزاری پیچیده تر از آن چه تنها برای صادرکردن داده ها نیاز است، 
و تحمیل هزینه های  توسعه طوالنی تر  زمان  پیچیده تر،  نرم افزارهای  نتیجه ساختن  می باشد. 
بالقوه باالتر به مشتریان، دست کم تا زمان رواج این گونه سامانه ها، و یک سقوط متناظر در 

تعداد سامانه های پیشینه همخوان می باشد.
به  باید  .ها  ام.سی.آر.اس.  همه  که  است  کرده  تصریح  مورک2010  گرچه  بنابراین، 
صادرکردن مجهز باشند طوری که هیچ سامانه ای به صورت دامی برای داده ها درنیاید، که اگر 
به آن واردشوند دیگر نتوانند از آن بازیابی گردند، تصریح نمی کند که هر ام.سی.آر.اس. لزومًا 
باید یک خدمت واردکردن داشته باشد. برخی از سامانه های کسب وکاری اختصاصِی پیش قدم 
ممکن است اصاًل به وارد کردن مجهز نباشند، حال این که سایر عرضه کنندگان ام.سی.آر.اس. 
با مورک2010 خود خواهند گنجاند. به  را تنها در نسل دوم محصوالت همخوان  واردکردن 
طورکلی این سامانه های پیشینه بزرگتر و کلی تر هستند که به صورت میان-افزارهای شرکتی و 
با ظرفیت پشتیبانی از چندین سامانه کسب وکاری پیش قدم و یکپارچگی با آن ها، زودتر از سایر 

انواع ام.سی.آر.اس. .ها نیازمند کارکرد واردکردن خواهند بود.
و  شد  خواهد  ارایه  مورک2010  به  الحاقی  تک برنامه  یک  به عنوان  واردکردن،  خدمت 
سازمان های مصرف کننده می توانند در صورتی که نیاز، این کارکرد را به وضوح مشخص کنند.

11-2-6 صادرکردن از سامانه های ناهمخوان
با رواج سامانه های همخوان با مورک2010، پیش بینی می شود که عرضه کنندگان دنبال 
ساخت مبدل هایی خواهند بود پیشینه ها و سایر موجودیت ها در سامانه های اطالعاتی برجای مانده 
را قادر به صادرشدن با قالب اکس.ام.ال مورک2010 نماید. این سامانه های قدیمی تِر ناهمخوان 
ممکن است هرگز به نسخه های جدیدتری با قابلیت همخوانی با مورک2010 ارتقا نیابند. اما، 
سازمان ها از عرضه کننده اصلی، یا یک عرضه کننده طرف سوم خواهند خواست که یک نرم افزار 
کوچ فراهم سازد تا محتواهای این سامانه های پیشینه بتواند به یک ام.سی.آر.اس. انتقال یابند.

پس از کوچ یا بازتولید موفقیت آمیز پیشینه ها و موجودیت ها در یک ام.سی.آر.اس. آن ها 
می توانند بدون محدودیت حفظ گردند چرا که همه نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. مجهز به خدمت 
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صادرکردن هستند، بنابراین، می توانند آن ها را به سامانه های پیشینه بعدی منتقل نمایند.
برای  الزامی  هیچگونه  اکس.ام.ال.،   داده ای  قالب  یک  فراهم کردن  بجز  مورک2010، 
انتقال پیشینه ها و موجودیت ها از سامانه های پیشینه ناهمخوان معرفی نمی کند. هر سازمان 
در  یا گسترش خود،  تأیید  مورد  ابزار کوچ  از کامل بودن و صحت  باید مستقال  مصرف کننده 

خصوص استخراج پیشینه ها و موجودیت ها از سامانه های برجای مانده، مطمئن گردد.
11-2-7 صادرکردن زمینه و جانگهدارها

بر  و مورک2010  متقابل هستند  ارتباط کامال  دارای  ام.سی.آر.اس.  موجودیت ها در یک 
صادرشدن هر موجودیت به همراه زمینه الزام دارد. این بدان معنی است که هنگامی که یک 
موجودیت صادر می گردد، اطالعات درباره موجودیت و دیگر موجودیت های مرتبط همراه آن 

صادر گردند.
زمینه کامل هر موجودیت، به منظور صادرکردن، از موارد زیر تشکیل می شود.

عناصر ابرداده ای سامانه ای و مقادیر آن ها.. 1
عناصر ابرداده ای زمینه ای و مقادیر آن ها.. 2
موجودیت های مرتبط که با شناسه های سامانه ای ذخیره شده در این عناصر ابرداده ای مورد . 3

ارجاع قرار گرفته اند.
موجودیت های عمده، مانند طرح کنارگذاری یک پیشینه، خواه مستقیما توسط یک شناسه . 4

سامانه ای درون یک عنصر ابرداده ای، مورد ارجاع قرار گرفته باشد و خواه این گونه نباشد.
موجودیت های درون، مانند مؤلفه های یک پیشینه، کاربران درون یک گروه یا پیشینه های . 5

درون یک انبوهه.
لیست کنترل دسترسی یک موجودیت و مدخل های کنترل دسترسی آن.. 6
لیست های کنترل دسترسی موجودیت های مرتبط و عمده و مدخل های کنترل دسترسی . 7

آن ها.
کاربران، گروه ها و نقش های مورد ارجاع با این مدخل های کنترل دسترسی.. 8
رخ دادهای درون تاریخچه رخ داد موجودیت.. 9

موجودیت های مورد ارجاع شناسه های سامانه ای ذخیره شده در عناصر ابرداده ای متعلق به . 10
هر رخ داد.

برای صادر کردن کامل یک موجودیت به همراه زمینه آن از یک ام.سی.آر.اس. .، همه اقالم 
فهرست باال باید به همراه آن صادر گردند. اما توجه کنید، برخی اقالم، مخصوصاً 3، 4، 6، 7 و 8 
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برای صادرشدن، موجودیت های افزوده ای را فرامی خوانند. چنانچه این موجودیت های مرتبط به 
همین ترتیب تحت مقررات مشابهی مانند قبل صادر گردند، این امر ممکن است به طور بالقوه 

منتج به انباشت روزافزون موجودیت ها برای صادرکردن گردد.
به جای این امر، هرکدام از موجودیت های مرتبطی که مستقیماً در مجموعه ای از موجودیت ها 
که باید صادر شوند وارد نشده باشند، با زمینه ای کاهش یافته صادر می شوند. به طور ویژه، این 

موجودیت ها تنها دارای اقالم زیر از فهرست قبلی هستند.
عناصر ابرداده ای سامانه ای و مقادیر آن ها.. 1

2. موجودیت های عمده، مانند طرح کنارگذاری یک پیشینه، خواه مستقیما توسط یک شناسه 
سامانه ای درون یک عنصر ابرداده ای، مورد ارجاع قرار گرفته باشد و خواه این گونه نباشد.

3. لیست کنترل دسترسی یک موجودیت و مدخل های کنترل دسترسی آن.
4. لیست های کنترل دسترسی موجودیت های مرتبط و عمده و مدخل های کنترل دسترسی 

آن ها.
5. کاربران، گروه ها و نقش های مورد ارجاع با این مدخل های کنترل دسترسی.

موجودیت های صادرشده به همراه زمینه کامل، به عنوان »صادرشده به طور کامل« توصیف 
می شوند. موجودیت های صادرشده با یک زمینه کاهش یافته، به عنوان »صادرشده به صورت 
جانگهدار« توصیف می گردند. جانگهدارها شامل ابرداده های زمینه ای، موجودیت های مرتبط، 

به غیر از  موجودیت های عمده، و هرگونه تاریخچه رخ داد نمی شوند.
سودمند  موجودیت ها  دیگر  زمینه  دراختیارگذاشتن  برای  صادرکردن  جانگهدارهای  گرچه 
هستند، موجودیت های کاملی در نظر گرفته نمی شوند، چرا که بخشی از زمینه خود آن ها کم 
شده است. آن ها به جای یک موجودیت ”زنده“، تصویر لحظه ای دو بعدی گرفته شده در یک 

لحظه خاص از زمان هستند.
دیگر  ام.سی.آر.اس.  یک  توسط  می توانند  شده اند  کامل صادر  به طور  که  موجودیت هایی 
وارد و به عنوان موجودیت های فعال مدیریت شوند. در مقابل، هنگامی که یک ام.سی.آر.اس. 
نه  فعال و  نه  از آن یک موجودیت ”غیرفعال“ می آفریند، که  وارد می کند،  را  یک جانگهدار 
ته مانده است. موجودیت های غیرفعال تنها در متن 501. خدمت واردکردن مورک2010 مفهوم 
برای  آن ها  اجرای  نه  و  اصلی مورک2010 هستند،  از خدمت های  نه بخشی  آن ها  می یابند، 

دست یافتن به همخوانی با الزامات اصلی ضروری است.
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11-2-8 صادرکردن ابرداده ها
هر موجودیت دارای مجموعه ای از عناصر ابرداده ای مرتبط است، برخی عناصر ابرداده ای 
سامانه ای هستند و برخی شاید عناصر ابرداده ای زمینه ای باشند. هر عنصر ابرداده ای دارای دو 

بخش مهم است:
• تعریف عنصر ابرداده ای مربوطه، و	
• مقدار )یا مقادیر( آن.	

داده های  در  سامانه ای  ابرداده ای  عنصر  تعاریف  ابرداده ای،  عناصر  کردن  صادر  هنگام 
کننده  وارد  ام.سی.آر.اس.  که  نمود  فرض  اطمینان  با  می توان  نمی شود.  گنجانده  صادرشده 
از قبل این تعریف ها را می شناسد، چرا که این تعاریف توسط مورک2010 مشخص شده اند. 

بنابراین عناصر ابرداده ای سامانه ای صرفا به عنوان یک مقدار صادر می شوند.
هنگامی که عناصر ابرداده ای زمینه ای صادر می گردند، الزم است که تعریف عنصر ابرداده ای 
زمینه ای متناظر به همراه مقدار آن صادر شوند. این به ام.سی.آر.اس. وارد کننده، امکان می دهد 
ابرداده ای زمینه ای  تعاریف عنصر  باشد،  را ”تشخیص“ دهد. هرجا الزم  ابرداده ای  که عنصر 

مرتبط باید به عنوان جانگهدارصادر شوند.
هنگامی که یک موجودیت به طور کامل صادر می شود، هم مقادیر ابرداده های سامانه ای و 
هم مقادیر ابرداده ای زمینه ای آن، و هر تعریف عنصر ابرداده زمینه ای متناظر، همراه آن صادر 
می شوند. هنگامی که یک موجودیت به صورت جانگهدار صادر می شود، تنها مقادیر ابرداده ای 

سامانه ای آن صادر می شوند.
هر عنصر ابرداده ای، شامل ابرداده های سامانه ای و زمینه ای، یکی از دو مورد زیر است:

• مقداری از یک گونه داده ای خاص، نظیر یک مقدار متنی، یک عدد یا یک پرچم، یا	
• یک شناسه سامانه ای که به یک موجودیت دیگر در ام.سی.آر.ا.س. ارجاع می دهد.	

اگر عنصر ابرداده ای حاوی یک گونه داده ای باشد، مقدار آن به سادگی صادر می گردد. اما، 
اگر عنصر ابرداده ای حاوی یک شناسه سامانه ای باشد، موجودیِت مورد ارجاِع آن، به عنوان یک 
”موجودیت مرتبط“ توصیف می شود. این رابطه بین موجودیت های مرتبط است که به آن ها 

زمینه می بخشد.
هنگامی که یک موجودیت به طور کامل صادر می گردد، هر موجودیت مرتبِط ارجاع شده 
می شود.  صادر  جانگهدار  به عنوان  آن،  زمینه ای  ابرداده های  یا  سامانه ای  ابرداده های  توسط 
هنگامی که یک موجودیت به عنوان جانگهدار صادر می شود، تنها مقادیر ابرداده های سامانه ای 
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آن صادر می شود نه هر موجودیت مرتبطی که این مقادیر ممکن است به آن ارجاع دهند.
11-2-9 صادر کردن موجودیت های عمده

برخی از موجودیت ها در تدارک زمینه برای یک موجودیت، عمده تر از سایرین هستند. در 
موجودیت های  همه  نه  و  عمده  موجودیت های  مرتبط،  موجودیت های  همه  نه  مورک2010، 
عمده، موجودیت های مرتبط هستند. مثال، طرح کنارگذاری یک پیشینه خیلی عمده است. اما 
ممکن است یک پیشینه، طبقه خود را از انبوهه مادر خود و طرح کنارگذاری خود را از طبقه خود 
ارث برد. بنابراین، طرح کناگذاری، یک موجودیت مرتبط بالفصل برای پیشینه نیست، هرچند 

یک موجودیت بسیار عمده است.
برای طبقه ها موجودیت های زیر عمده هستند:

• طرح کنارگذاری طبقه؛ و	
• هر نگه داشت کنارگذاری مرتبط با طبقه.	

برای انبوهه ها موجودیت های زیر عمده هستند:
• طبقٔه انبوهه، چه موروثی باشد و چه مستقیمًا به انبوهه اعمال شده باشد؛	
• انبوهٔه مادِر انبوهه، و همه انبوهه های سلف آن، تا و شامل انبوهه ریشه؛ و	
• هر نگه داشت کنارگذاری مرتبط با انبوهه.	

برای پیشینه ها موجودیت های زیر عمده هستند:
• طبقٔه پیشینه، چه موروثی باشد و چه مستقیمًا به پیشینه اعمال شده باشد؛	
• طرح کناگذاری پیشینه، چه از طبقٔه آن ارث رسیده باشد و چه  مستقیمًا به پیشینه اعمال 	

شده باشد؛
• انبوهه مادر پیشینه، و همه انبوهه های سلف آن، تا و شامل انبوهه ریشه؛ و	
• هر نگه داشت کنارگذاری مرتبط با انبوهه.	

برای کاربران موجودیت های زیر عمده هستند:
• گروه هایی که کاربران به آن ها تعلق دارند.	

به صورت  پیشینه  یک  که  هنگامی  حتی  که  هستند  عمده  آن قدر  عمده  موجودیت های 
جانگهدار صادر می شود، موجودیت های عمدهٔ آن نیز باید به صورت جانگهدار، همراه آن صادر 

گردند.
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شکل 11a – موجودیتهای عمده، مانند طبقه، طرح کنارگذاری و انبوهه های سلف برای یک 
پیشینه باید به صورت جانگهدارها صادر شوند.

11-2-10 صادرکردن موجودیت های گنجانده شده
به صورت دربرگیرندهٔ  سایر موجودیت ها در نظر گرفته  برخی موجودیت ها ممکن است 
شوند: اینها موجودیت های ”گنجانده شده“ آن ها هستند. موارد زیر موجودیت های گنجانده شده 

را معین می کند.
• موجودیت های گنجانده شده در پیشینه ها، مؤلفه ها هستند.	
• موجودیت های گنجانده شده در انبوهه ها، انبوهه ها و پیشینه های فرزند هستند.	
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• موجودیت های گنجانده شده در گروه ها، کاربران هستند.	
• موجودیت های گنجانده شده در الگوها، تعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای هستند.	

هنگامی که موجودیت های دارای موجودیت های گنجانده شده به طور کامل صادر می گردند، 
 11c 11 وb موجودیتهای گنجانده شده در آن ها نیز به طور کامل صادر می شوند. این در شکلهای

نشان داده شده است. موجودیتهای گنجانده شده هرگز به صورت جانگهدار صادر نمی شوند.
وقتی که موجودیت ها به صورت جانگهدار صادر می شوند، موجودیت های گنجانده شده در 

آن ها صادر نمی شوند.

شکل 11b – مؤلفه های یک پیشینه، مثالی از موجودیت های گنجانده شده هستند: هنگامی 
که پیشینه به طور کامل صادر می شود، مؤلفه ها نیز به طور کامل صادر می گردند.

همه موجودیت های گنجانده شده، به صورت آبشاری تا هر عمقی باید به طور کامل صادر 
شوند. مثال، اگر یک انبوههٔ ریشه به طور کامل صادر شود، هر انبوههٔ فرزند آن به طور کامل 
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صادر می شود، هر پیشینه درون آن انبوهه های فرزند به طور کامل صادر می شود و مؤلفه های 
آن پیشینه ها به طور کامل صادر می شود، و غیره.

شکل 11c – مثال دیگری از موجودیت های گنجانده شده، فرزندان انبوهه ها هستند: 
همه موجودیتهای گنجانده شده به طور کامل صادر می شوند، بنابراین موجودیت های 

گنجانده شده  در موجودیتهای گنجانده شده به طور کامل صادر خواهند شد.

هنگامی که یک موجودیت به دلیل گنجانده شده بودن، صادر می شود، همان اثری را دارد 
که انگار آن موجودیت گنجانده شده یکی از موجودیت هایی است که در اصل برای صادرشدن 
نامزد شده است. همه موجودیت ها به طور کامل صادر می شوند و هر موجودیت عمده مرتبط به 
 11d هر موجودیت گنجانده شده نیز به صورت جانگهدار صادر می شود، آن گونه که در شکل

نشان داده شده است.

شکل 11d – نشان دادن هردوی موجودیت های گنجانده شده که به طور کامل صادر 
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می شوند و موجودیت های عمده که به صورت جانگهدار صادر می گردند.
11-2-11 صادرکردن لیست های کنترل دسترسی

لیست های کنترل دسترسی حاوی مدخل های کنترل دسترسی هستند که هرکدام به یک 
کنترل  لیست  11e یک  مرتبط می شود. شکل  نقش  یا چند  با یک  یا گروه بخصوص  کاربر 

دسترسی معمول برای یک موجودیت را نشان می دهد.
هنگامی که موجودیت ها به صورت جانگهدار صادر می شوند، کنترل دسترسی به اطالعاتی 
مورد  در  هم   باید  ام.سی.آر.اس.  دلیل،  این  به  است.  اهمیت  دارای  کماکان  دربردارند  که 
موجودیت هایی که به طور کامل صادر می شوند و هم موجودیت هایی که به صورت جانگهدار 

صادر می گردند، لیست های کنترل دسترسی را صادر نماید.
از آنجا که خدمت نقش الگو از وراثت لیست های کنترل دسترسی از خدمت ها، مادرها و 
لیست های کنترل دسترسی  باید  ام.سی.آر.اس.   ،11-5-4  R طبقه ها پشتیبانی می کند، طبق 
به  نماید.  نیز صادر  را  با موجودیت ها و جانگهدارهایی که صادر می شوند  خدمت های مرتبط 
این طریق، لیست کنترل دسترسی کامل برای یک موجودیت در هنگام وارد شدن می تواند از 
ترکیبی از خدمت، موجودیت های مهم مانند مادرها و طبقه های صادر شده به صورت جانگهدار، 

و خود موجودیت، فراهم آید.
هنگامی که یک لیست کنترل دسترسی صادر می شود، چه برای موجودیتی که به صورت 
کامل صادر شده و چه برای یک موجودیت جانگهدار، هرکدام از موجودیت های مورد ارجاِع 
لیست کنترل دسترسی نیز باید به صورت جانگهدار صادر شود، که شامل کاربران، گروه ها و 

نقش ها می شود. این امر در شکل 11f نشان داده شده است.

شکل 11e – یک لیست کنترل دسترسی معمول: هر مدخل کنترل دسترسی، یک کاربر یا 
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گروه را با یک یا چند نقش مرتبط می کند.

شکل 11f – همه موجودیت های مورد ارجاِع لیست کنترل دسترسی باید به صورت 
جانگهدار صادر شوند.

11-2-12 صادرکردن رخ دادها
آن ها  در  از رخ دادهاست که موجودیت  تاریخچه رخ داد هر موجودیت شامل مجموعه ای 
شرکت داشته است. ممکن است برای هر یک از این رخ دادها، موجودیت های دخیل دیگری 
ارجاع  با رخ داد به موجودیت های مرتبط مختلفی  ابرداده های مرتبط  نیز وجود داشته است و 

خواهند داشت.
هنگامی که یک موجودیت به طور کامل صادر می شود، تاریخچه رخ داد آن همراه آن صادر 
عالوه  است.  داشته  شرکت  آن ها  در  موجودیت  که  است  رخ دادهایی  همه  منظور،  می گردد. 
باید به صورت  نیز  با رخ دادها  ابرداده های رخ دادها، همه موجودیت های مرتبط  بر صادرکردِن 

موجودیت های جانگهدار صادر شوند.
هنگامی که یک موجودیت به صورت یک جانگهدار صادر می شود، تاریخچه رخ داد آن صادر 
نمی گردد. با موجودیت جانگهدار، هیچ کدام از رخ دادهایی که موجودیت در آن شرکت داشته 

صادر نمی شوند.

11-2-13 جدول خالصه صادرکردن
توصیف های ارایه شده در 11-2-7 تا 11-2-12 نشان می دهد که یک ام.ی.آر.اس. برای 
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گردآوری مجموعه ای از داده ها برای صادرکردن، چه باید کند. با شروع از موجودیت هایی که 
توسط کاربر برای صادرکردن نامزد شده اند، ام.سی.آر.اس. باید همه موجودیت های مرتبط با 
آن ها را ردیابی نماید و تصمیم بگیرد کدام موجودیت ها به طور کامل و کدام به صورت جانگهدار 
صادر شوند. سپس ام.سی.آر.اس. باید این داده ها را توسط خدمت، گردآوری نماید، تکراری ها 
این  زیر  جدول  نماید.  صادر  منسجم  داده هایی  مجموعه  به صورت  را  آن ها  و  کند،  حذف  را 

تصمیمات صادرکردِن ام.سی.آر.اس. را خالصه می کند.

برای موجودیت های صادرشده چه باید صادر گردد
برای جانگهدارهابه طور کامل

مقادیر صادر شوندمقادیر صادر شوندعناصر ابرداده ای سامانه ای

صادر نشوندمقادیر صادر شوندعناصر ابرداده ای زمینه ای

صادر نشوندبه صورت جانگهدار صادر شوندتعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای
موجودیت های مرتبط )مورِد ارجاِع عناصر 

صادر نشوندبه صورت جانگهدار صادر شوندابرداده ای(

به صورت جانگهدار صادر به صورت جانگهدار صادر شوندموجودیت های عمده )مثاًل طبقهٔ یک پیشینه(
شوند

موجودیت های گنجانده شده )مثاًل 
صادر نشوندبه طور کامل صادر شوندموجودیت های فرزند یک انبوهه(

مقادیر صادر شوندمقادیر صادر شوندلیست های کنترل دسترسی

موجودیت های مورِد ارجاِع مدخل های کنترل 
به صورت جانگهدار صادر به صورت جانگهدار صادر شونددسترسی

شوند
صادر نشوندمقادیر صادر شوندرخ دادها و ابرداده های آن ها

موجودیت های مرتبط با رخ دادها )مورِد ارجاِع 
صادر نشوندبه صورت جانگهدار صادر شوندابرداده ها(

11-2-14 موجودیت هایی که صادر نمی شوند
به طور پیش فرض، تنها موجودیت های فعال از یک ام.سی.آر.اس. صادر می شوند. موجودیت 
ته مانده معمواًل از صادرکردن، مستثنی می گردد، اما ممکن است به طور انتخابی توسط کاربرانی 
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که صادرکردن را اجرا می کنند، گنجانده شود.
توجه کنید که جستجوها و گزارش های ذخیره شده، که در 10. خدمت جستجو و گزارش دهی 
مورد اشاره قرار گرفته اند، اشیاء مختص به برنامه و نه موجودیت های مورک2010 در نظر گرفته 

می شوند؛ و آیین نامه تدارکی برای صادر کردن آن ها ندیده است.
11-2-15 امنیِت صادرکردن

یک کاربر نمی تواند موجودیتی را که صالحیت دسترسی برای بازبینی آن را ندارد، به طور 
کامل یا به صورت جانگهدار صادر نماید و ام.سی.آر.اس. نباید امکان دهد که موجودیت ها در 

صورتی که در حالت عادی برای کاربری غیرقابل دسترسی هستند، توسط وی صادر شوند.
 در صورتی که کاربر فاقد دسترسی کامل برای صادرکردن موجودیت های خواسته شده و 

جانگهدارهای آن ها باشد، صادرکردن نباید توسط ام.سی.آر.اس. اجرا شود.
11-2-16 کامل بودن صدور

آیین نامه  شوند.  ساخته  مختلفی  معماری های  با  است  ممکن  ام.سی.آر.اس.  نرم افزارهای 
سرویس   .4 به  کنید  )نگاه  خود  دسترسی  کنترل های  مختلف  محصوالت  که  می دهد  اجازه 
الگو( را  ابرداده های  ابرداده ای زمینه ای خود )نگاه کنید به 7. سرویس  الگو( و تعاریف  نقش 
اجرا نمایند. به عالوه مورک2010 رویکردی مبتنی بر خدمت دارد که در آن گونه های مختلف 
موجودیت ها با خدمت های جداگانه مدیریت می شوند؛ اما، مورک2010 اجباری در استفاده از 
این رویکرد ندارد، و به هر عرضه کننده اختیار می دهد تا روش خود را در اجرای یک ام.سی.

آر.اس. .، از جمله به صورت غیرتک برنامه انتخاب نماید.
این آزادی ها باید با این ضرورت متعادل گردد که همه داده ها در یک قالب مشترک و قابل 
فهم برای هر ام.سی.آر.اس. مجری الزاماِت خدمِت واردکردن، صادر شود. این به معنی است 

که پس شرط های زیر باید هنگام صادرشدن داده ها محقق گردد.
• کنترل های 	 باید  ام.سی.آر.اس.  نرم افزارهای  می شوند،  صادر  که  داده هایی  در  دست کم 

و  دسترسی  کنترل  موجودیت های  دسترسی،  کنترل  لیست های  به صورت  را  دسترسی 
نقش های مورک2010 صادر نمایند.

• ابرداده های 	 باید  ام.سی.آر.اس.  نرم افزارهای  می شوند،  صادر  که  داده هایی  در  دست کم 
الگوهای مورک2010   ابرداده ای و  سامانه ای و زمینه ای را به صورت تعریف های عناصر 

صادر نمایند.
• دست کم در داده هایی که صادر می شوند، نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. نباید موجودیت ها یا 	
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ابرداده های سفارشی یا اختصاصی توصیف نشده با عنصر ابرداده ای زمینه ای که خود صادر 
گردیده را صادر نمایند.

• دست کم در داده هایی که صادر می شوند، نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. باید موجودیت ها را 	
به صورت گروه بندی شده بر حسب گونه به درون خدمت های جداگانه آن ها صادر نمایند.

آخرین مورد از این الزامات، که موجودیت های همگون باید باهم به صورت گروه در آیند و به 
صورت خدمت ها صادر شوند، از آن جهت ضروری است که نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. که 
خدمت واردکردن را پشتیبانی می کنند باید بتوانند از چندین خدمت همگون نیز پشتیبانی 
کنند. مثال، یک ام.سی.آر.اس. که خدمت طبقه بندی خود را دارد، ممکن است بعدا یک 
واردشده  نماید. خدمت طبقه بندی  وارد  دیگر  ام.سی.آر.اس.  از یک  را  خدمت طبقه بندی 
به  کنید  )نگاه  سازد  نمایان  را  متفاوت  طبقه بندی  طرح  ساختار  یک  حتی  است  ممکن 

تک برنامه های 200. مجموعه های طبقه بندی(.
هنگامی که یک ام.سی.آر.اس. خدمتی، مانند طبقه بندی، را از یک سامانه پیشینه دیگر 
وارد می نماید، طبقه های درون آن خدمت طبقه بندی ممکن است یا در بین طبقه های موجود 
در خدمت طبقه بندی خود ام.سی.آر.اس. جای پیدا کنند یا اینکه به عنوان طبقه های غیرفعاِل 
شوند.  مدیریت  ام.سی.آر.اس.  توسط  و  وارد  مبدأ،  پیشینه  سامانه  در  آن ها  ساختار  بازتاباننده 
می شوند،  وارد  که  داده هایی  که  می رساند  واردکردن  روش های  این  از  یکی  گزینش  قابلیت 
موجودیت ها را به عنوان موجودیت های متعلق به خدمت های جداگانه شناسایی می کنند، حتی 

اگر در سامانه پیشینه مبدأ به این طریق مرتب نشده باشند.
11-2-17 فرایند صادرکردن

برای آن  را  باید یک شناسهٔ صادرکردن  اجرای صادرکردن،  ام.سی.آر.اس. در زمان  یک 
صادرکردن تولید نماید. این شناسه صادرکردن در داده های اکس.ام.ال و همچنین در رخ داد 
 .)16-4-2 R صادرکردن که برای هر موجودیت تولید می شود، قرار می گیرد. )نگاه کنید به
همین شناسه صادرکردن، برای همه موجودیت ها و جانگهدارهایی که به عنوان قسمتی از یک 
عملیات صادرکردن با هم صادر می شوند به کار برده میشود. شناسه صادرکردن به یک کاربر 
موردنظر، کدام  رخ داد صادرکردن  برای یک  که  بفهمد  از طریق جستجو  که  امکان می دهد 
موجودیت ها با هم صادر شده اند. به عالوه به خدمت واردکردن امکان می دهد موجودیت هایی 
را که از یک منبع ام.سی.آر.اس. واحد آمده اند به صورت یک تصویر لحظه ای مربوط به یک 

لحظه خاص از زمان ردیابی نماید.
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فرایند  یک  از  باید  ام.سی.آر.اس.  نرم افزارهای  همه  موجودیت ها،  کردن  صادر  هنگام 
صادرکردن مشابه پیروی نمایند. در زیر نمای کلی فرایند صادرکردن داده شده است.

یک شناسه صادرکردن، همانگونه که توضیح داده شد، ایجاد شود.. 1
برای هر موجودیتی که باید به صورت کامل صادر شود، فهرستی از موجودیت های مرتبط . 2

را که باید به صورت کامل، و جانگهدارهای مرتبط که باید به صورت جانگهدار صادر شوند، 
تهیه شود.

و . 3 ام.سی.آر.اس.  در مورد  اطالعاتی  و اطالعات سرصفحه شامل  صادرکردن شروع شود 
خدمت های همخوان با آن، شناسه صادرکردن و غیره به تفصیل ثبت شود.

هر . 4 نوبتی  صادرکردن  اجرای  خدمت،  هر  درون  و  شود  صادر  به نوبت  خدمت مرتبط،  هر 
موجودیت، با صادرکردن کامل توده ای از جانگهدارها به دنبال توده ای از هرگونه موجودیت، 

همراه شود.
آن . 5 رخ داد  تاریخچه  به  و  تولید  رخ داد صادرکردن  موجودیت، یک  هر  از صادرشدن  پس 

موجودیت افزوده شود.
صادرشدن کامل شود.. 6
درصورت هرگونه شکست یا وقفه ای در صادرکردن، هر خطا در محل ثبت خطای بیرونی، . 7

.)7-4-2 R ثبت شود )نگاه کنید به
قالب داده ای صادرکردن، و ترتیبی که موجودیت ها و عناصر ابرداده ای آن ها صادر می شوند، 

توسط طرحی برای قالب اکس.ام.ال مورک2010 تعیین شده است.
11-2-18 حذف تکراری ها

در هنگام صادرکردن موجودیت ها، ام.سی.آر.اس. باید طوری عمل کند که در هر صادرکردن 
هر موجودیت مرتبط را یک بار منظور نماید. چنانچه یک موجودیت به طور کامل صادر شد، نباید 
در همان صادرکردن به صورت جانگهدار نیز صادر شود. چنانچه موجودیت های متعدد به یک 
موجودیت واحد ارجاع دهند، آن موجودیت واحد صرف نظر از تعداد دفعاتی که به آن ارجاع داده 

شده باید فقط یک بار صادر گردد.
11-2-19 محدودکردن دسترسی به داده ها پس از صادرشدن آن ها

ام.سی.آر.اس. صادر می شوند، موجودیت های صادرشده  از یک  هنگامی که موجودیت ها 
به جریانی از داده های اکس.ام.ال بدون هیچ یک از کنترل های معمول موجود و اجراگردیده 
توسط یک ام.سی.آر.اس.، تبدیل می شوند. این  تعدادی مالحظات امنیتی را به بار می آورد که 
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باید توسط هر سازمان استفاده کننده از خدمت صادرکردن در نظر گرفته شوند.
• باید دقت شود که کاربر مجری صادرکردن به همه موجودیت های موجود در صادرکردن 	

در  خود  که  نمایند  صادر  را  موجودیت هایی  نمی توانند  کاربران   – باشند  داشته  دسترسی 
ام.سی.آر.اس. امکان دسترسی و بازبینی ندارند.

• رویه های عملیاتی باید برای حفاظت از صادرکردن و محتوای اطالعاتی آن در نظر گرفته 	
شوند. پس از صادرشدن داده ها از یک ام.سی.آر.اس. داده های مورد توصیف صادرکردن، 
دیگر تحت محافظت سامانه نیستند و در یک قالب اکس.ام.ال ساده قرار دارند: سازمانها 

باید رمزنگاری را در نظر بگیرند و گرنه از آن حافظت کنند.
• اگر داده های اکس.ام.ال در یک شکل قابل خواندن هستند، باید به صورت امن ذخیره شوند 	

و دسترسی به آن ها به کاربرانی که در درون ام.سی.آر.اس. دارای صالحیت دسترسی به 
آنها هستند،  محدود شود.

• هرجا که داده ها حساس باشند، باید طوری به درون سامانه پیشینه مقصد وارد شوند که 	
ام.سی.آر.اس. واردکننده آن ها همزمان امنیت آن ها را برقرار کند تا سایر کاربران سامانه 
پیشینه مقصد قادر نباشند به طور خودکار به آن ها دست یابند. این امر مخصوصًا به این 
دلیل مهم است که لیست های کنترل دسترسی شامل کاربران، گروه ها و نقش ها در سامانه 

پیشینه مبدأ، ممکن است در سامانی پیشینه مقصد رعایت نشوند.
شوند  نگهداری  طوالنی  مدت  یک  برای  ام.سی.آر.اس.  یک  از  خارج  در  داده ها  چنانچه 
داده های حساس، یک  برای  و مخصوصًا  ترجیحًا،  باشد.  بیشتری الزم  مقررات  است  ممکن 
انتقال  تأیید  از  بعد  وقت  اسرع  در  و  شود  نگهداری  موقتا  تنها  باید  اکس.ام.ال  صادرکردن 

موفقیت آمیز آن پاک شود.
11-4 الزامات کارکردی

R 11-4-1 - ام.سی.آر.اس. باید به یک کاربر معتبر امکان دهد که موجودیت ها را به یک 

فایل داده ای اکس.ام.ال صادر نماید که با استفاده از طرح اکس.ام.ال مورک2010 قابل تأیید باشد.
ام.سی.آر.اس. باید به کاربر معتبر امکان دهد هر یک از موارد زیر را صادر نماید.

• همه کاربران و گروه ها جمعا از یک خدمت کاربر و گروه.	
• هر گروه نامزد به طور جداگانه با موجودیت های کاربری متعلق به آن گروه ها.	
• هر کاربر نامزد به طور جداگانه.	
• همه نقش ها جمعا از یک خدمت نقش.	
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• هر نقش نامزد به طور جداگانه.	
• همه طبقه ها جمعا از یک خدمت طبقه بندی.	
• هر طبقه نامزد به طور جداگانه.	
• همه انبوهه ها و پیشینه ها، با مؤلفه های آن ها، از یک خدمت پیشینه.	
• هر انبوهه نامزد به طور جداگانه و پیشینه هایی که در آن قرار دارند، به همراه مؤلفه های 	

آن ها.
• هر پیشینه نامزد به طور جداگانه، با مؤلفه های آن.	
• همه تعاریف عناصر و الگوها جمعا از یک خدمت ابرداده ای.	
• هر الگوی نامزد همراه با تعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای که قسمتی از الگو را تشکیل 	

می دهند.
• هر تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای نامزد به طور جداگانه.	
• همه طرح های کنارگذاری جمعا از یک خدمت طرح کنارگذاری.	
• هر طرح کنارگذاری نامزد به طور جداگانه.	
• همه نگه داشت های کنارگذاری جمعا از یک خدمت نگه داشت کنارگذاری.	
• هر نگه داشت کنارگذاری نامزد به طور جداگانه.	

نگاه کنید به 11-2-4 جریان داده ای اکس.ام.ال، هیأت مدیره مورک2010 در حال بررسی 
به یک  موجودیت ها  با صادرکردن  داده ای،  فایل  در یک  موجودیت ها  جایگزینی صادرکردن 

جریان داده ای استانداردشده است.
این ابتکار روبه آینده قصد دارد محدودیت های شگردی و اختصاصی رایج در صادرکردن 
بر  بزرگ  برای شکستن صادرات  استانداردشده ای  فراهم ساختن ساز و کار  قبیل چگونگی  از 
روی چندین فایل داده ای، و تعیین فن آوری مورد پشتیبانی ام.سی.آر.اس. در فشرده سازی را 

حل نماید. 
185-5-14 F :مأخذ کارکرد

R 11-4-2 هرگاه ام.سی.آر.اس. موجودیت هایی را صادر می نماید، طبق R 11-4-1 یا 

R 11-4-3، ام.سی.آر.اس. به طور پیش فرض  نباید موجودیت های ته مانده را صادر نماید مگر 

اینکه کاربر معتبر مشخصًا آن ها را شامل نماید. با این حال، هرجا کاربر این چنین انتخاب کند، 
ام.سی.آر.اس. باید همه موجودیت ها شامل هردوی فعال و ته مانده را صادر نماید.

به عنوان مثال، اگر کاربر یک انبوهه را صادر نماید، تنها پیشینه های فعال در انبوهه معموال 
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در صادرکردن گنجانده می شوند. با اینحال، ام.سی.آر.اس. باید برای کاربر حق انتخابی فراهم  
در  را  ته مانده  موجودیت های  هم  و  فعال  موجودیت های  هم  و  نماید  را صادر  انبوهه  تا  کند 

عملیات صدور بگنجاند.
R 11-4-3  - هنگام آماده سازی برای صادرکردن، طبق  R 11-4-1، ام.سی.آر.اس. باید 

ابتدا تعیین کند کدام موجودیت ها باید به طور کامل صادر شوند، که موارد زیر هستند:
• موجودیت های نامزدشده توسط کاربر معتبر طبق R 11-4-1؛	
• موجودیت های گنجانده شده در هر موجودیتی که باید به طور کامل صادر شود )برای تعریف 	

گنجانده شدن نگاه کنید به 11-2-10 صادرکردن موجودیت های گنجانده شده(؛ و
• رخ دادهای هر موجودیتی که باید به طور کامل صادر گردد.	

به صورت جانگهدار صادر شوند، که  تعیین کند کدام موجودیت ها  باید  ام.سی.آر.اس.  سپس 
موارد زیر هستند:

• همه موجودیت های مورد ارجاع عناصر ابرداده ای موجودیت هایی که باید به طور کامل صادر 	
شوند، شامل رخ دادهای آن ها؛

• تعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای برای همه عناصر ابرداده ای زمینه ای موجودیت هایی که 	
باید به طور کامل صادر گردند؛

• همه موجودیت هایی عمده برای موجودیت هایی که باید به طور کامل یا به صورت جانگهدار 	
11-2-9 صادرکردن موجودیت های  به  نگاه کنید  تعریف عمده بودن  )برای  صادر شوند 

عمده(؛ و
• به طور 	 که  موجودیت هایی  دسترسی  کنترل  لیست های  ارجاع  مورد  موجودیت های  همه 

کامل یا به صورت جانگهدار صادر می شوند.
به طور کامل صادرشوند و همه  باید  تا شناسایی همه موجودیت هایی که  باید  این قواعد 
موجودیت هایی که باید به صورت جانگهدار صادر شوند، مکررا اجرا شوند، طبق R 11-4-2، که 
بیان می دارد به طور پیش فرض تنها موجودیت های فعال باید گنجانده شوند مگر اینکه کاربر 
موجودیت های ته مانده را نیز بگنجاند. هیچ موجودیتی نباید دوبار گنجانده شود و هیچ موجودیتی 

اگر همزمان به طور کامل در حال صادرشدن است نباید به صورت جانگهدار صادر شود.
R 11-4-4 - هنگامی که یک کاربر معتبر یک یا چند موجودیت را تحت R 11-4-1 صادر 

می کند، آن گاه ام.سی.آر.اس. باید برای صادرکردن، یک شناسه منحصربه فرد جهانی تولید کند.
بیانگر تصویری  نگاه کنید به R 2-4-24. هر صادرکردن جداگانه از یک ام.سی.آر.اس. 
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صادرکردن  هر  واضح  و  منحصربه فرد  شناسایی  است.  ام.سی.آر.اس.  از  بخشی  از  لحظه ای 
آن گونه که ساخته شده، به ام.سی.آر.اس. دیگر امکان می دهد که مجموعه ای از صادرات را در 

طول زمان وارد نماید  و بعدا اطالعات را به سادگی و دقت بیشتر به هم متصل کند.
صادر   1-4-11  R طبق  را  موجودیت هایی  معتبر  کاربر  یک  که  هنگامی   –  5-4-11  R

می نماید، ام.سی.آر.اس. باید به کاربر امکان دهد که یک یادداشت متنی در داده های صادر شده 
طبق R 11-4-6، و در رخ داد صادرکردن طبق R 11-4-9، بگنجاند.

یادداشِت صادرکردن، توضیحی بر چرایی صادرشدن و چیستی محتوای آن است که توسط 
کاربِر آغازگِر صادرکردن ارائه می شود.

R 11-4-6 - پس از آنکه صادرکردن تحت R 11-4-1 آغاز شد، ام.سی.آر.اس. باید موارد 

زیر را صادر نماید:
• یک مهر زمان شروع صادرکردن؛	
• شناسه صادرکردن که طبق R 11-4-4 تولید می شود؛	
• یادداشت صادرکردن که طبق R 11-4-5 گنجانده می شود؛	
• مورد 	 خدمت های  مورد  در  اطالعات  و  کامل  شناسایی  حاوی  صادرکردن  سربرگ  یک 

پشتیبانی ام.سی.آر.اس. )نگاه کنید به R 2-4-5(؛
• ابرداده ها و لیست های کنترل دسترسی برای هر خدمت )نگاه کنید به 11-2-11 صادرکردِن 	

لیست های کنترل دسترسی را ببینید(؛
• موجودیت هایی که برای هر خدمت باید صادر شوند، که گروه بندی می شوند در جانگهدارها 	

و موجودیت های صادرشده به طور کامل )نگاه کنید به R 11-4-3(؛ و
• یک مهر زمان برای اتمام صادرشدن.	

طرح اکس.ام.ال مورک2010 قالب صادرکردن  کامل و مفصل مورد نظر را مشخص می کند.
R 11-4-7  برای صادرکردن هر موجودیتی به طور کامل، طبق R 11-4-3، ام.سی.آر.اس. 

باید مقادیر هر یک از عناصر ابرداده ای آن، شامل عناصر ابرداده ای سامانه ای و زمینه ای، و 
لیست کنترل دسترسی را صادر نماید.

ابرداده ای  باید عناصر  به طور کامل صادر می شوند  برای موجودیت هایی که  ام.سی.آر.اس. 
سامانه ای و عناصر ابرداده ای زمینه ای، به انضمام رخ دادها، را صادر نماید. همه ابرداده های موجود 

در لیست کنترل دسترسی موجودیت و مدخل های کنترل دسترسی آن نیز باید صادر شوند.
 ،7-4-11  Rطبق گردد،  صادر  به طورکامل  بخواهد  که  مؤلفه ای  هر  برای    8-4-11  R



225 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

امکانات جداگانه مشخص شده توسط تک برنامه  را، طبق  باید محتوای مؤلفه  ام.سی.آر.اس. 
کاربردی 300. مجموعه های مؤلفه مورک2010 برای زیرگونه موجودیت مؤلفه، صادر نماید.

محتوای گونه های مختلف مؤلفه ها به راه های متفاوتی صادر می شود، آن طور که تک برنامه 
کمکی برای گونه مؤلفه موردنظر، تشخیص داده است. به طورکلی محتوای مؤلفه ها یا در اکس.
ام.ال صادرشده گنجانده می شود، یا به طور جداگانه صادر شده ولی توسط اکس.ام.ال صادرشده 
اکس.ام.ال  توسط  و  می شود  صادر  جداگانه  صورت  به  اینکه  یا  می شود،  داده  ارجاع  آن  به 

صادرشده به آن ارجاع داده نمی شود.
R 11-4-9  برای هر موجودیت صادر شده به صورت جانگهدار، طبق R 11-4-3، ام.سی.

آر.اس. باید مقادیر هریک از عناصر ابرداده ای سامانه ای، و لیست کنترل دسترسی آن را صادر کند.
همه  نمی شوند.  صادر  جانگهدار  موجودیت های  برای  زمینه ای  ابرداده ای  عناصر  مقادیر 
ابرداده های موجود در لیست کنترل دسترسی جانگهدار و مدخل های کنترل دسترسی آن باید 

صادر شوند.
R 11-4-10 برای هر موجودیت که به طور کامل صادر می شود، طبق R 11-4-7، و برای 

هر موجودیت صادرشده به صورت جانگهدار، طبق R 11-4-9، ام.سی.آر.اس. باید در تاریخچه 
رخ داد موجودیت، رخ دادی را بیافزاید که موارد زیر را دربرداشته باشد:

• شناسه صادرکردن )نگاه کنید به R 11-4-4(؛	
• یک پرچِم صادرشدن به طور کامل؛ و 	
• 	.)5-4-11 R یادداشت صادرکردن، همانند یادداشت رخ داد )نگاه کنید به

به هر  یا  یا عدم موفقیت، و  لغو  به دلیل  از صادرکردن تکمیل شود،  تنها بخشی  چنانچه 
دلیلی، رخ دادها تنها باید برای آن موجودیت هایی تولید شود که با موفقیت پیش از پایان فرایند 

صادرکردن صادر شده اند.
پرچِم صادرشدن به طور کامل نشان می دهد که آیا موجودیت به طور کامل صادر شده و یا 

در غیر این صورت به صورت جانگهدار صادر گردیده است.
 ،6-4-11 R دقت کنید که چون اطالعات خدمت با هر صادرکردن، صادر می شود، طبق
و خدمت ها به عنوان موجودیت صادر نمی شوند، هنگامی که یک خدمت صادر می شود، یک 

رخ داد صادرکردن تولید نمی گردد.
 ،62-5-14 F ،52-5-14 F ،43-5-14 F ،29-5-14 F ،10-5-14 F :مأخذهای کارکرد
 ،185-5-14 F ،170-5-14 F ،148-5-14 F ،127-5-14 F ،100-5-14 F ،76-5-14 F
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186-5-14 F

12 الزامات غیر-کارکردی
12-1 مفاهیم کلیدی

الزامات غیر-کارکردی از زمان انتشار نسخه اولیه مورک در سال 2001 همواره یک بخش مهم 
از آیین نامه مورک بوده است. این ها ، آن دسته از جنبه های کیفی سامانه پیشینه را مشخص 
می کنند که لزومًا به تنهایی با الزامات کارکردی تصریح نگردیده اند. الزامات کارکردی میل به 
انتظار از سامانه، بدون تمرکز بر روی این عوامل کامال  تمرکز بر روی رفتار مشخص مورد 

مرتبط محیطی، عملیاتی، زیرساختی و آسایشی دارند.
الزامات غیر-کارکردی، بنا به ماهیت، کمتر از الزامات کارکردی جزمی و بیشتر سلیقه ای 
تفسیرپذیر  بیشتر  است،  کاربردی سخت تر  فراگیر  راه  یک  با  آن ها  نمودن  مشخص  هستند. 

هستند و کمی سازی، اندازه گیری و آزمون آن ها سخت تر است.
با این وجود، تجربه نسخه های قبلی مورک نشان داده است که هم عرضه کنندگان و هم 
سازمان های مصرف کننده اغلب اطالعات عملی و مهمی را الزامات غیر-کارکردی آیین نامه در 
می آورند. این امر به عرضه کنندگان در بهبود کیفیت محصوالت و به سازمان های مصرف کننده 
نیازها و محیط های کسب وکاری آن ها مناسب ترند  برای  پیشینه که  انتخاب سامانه های  در 
توسعه  به  که  مشورتی  فازهای  طی  در  که  است  این  توجه  جالب  نکته  است.  نموده  کمک 
مورک2010 منجر شده است، شرکت کنندگان اولویت صریحی برای حفظ و تقویت آن قسمت 

از آیین نامه که الزامات غیر-کارکردی را پوشش می دهد، نشان دادند.

12-1-2 الزامات کارکردی و غیر-کارکردی در مورک2010
درون هر عبارت از الزامات، مرز بین جنبه های کاماًل کارکردی و غیر-کارکردی آیین نامه غالبًا 
تعریف واضح آن ها سخت می باشد. مورک2010 عمداً طوری طراحی شده  بوده و  سلیقه ای 
است که الزامات غیر-کارکردی آن یک ظرفیت جداگانه و متفاوت نسبت به الزامات کارکردی 

آن فراهم می کند.
خصوصیات دو گونه مختلف الزامات درون مورک2010 می تواند به صورت زیر بیان شود.

الزامات کارکردی
• الزامات کارکردی در مورک2010 به صورت بسته بیان می شوند، مثاًل ”ام.سی.آر.اس. باید 	
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...“ یا ”ام.سی.آر.اس. نباید ...“.
• هر الزام کارکردی مستقیمًا به یک )یا، گاهی بیش از یک( کارکرد صریح که باید توسط 	

یک ام.سی.آر.اس. اجرا شود مرتبط است.
• اغلب الزامات کارکردی در مورک2010 با توضیحی همراه هستند که وضوح بیشتری در 	

مورد آن الزام فراهم می سازد.
• کارکردهای صریح توصیف شده توسط الزامات کارکردی هر کدام منفردا قابل شناسایی 	

هستند، زیر 14-5 تعاریف کارکرد فهرست شده اند، و توسط معماری مورک2010، هم در 
الگوی کنترل دسترسی )نگاه کنید به 4 خدمت نقش الگو( و هم در الگوی رخ داد )نگاه 

کنید به 2. خدمت های سامانه ای( استفاده شده و به آن ها رجوع شده است.
• الزامات کارکردی مورک2010 توسط موارد و متون آزمون در چارچوب آزمون که همراه 	

آیین نامه می آید قابل بررسی هستند. آزمون یک محصول یا یک نصب، توسط یک مرکز 
آزمون معتبر بر اساس این الزامات کارکردی می تواند منجر به اعطای گواهینامه همخوانی 

از طرف بنیاد دی.ال.ام. شود.

الزامات غیر-کارکردی
• ام.سی.	 دلخواه  ظرفیت  یا  خصوصیت  یک  به  مورک2010  در  غیر-کارکردی  الزام  یک 

آر.اس. ارتباط دارد.
• برای هر الزام غیر-کارکردی در مورک2010، ابتدا توضیح، دلیل، یا اصل بحث، فهرست 	

می شود و به دنبال آن الزام غیر-کارکردی می آید.
• هر الزام غیر-کارکردی به صورت یک سؤال باز یا بسته که از عرضه کننده یک نرم افزار 	

ام.سی.آر.اس. پرسیده می شود بیان می شود، مثاًل ”چگونه سامانه پیشینه مطمئن می شود 
که ... “ یا ”سامانه پیشینه چه امکاناتی را فراهم می کند برای ....“.

• غیر-	 الزامات  با  همخوانی  برای  نصب ها  یا  محصوالت  که  نمی کند  الزام  مورک2010 
کارکردی آزمون شوند و امکانی را برای این امر در چارچوب آزمون مورک2010 تدارک 
ندیده است، گرچه الزامات غیر-کارکردی ممکن است توسط سازمان های منفرد خارج از 

چارچوب آزمون مورد سنجش قرار گیرند.
• از 	 بخشی  عنوان  به  باید  مورک2010، هر عرضه کننده  اساس  بر  تأیید  برای  این حال،  با 

مرحله پیش-صالحیت آزمون و تأیید، پاسخ های خود به الزامات غیر-کارکردی را مستند 
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و تسلیم نماید، چرا که آن ها مشخصا به محصول یا خدمت مطرح شده برای آزمون ارتباط 
دارند )این فرایند زیر 12-2-4 تعیین الزامات غیر-کارکردی توضیح داده شده است(.

12-1-3 الزامات غیر-کارکردی چه چیزی را پوشش می دهند
الزامات غیر-کارکردی جنبه های زیر از یک ام.سی.آر.اس. را مدنظر قرار می دهند و با تفصیل 

بیشتر در 12-3 جنبه های غیرعملکردی یک سامانه  
پیشینه توضیح داده شده اند. هر سامانه پیشینه باید دارای کیفیت های زیر باشد:

• اجرا،	
• مقیاس پذیری،	
• مدیریت پذیری،	
• قابلیت حمل،	
• امنیت،	
• حریم خصوصی،	
• قابلیت استفاده،	
• دسترس پذیری،	
• مهیا بودن،	
• قابل اطمینان بودن،	
• داشتن قابلیت بازگردانی ،	
• قابل نگهداری بودن،	
• مورد پشتیبانی،	
• دارای تضمین، و	
• همخوانی.	

مورک2010 لزومًا یک فهرست جامع، و کامل، از الزامات غیر-کارکردی سامانه های پیشینه 
که پوشش دهنده کل این جنبه ها باشند، ارایه نمی دهد. در بسیاری از موارد، این الزامات مختص 
به یک سازمان، صنعت، گونه ای سامانه، محیط یا نظام قانونی یا نظم گستر خاص می باشند. 

اهمیِت داده شده به الزامات غیر-کارکردی نیز برای ذی نفعان مختلف، متفاوت خواهد بود.

12-1-4 تعیین الزامات غیر-کارکردی
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مورک2010   آیین نامه  براساس  نصب ها  و  محصوالت  تأیید  برای  دی.ال.ام.  بنیاد  رویه های 
مستلزم تعدادی مرحله است. پیش از آن که آزمون رسمی یک محصول یا نصب بتواند آغاز 
شود، عرضه کننده باید یک فرایند پیش-صالحیت را به انجام رساند. به عنوان بخشی از این 
فرایند، عرضه کننده باید محصول یا نصب مطرح شده برای آزمون را توصیف نماید. این شامل 
ارایه پاسخ های مکتوِب مفصل به هردوی الزامات کارکردی و غیر-کارکردی برای خدمت های 

اصلی و تک برنامه های مورک2010 است که مورد آزمون واقع می شوند.
و  شده  بیان  سؤاالتی  صورت  به  مورک2010،  غیر-کارکردی  الزامات  دلیل،  این  به 
عرضه کننده باید پاسخ های خود را بر اساس محصول یا برنامه خاص خود برای هر یک از این 
پرسش ها مستند نماید. سپس مرکز آزمون معتبر، محصول یا نصب را بر اساس الزامات )تنها( 

کارکردی مورک2010 با استفاده از چارچوب آزمون می آزماید.
در  الزم  تصحیحات  هرگونه  از  پس  و  کارکردی،  آزمون  موفقیت آمیز  تکمیل  مرحله  در 
پاسخ های اولیه عرضه کننده، پاسخ های عرضه کننده به هر دو نوع الزامات کارکردی و غیر-

آزمون  بررسی  آزمون در گزارش کامل  آزمون و توصیه های مرکز  نتایج  به همراه  کارکردی 
توسط هیأت  به طور جداگانه  قانونی مختلف، که  و دوره های  گنجانده می شود. تحت شرایط 
مدیره مورک2010 مشخص و مدیریت می شود، گزارش های بررسی آزموِن محصوالت مورد 

تأیید، برای دسترسی و مشاهده اعضای بنیاد دی.ال.ام. مهیا خواهد بود.
بنابراین، گرچه محصول یا نصب عرضه کننده هرگز به طور رسمی از نظر الزامات غیر-

کارکردی آزمون نمی شود، با شمول آن ها در گزارش تأیید آزمون، پاسخ های عرضه کننده به 
پرسش های مطروحه الزامات غیر-کارکردی، به منبع رجوع مهمی تبدیل می شود. پاسخ های 
عرضه کننده می تواند به سازماِن مصرف کننده در یافتن بهترین تطابق بین نیازهای محلی و 
سازمانی خود و سلسله نرم افزارهای دارای گواهی نامه مورک2010 موجود در بازار کمک نماید.
نشوند،  آزمون  هم  رسمی  طور  به  گرچه  تأیید،  فرایند  در  غیر-کارکردی  الزامات  شمول 
نسبت  به  افزوده ای  وزن  مورک2010،  تحت  آن ها  رعایت  و  بوده  آن ها  اهمیت  بر  تأکیدی 

نسخه های قبلی آیین نامه می یابد.

12-1-5 آزمون الزامات غیر-کارکردی
درحالی که چارچوب آزمون مورک2010 امکانی برای آزمون رسمی جنبه های غیر-کارکردی 
سامانه های پیشینه فراهم نمی کند، نباید به مفهوم این تلقی شود که الزامات غیر-کارکردی 
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نمی توانند به طور تجربی آزمون یا اندازه گیری شوند. بسیاری از سازمان ها ممکن است بخواهند 
این کار را به عنوان بخشی از فرایندهای ارزیابی خود براساس معیارهای سنجش محلی خود 

انجام دهند.
برخالف آزمون الزامات کارکردی، که در آن یک سامانه پیشینه احتمال دارد که برای هر 
معیار جداگانه قبول یا رد گردد، ارزیابی همخوانی یا ناهمخوانی با الزامات غیر-کارکردی یک 
عمِل بیشتر سلیقه ای می باشد. این اغلب برای یک سامانه پیشینه منتج به دریافت نمره ای بر 

حسب یک مقیاس یا پیوستار می شود.
مثال، یک الزام غیر-کارکردی ممکن است بیان کند که یک سامانه پیشینه باید به همراه 
مستندات کاربری کافی ارایه شود. این امر چگونه می تواند ارزیابی گردد، معنی واژه ”کافی“ 

چیست؟ هر سازمان باید برای خود قضاوت نماید.
نمونه  به یک گروه  آن  دادن  یک روش سنجش کیفیت مستندات کاربری ممکن است 
آزمون  شرایط  تحت  آن  کاربرد  برای  آن ها  از  درخواست  و  سازمان  از  شده  انتخاب  کاربران 
شبیه سازی شده مختلف و ارزیابی و سپس رتبه بندی آن از نظر معیارهای مختلف مانند موارد 

زیر باشد.
• آیا نمایه سازی شده و به طور منطقی سازمان دهی شده بود؟	
• چقدر یافتن بخش مرتبط طول کشید؟	
• در انجام یک عمل چقدر کمک کرد؟	
• آیا حوزه هایی وجود داشت که در آن مستندات ناکافی ارایه شده باشد؟	
• آیا از زبان مناسبی استفاده کرده بود و شما توانستید اصطالحی تخصصی را بفهمید؟	

متعاقبا ممکن است از کاربران خواسته شود که تجربه های خود در کار با مستندات کاربری 
را با یک مقیاس پنج-گزینه ای لیکرت به صورت زیر امتیازدهی کنند.

• غیرقابل استفاده، ناملموس و ناموجود.	
• مستندات ضعیف یا راهنمایی جسته و گریخته.	
• قابل پذیرش و قابل فهم، پس پیدا شدن بخش موردنظر.	
• کیفیت خوب، به خوبی طراحی و نمایه سازی شده.	
• عالی، مرتبط، به آسانی قابل پیداشدن و بسیار مفید در استفاده.	

تلفیق  و  سازمان  کاربران  از  پیش گام  گروهی  با  سامانه  یک  کردن  امتحان  فرایند  این 
پاسخ های آن ها معمواًل به عنوان ”آزمون پذیرش ازطرف کاربِر“ یک سامانه پیشینه توصیف 
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شده و یکی از چند رویکرد ارزیابی شامل موارد زیر است اما محدود به آن ها نیست:
• آزمون پذیرش ازطرِف کاربر؛	
• آزمون امنیت/رخنه؛	
• آزمون بارگذاری؛	
• آزمون فشار؛	
• آزمون نصب و پیکربندی؛	
• آزمون بازگردانی در حوادث؛	
• آزمون عملکرد تعاملی؛ و	
• آزمون محیطی.	

استاندارها  اساس  بر  است  ممکن  پیشینه  سامانه های  غیر-کارکردی  جنبه های  به عالوه 
براساس  سنجش  مثاًل،  شوند:  ارزیابی  باشند،  کاربست پذیر  هرجا  بیرونی،  آیین نامه های  و 
 :27000  ISO/IEC( اطالعات  امنیت  استاندارهای  برای   27000  ISO/IEC مجموعه های 
 – اطالعات  امنیت  مدیریت  سامانه های   – امنیتی  شگردهای   – اطالعات  فن آوری   :2009
به یک  الزاماتی محلی شده وجود داشته باشند که  به عالوه ممکن است  نمای کلی و واژگان(. 
 BSI مرجع قانونی خاص قابل اعمال باشند. برای مثال، در سراسر بریتانیا، استاندارد بریتانیایی
DISC PD0008 مرتبط با مقبولیت قانونی و اهمیت استنادی اطالعات ذخیره شده به صورت 
سنجش  می دهد  اجازه  سازمان  یک  به  که  است  نظام نامه ای  با  همراه   )2009( الکترونیکی 

مستقلی را در ارتباط با یک نصب خاص انجام دهد.
هر جا استانداردهای مرتبطی وجود داشته باشند، مانند آن هایی که توضیح داده شد، غالبًا 
محکی فراهم می کنند که بر اساس آن محصوالت و نصب های منفرد بتوانند ارزیابی شوند. 
به  نیاز  مطلق بودن  به جای  است  ممکن  غیر-کارکردی  الزامات  سنجش  این صورت،  غیر  در 
نسبی بودن داشته باشد، و نیازمند ارزیابی دو یا چند سامانه پیشینه نسبت به همدیگر باشد، تا با 
مقایسه مستقیم پهلو به  پهلو، کشف شود کدام یک در هنگام داوری یک الزام غیر-کارکردی 

به خصوص مناسب تر است.
جدا از مشاهده و ارزیابی مستقیم، سازمان ها ممکن است پاسخ عرضه کنندگان به الزامات 
غیر-کارکردی برای نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. که در گزارش تأیید ارزیابی گنجانده شده، را 
با انجام بررسی ارجاعات و بازدید از سایت های نصب های موجودی که از نرم افزار عرضه کننده 
استفاده می کنند، سودمندانه تایید و داوری کنند. سایر سازمان ها مشابه غالبًا می توانند داده های 
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تجربی مفیدی را بر اساس الزامات غیرکارکردی مانند زیر تأمین نمایند:
• تعداد موضوعات پشتیبانِی مطرح شده؛	
• پاسخگویی عرضه کننده به مسائل مهم؛	
• مقدار موردنیاز آموزش کاربران؛	
• درصد کار بدون خطای سامانه در یک بازه زمانی خاص؛	
• فراوانی ارتقاهای سامانه؛	
• سطح رضایت کلی در میان جامعه کاربران؛	
• غیره.	

هنگام سنجش و ارزیابی الزامات غیر-کارکردی مهم است که نیازهای همه ذینعان درون 
سازمان مورد توجه قرار گیرد. سازمان ها ممکن است مایل باشند که سطح قابل قبول عملکرد 
در سطح  عرضه کننده،  با  توافقی  به  ورود  با  را  مورک2010  غیر-کارکردی  الزامات  برابر  در 

خدمت )اس.ال.ای.(، به صورت رسمی درآورند.

12-2 جنبه های غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه
12-2-1 عملکرد

پیشینه در طول زمان و تحت فشار  توان عملیاتی سامانه  پاسخگویی، کارآمدی و  با  عملکرد 
فزاینده ارتباط دارد. ارزیابی درست بر روی یک سامانه نمایشی، یک مطالعه پیش گام یا یک 
دفتر الگو، مشکل است و امکان دارد با زمانی که کل سازمان از سامانه پیشینه استفاده می کند 
به طور قابل مالحظه ای تفاوت داشته باشد. عملکرد غالبًا به شدت به سخت افزار، نظیر پهنای 
باند شبکه، هسته ها و حلقه های سی.پی.یو.، ظرفیت حافظه، فضای ذخیره سازی موجود بر روی 

درایوهای سخت و غیره وابسته است. یک گره می تواند باعث کند شدن کل نصب گردد.
سازمان و عرضه کننده ممکن است درمورد یک عملکرد به توافقی در سطح خدمت برسند 
که مدت زمان تولید یک پیشینه و مدت زمان پیداکردن و بازیابی آن را تصریح نماید، و غیره.

12-2-2 افزون پذیری
افزون پذیری به عملکرد و ظرفیت سامانه در طول زمان و تحت فشار فزاینده ارتباط دارد. همان طور 
که شمار پیشینه ها هم گام با شمار کاربران و بار متعاقب بر سامانه رشد می کند، برای سامانه پیشینه 

حفظ همان سطح عملکرد که طبق N 12-3-1 تصریح گردیده، چقدر آسان است؟
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عرضه کنندگان اغلب به دنبال این هستند که امکان افزون پذیری را با یکی از موارد زیر 
فراهم سازند:

• فزونی افزایشی – افزودن بر اندازه و ظرفیت سامانه پیشینه؛ یا	
• فزونی گسترشی – متعادل نمودن بار افزوده بین چندین سامانه پیشینه، یا بین خدمت های 	

چندگانه.
سازمان ها ممکن است بخواهند که سامانه های پیشینه جدید را قبل از به کارگیری تحت 

آزمون فشار قرار دهند تا هم عملکرد و هم افزون پذیری آن ها را بسنجند.

12-2-3 مدیریت پذیری
یک سامانه پیشینه باید امکانی را برای مدیریت و اداره خود فراهم سازد. این امر دارای دو 

جنبه است.
اداره فنی سامانه پیشینه شامل موارد زیر است:

• نصب و پیکربندی؛	
• پایش بهره برداری از منابع سامانه؛	
• افزودن حافظه های افزوده و دیگر ظرفیت های مورد نیاز؛	
• دسترسی و مدیریت محل های ثبت خطا؛	
• ارتقاء سامانه پیشینه؛ و	
• عیب یابی و حل مسائل فنی.	

مدیریت سامانه پیشینه از منظر مدیر پیشینه شامل موارد زیر است:
• گزارش دهی اداری؛	
• آمار استفاده در مورد استفاده کاربران از سامانه، مثاًل تعداد و نوع جستجوهای اجراشده؛	
• تحت 	 مختلف  گونه های  از  مرتبط  موجودیت های  و  پیشینه ها  تعداد  آمار  پایش  و  مقابله 

مدیریت؛
• تدارک تسهیالتی برای امکان ممیزی سامانه پیشینه؛	
• غیره.	

12-2-4 قابلیت حمل
قابلیت حمل به توانایی سامانه پیشینه برای عملیات موفقیت آمیز در بین محیط های مختلف اشاره 
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دارد. طراحی سامانه پیشینه ممکن است برای اجرای صرف درون یک مجموعه با فن آوری واحد 
از یک عرضه کننده سیستم عامل واحد، مثاًل درون محیط های سرور و مشتری ویندوز مایکروسافت 

باشد؛ و یا ممکن است برای اجرا در زیربرنامه های مختلف طراحی شده باشد.
برخی سامانه های پیشینه یک مؤلفه سرور دارند، که به یک محیط عامل به خصوص پای بند 
افزایش  این گونه نیست. در جهت  از یک مؤلفه مشتری می پردازند که  به پشتیبانی   است، و 
قابلیت حمل، یک عرضه کننده ممکن است دامنه ای از مشتری های مختلف برای وب و برای 

زیربرنامه ها، سیستم عامل ها و ابزارهای سیار ارائه دهد.
برای سامانه های پیشینه که برای برقراری ارتباط مستقیم با دیگر سامانه های کسب وکاری 
و  استانداردها  از  دامنه ای  از  نرم افزار  پشتیبانی  به  بسته  قابلیت حمل  می شوند،  گرفته  نظر  در 
فناوری های میانجی گری است، مثاًل یک میانجی جاوا، خدمت های وب و API های مبتنی بر 

.REST
کسب وکاری  سامانه  یک  تخصیصی از  مؤلفه  یک  تنها  پیشینه  سامانه  یک  که  هرجا 
گسترده تر است، ممکن است انتخاب محدودی در مورد اینکه چه فن آوری یا فن آوری هایی را 
باید پشتیبانی نماید وجود داشته باشد. مثال، یک سامانه پیشینه ممکن است بدین منظور توسعه 
)CRM( پشتیبانی  با مشتری  ارتباط  از یک نرم افزار به خصوص مدیریت  باشد که  داده شده 

نموده و بخشی از آن باشد.
به عالوه قابلیت حمل، به میزان قابلیت نرم افزار در شخصی سازی برای محیط های مختلف، 
بسط می یابد. گرچه شخصی سازی و امکانات انتخابی نصب، درعین مفیدبودن، ممکن است 
برای سامانه های پیشینه آنگونه که در 12-2-15همخوانی توضیح داده شده، مشکل ساز هم 

باشد.

12-2-5 امنیت
امنیت به یکپارچگی بیرونی سامانه پیشینه و توانایی آن برای مقابله با دسترسی غیر معتبر، 
هک و فضولی، ویروس های رایانه ای، و دیگر اشکال آسیب های تصادفی یا بدخواهانه مربوط 
 27000 ISO اطالعات  امنیت  استانداردهای  تحت  امنیتی  و سنجش های  نفوذ  آزمون  است. 

توصیه می شوند.
سامانه پیشینه به طور آرمانی باید این گونه باشد:

• از نظر فیزیکی امن – با دسترسی محدود به سخت افزار، تجهیزات و نرم افزارهای نصب 	
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شده جدایی ناچذیر از عمل آن؛
• امن از نظر داده ها، اطمینان از اینکه اطالعات ذخیره شده در خدمت دهنده و دستگاه های 	

مشتری جز از طریق خود برنامه کاربردی دسترس پذیر نیست.
• در امان از دسترسی غیرمعتبر – مستلزم یک یا چند عامل تأیید اصالت؛	
• امن در ارتباطات خود، بهره گیری از تأییدها و رمزهای دیجیتال در هر جای ممکن برای 	

اطمینان از تبادل اطالعات فقط با دریافت کننده هدف؛ و 
• دارای امنیت درونی – اجبار کنترل های دسترسی مبنی بر ندادن اجازه به کاربران مختلف 	

برای اجرای کارکرد ها و دسترسی به موجودیت هایی که صراحتا اجازه ندارند.

12-2-6 حریم خصوصی
داده های  و  اطالعات  حریم خصوصی  به  پیشینه  سامانه  احترام  امینت،  با  نزدیک  ارتباط  در 
شخصی، حائز اهمیت است. این امر مخصوصًا برای سامانه های پیشینه موردنظر برای ذخیره 

اطالعات حساس نظیر پیشینه های پزشکی مهم است.
کشورهای بسیاری، هم درون و هم برون اروپا، امکانات مربوط به حریم خصوصی اطالعات 
شخصی را مراعات می کنند. هر سامانه پیشینه باید با این مقررات همخوان باشد و حافظ حقوق 

شهروندان در مراجع قانونی محلی درجایی که آن سامانه در آن گسترش یافته باشد.
به عنوان مثال، بخشنامه حفاظت داده ها )بخشنامه EC/46/95 پارلمان اروپایی و انجمن 24 
اکتبر 1995 در مورد حفاظت از افراد درخصوص پردازش داده های شخصی و در مورد جابجایی 
آزاد داده ها( پردازش داده های شخصی را سامان می دهد، امکاناتی را برای خبردارکردن اشخاص 
در زمان نگهداری داده های شخصی آن ها، مشتمل بر تضمین یک حق دسترسی و یک حق 
اعتراض، فراهم می کند، و محدودیت هایی را بر انتقال داده های شخصی به کشورهای ثالث 
قرار می دهد. این ارتباط مستقیمی با سامانه های پیشینه – مثاًل جای ذخیره سازی موجودیت ها 
یا  با یک خدمت ذخیره سازی بین المللی  ارتباط  درون یک سامانه پیشینه دارد، مخصوصًا در 

مبتنی بر اینترنت که توسط ام.سی.آر.اس. فراهم شده است.

12-2-7 کاربردپذیری
سهولت استفاده یک مالحظه مهم در سامانه های پیشینه، مخصوصًا برای پذیرش ازطرف کاربر 
از حد پیچیده و  است. تجربه نشان می دهد که کاربران سامانه ای را که برای استفاده بیش 
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زمان بر باشد کنار می گذارند. این امر عواقبی جدی برای سامانه های پیشینه در سازمان ها دارد 
اگر پیشینه های مهم وارد نشوند یا کارکنان از دانش سازمانی انباشته  موجود در این پیشینه ها 

بهره نبرند.
برخی از جلوه های یک سامانه پیشینه که دارای بیشترین سهم در قابلیت  استفاده هستند، 

شامل موارد زیر است:
• میانجی کاربرهای واضح، غیر درهم ریخته و آشنا؛	
• سازکاری در سراسر برنامه و با محیط عامل؛	
• پاسخگویی سامانه ها؛	
• دیالوگ ها و پیام های خطای آگاهی بخش	
• پردازش خودکارسازی شده، فراهم کننده پیش فرض های مفید، و دیگر راه های کمینه کردن 	

تعداد تصمیماتی  که کاربران باید بگیرند؛
• کمینه کردن تعداد اعمالی که الزم است کاربران برای اجرای یک عملیات انجام دهند؛	
• ترکیب کلیدهای 	 راه  از  مثاًل  معمول،  کارکردهای  اجرای  برای  جایگزین  راه های  ارایه 

صفحه کلید، دکمه های نوار ابزار، و غیره؛
• ممکن ساختن پردازش فله ای؛	
• پشتیبانی از بین المللی کردن؛	
• پشتیبانی از شخصی سازی و محلی سازی؛	
• امکانات کمک حساس به زمینه؛	
• مستنداِت کاربری با کیفیت باال؛	
• پرسش های متداول؛ و	
• آموزش ها و ویدیوهای روی خط )آنالین(.	

و  است  پذیرش سامانه های جدید حیاتی  و  برای درک  غالبًا  آموزش  و  تعلیم  برنامه های 
سامانه های پیشینه از این نظر هیچ تفاوتی با بقیه ندارند.

12-2-8 دسترس پذیری
در ارتباط نزدیک با دسترس پذیری، سامانه پیشینه باید به طور آرمانی برای همه انواع کاربران با 
توانایی های مختلف، شامل کاربران با معلولیت های خاص، دسترس پذیر باشد. این گونه کاربران 
نقش مهمی برای بازی در همه آن عرصه های فعالیت انسانی دارند که در آن ها کاربران به طور 



237 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

منظم با سامانه های پیشینه در تعامل هستند. سازمان های کسب وکاری نمونه بسیاری، حامی 
حقوق کارمندان خود برای دستیابی به همه سامانه های فنی آن ها هستند، و در نتیجه، تنها 
نرم افزارهایی را خریداری می نمایند که امکان وسیعی برای دسترس پذیری در خود جای دهند.
دسترس پذیری،  زمینه  در  غیر-کارکردی  الزامات  فعال  ارزیابی  پیشتاز  طرفداران  از  یکی 
WAIِی  می باشد.    )W3C( جهانی  تارنمای  کنسرسیوم   )WAI( وِب  دسترس پذیری  برنامه 
W3C رهنمای دسترس پذیری محتوای وب )WCAG( را منتشر می کند که توصیه هایی برای 

دسترس پذیرتر کردن محتوای وب در بر دارد.
مانند  معلولیت،  دارای  افراد  از  گسترده تری  طیف  برای  را  محتوا  راهنما  این  از  ”پیروی 
ادراکی،  یادگیری، محدودیت های  ناتوانایی های  و کم شنوایی،  ناشنوایی  و کم بینایی،  نابینایی 
حرکت محدود، معلولیت های گفتاری، حساسیت به نور و ترکیب هایی از این ها، دسترس پذیر 
به طور کلی  برای کاربران  را  غالبًا محتوای وب شما  راهنما  این  از  پیروی  به عالوه  می کند. 

قابل استفاده تر می سازد“ )2.0:2008، چکیده(.
در مقابل هر راهنمایی، WCAG معیارهای موفقیت را که ممکن است آزمون وارزیابی شوند 

را ارایه می کند. این معیارهای آزمون، امکان سه سطح  همخوانی را می دهد:
• A – نرم افزار با نقاط بررسی اجباری مطابقت دارد؛	
• AAََ – نرم افزار با نقاط بررسی اجباری و بسیار مطلوب مطابقت دارد؛ و	
• 	 WCAG نرم افزار با نقاط بررسی اجباری، بسیار مطلوب و مطلوب درون آیین نامه – AAA

مطابقت دارد.
هرچند آیین نامه WCAG برای برنامه های تحت وب درنظر گرفته شده است، دسترس پذیری 
برای همه سامانه های پیشینه موضوع مهمی است، و همین اصول باید برای همه زیربرنامه ها 

پذیرفته شود.

12-2-9 دردسترس بودن
الزاماِت دردسترس بودن، مالحظات مهمی هستند در سنجش این که چه اجراهایی از سامانه های 
پیشینه برای فعالیت های کسب وکاری یک سازمان مناسب هستند و اغلب به صورت درصد یا 

نسبتی از زمان کار بدون خرابی به زمان ازکارافتادگی بیان می شود.
بنا به ماهیت سازمان، برخی سازمان ها نیازمند دسترسی به سامانه پیشینه در طول ساعات 
کاری در روزهای هفته هستند، درصورتی که سایر سازمان ها نیاز به دسترسی و پشتیبانی 24/7 
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به  نیاز  بدون  نامحدود  به کار  قادر  پیشینه  دارند. همه سامانه های  )24ساعت در 7روِز هفته( 
)آفالین(  ناپیوسته  زمان  در  پشتیبان گیری،  پنجره های  و  ارتقاء  نگهداری،  منظم ِ  برنامه ریزی 
شدن نیستند. با این حال، هر کسب وکاری دارای دوره های زمانی بحرانی معینی نیز هست که 

در آن دردسترس بودِن سامانه، حیاتی است.
سطحی از دردسترس بودن که یک نرم افزار می تواند فراهم کند، باید توسط عرضه کننده، در 
پاسخ به الزامات غیر-کارکردی به روشنی بیان شود. این باید در هر یک از قراردادهای در سطح 
خدمت، بین عرضه کننده و سازمان نیز گنجانده شود. هرجا که سامانه پیشینه ها توسط یک 
ارایه دهنده طرف-سوم میزبانی شود، یک قرارداِد در سطِح خدمِت جداگانه، که پوشش دهنده 
ارائه خدمت میزبانی است نیز ممکن است الزم باشد. به طریق مشابه، سازمان باید در مورد 
نیاز خود برای استفاده از سامانه پیشینه در همه زمان های روز یا شب واقع بین باشد، چرا که 
خدمت و پشتیبانی 24 ساعته از طرف عرضه کننده یا یکپارچه ساِز خدمت الزامًا برای سازمان 

پرهزینه تر خواهد بود.
چنانچه یک سازمان با یک سطح خاص از دردسترس بودِن سامانه پیشینه، در قرارداِد در 
تا مشاهده  پایش گردد  با دقت  باید  باشد، دردسترس بودن سامانه  توافق کرده  سطِح خدمت 
شود که آیا اهداف خدمت مورد توافق برآورده شده، یا فراتر رفته است. جدای از هرگونه بند 
پایش زمان کارکردن سامانه، خصوصًا دربرابر  جریمه ای موجود در قرارداِد در سطِح خدمت، 
بهره دهی سامانه، بازخورد مفیدی را هم برای عرضه کننده و هم برای تنظیم انتظارات سازمان 

در مورد دردسترس بودن سامانه های پیشینه آن فراهم می کند.

12-2-10 قابلیت اطمینان
آن،  نرم افزار  درستی  و  دقت  سامانه،  یک  درونی  یکپارچگی  توصیف کننده  قابلیت  اطمینان 
کاربرد  می باشد.  غیرمنتظره  عملیاتی  شرایط  و  خرابی ها  نقص ها،  برابر  در  آن  بازتوانی  و 
الگوریتم های اثبات درستی در مورد سامانه های پیشینه، و همچنین سنجش تحمل آن ها در 
برابر داده های غیرمعتبر و دیگر اتفاقات غیرمنتظره، مانند قطع اتفاقی ارتباط، امکان پذیر است. 
سامانه های پیشینه واقعا قوی، قادر خواهند بود که شرایط خطا را به خوبی، بدون خرابی یا عیب 

ناگهانی مدیریت کنند.
همچنین قابلیت اطمینان با دردسترس بودن سامانه ارتباط تنگاتنگ دارد و قابلیت اطمینان غالبًا 
به عنوان ”زمان متوسط بین ناکامی ها“ اندازه گیری می شود. بنابراین سامانه های قابل اطمینان تر 
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دارای زمان کارکردن بیشتر و زمان کارنکردن برنامه ریزی نشده به مراتب کمتری خواهند بود، 
که دردسترس بودن آن ها را بیشتر می کند. به طور مشابه، یک سامانه پیشینه قابل اطمینان تر آن 

خواهد بود که ساده تر نگهداری و فعاالنه توسط عرضه کننده پشتیبانی می شود.
الزامات  بررسی  برای  معتبر  آزمون  مراکز  توسط  می تواند  مورک2010  آزمون  چارچوب 
کارکردی یک سامانه پیشینه همخوان مورد استفاده قرار گرفته و این مقیاسی از قابل اعتمادبودن 
این حال،  با  می دهد.  دست  به  پیشینه ها  مدیریت  اساسی  وظایف  اجرای  در  پیشینه  سامانه 
را  سامانه پیشینه  یک  ممکن  برون دادهای  و  درون دادها  همه  به خودی خود،  آزمون،  چارچوب 
آزمون نمی کند و یک سازمان ممکن است نخواهد در هنگام مقایسه کیفیت و قابلیت اطمینان 

سامانه های پیشینه مختلف تنها به این مقیاس منفرد اتکا کند.

12-2-11 قابلیت بازگردانی
با  همراه  آن  بازگردانی  در  سازمان  توانایی  گردد،  ناکام  هردلیلی  به  پیشینه  سامانه  یک  اگر 
داده های اساسا دست نخورده، حائز اهمیت است. عملیاتی که در لحظه ناکامی در حال انجام 
بودند ممکن است نتوانند بازگردانی شوند؛ با این حال، سازمان باید همان قدر مطمئن باشد که 
به اطالعات نسخه پشتیبان که با عمر بیش از یک روز هستند، مخصوصًا در محیط های با 

حجم باال، وابسته نمی شود.
نه تنها سامانه پیشینه ها باید بازگردانی یا دوباره سازی شود، بلکه این امر باید به گونه ای 
سر وقت انجام شود تا از هر تأثیر غیرضروری بر کسب وکار حیاتی سازمان جلوگیری گردد. یک 
فرایند بازگردانی حادثه،که به معنی غیرفعال شدن سامانه پیشینه به مدت چند روز یا هفته است، 
شاید برای بسیاری از کسب وکارها مناسب نباشد. برای سایر کسب وکارها زمان غیرفعال بودن 

غیرمنتظره به مدت چند ساعت می تواند خیلی طوالنی باشد.
مشابه الزامات غیرکارکردی، الزامات راجع به بازگردانی حوادث در بین سازمان های مختلف 
و  حادثه  هر  وقوع  از  قبل  سازمان  نیازهای  سنجش  داشت.  خواهد  فرق  چشمگیری  به طور 

برقراری برنامه کامل و جامع تداوم کسب وکار در سرتاسر سازمان  امری اساسی است.
تجربه نشان میدهد که الزامات تداوم کسب وکار باید در بین همه سامانه های حیاتی-کسب وکار 
و نه تنها برای سامانه های منفرد نظیر سامانه پیشینه طراحی شوند. این بدان دلیل است که سامانه 
پیشینه تنها بخشی از زیرساخت سازمان را تشکیل می دهد. اگر سامانه پیشینه، مثاًل، وابسته به 
سخت افزار خاصی باشد، در این صورت سازمان باید در یک چاچوب زمانی که مجموعه اهداف 
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بازگردانی سامانه پیشینه را براورده می کند ، به سخت افزار جایگزین دسترسی داشته باشد.
رویه های  و  روند  کارکنان  تا  است  اقدام خوبی  نیز  بازگردانی حادثه  آزمون  منظم  اجرای 
برگرداندن سامانه پیشینه پس از هر ناکامی سامانه را بشناسند و زمان بندی های واقع بینانه برای 
بازگردانی کامل سامانه شناخته شود. با افزایش مقدار داده های تحت مدیریت سامانه پیشینه در 
طی زمان، امکان دارد انتظارات سازمان در مورد دوره زمانی الزم برای بازگردانی سامانه پیشینه 

با دوره واقعی الزم برای انتقال فیزیکی داده های سازمان به سامانه ای تازه ساز همگام نباشد.
حتی  و  ساعت ها،  حادثه،  بازگردانی  به منظور  حیاتی،  مأموریت  دارای  سازمان های  برخي 
اجرای چندین سامانه موازی  باید  این سازمان ها  ندارند.  از کار کشیدن  امکان دست  دقایقی 
دارای داده های کپی شده را مدنظر قرار دهند تا قادر باشند بین سامانه های فعال و ذخیره خود، 
در حالت آماده باش فعال، آماده باش نیمه فعال یا آماده باش غیرفعال درگردش باشند. یا اینکه 
با چندین الیه پشتوانه درون-ساخته  اما  به جای آن، یک سازمان می تواند یک سامانه واحد 
رایانه ها،  مانند  نرم افزاری  و  مؤلفه های سخت افزاری  میان  در  فعاالنه  بتواند  تا  راه اندازی کند 

روترها و درایوهای سخت، در عین فعال ماندن کل سامانه، جایگشت کند.
قابلیت بازگردانی، مانند دردسترس بودن، با هر ارتقاء درجه در پشتیبانی و فوریت، هزینه 
نیازهای  که  داشته باشند  دقت  باید  سازمان ها  بنابراین  می کند.  تحمیل  سازمان  به  بیشتری 
بازگردانی حوادِث مربوط به خود را شناسایی کنند و در برنامه های تداوم کسب وکار خود اهداف 
واقع بینانه ای مشخص نمایند. هرجا که تامین این اهداف به عنوان مأموریتی حیاتی محسوب 
شود، سازمان باید به دنبال آزمون قابلیت بازگردانی باشد و یک قرارداد در سطح خدمت را با 
عرضه کننده ببندد تا مطمئن شود که سامانه پیشینه با الزامات عملیاتی سازمان همخوان است.

12-2-12 نگه داشت پذیری
یک سامانه پیشینه باید نگه داشت پذیر باشد، یعنی اینکه باید تعمیر و ارتقای آن نسبتًا آسان 
باشد. بیشتر عرضه کنندگان، نسخه های اصلی، فرعی و نگهداری از سامانه خواهند داشت که 
ممکن است به چیزهای متنوعی مانند: نسخه های جدید، بسته های خدمت )سرویس پک ها( و 

تصحیح ها )پَچ ها( نامیده شوند.
هر کدام از این ها هزینه ای مرتبط با به کارگیری آن از حیث منابع و زمان به کار رفته برای 
استقرار آن در سراسر سازمان خواهند داشت و، هرجا که شامل جلوه ها و کارکردهای جدید 
به  باشد.  داشته  نیز وجود  کاربران  برای  بازآموزی  و  آموزشی  هزینه های  است  باشند، ممکن 
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عنوان یک قاعده کلی، هرچه نسخه منتشرشده عمده تر باشد، احتمال اینکه تأثیری بر سازمان، 
شامل، احتمااًل مهاجرت داده ها از نسخه قبلی تر وجود داشته باشد بیشتر است.

غالبًا  نمی شوند.  ساخته  واحد  عرضه کننده  یک  مؤلفه های  از  همیشه  پیشینه  سامانه های 
دیگر  از  را  داده  پایگاه های  و  جستجو  موتورهای  مانند  مؤلفه هایی  مجوز  عرضه کنندگان، 
باز آن ها را درون برنامه های خود  عرضه کنندگان می گیرند )یا او.ئی.ام.(، یا معادل های منبع 
آوردن فن آوری های مختلف می تواند خیلی  یا گرد هم  استفاده کردن،  به کار می برند. دوباره 
به صرفه تر از این باشد که یک عرضه کننده منفردا هر یک از مؤلفه های سامانه پیشینه را از اول 
بسازد. با این حال، سازمان ها باید نسبت به این زیربنای گرد هم آمده از فن آوری های مختلف 
در سامانه پیشینه خود آگاه باشند چرا که هر کدام از این ها ممکن است جداگانه در زمان های 

مختلف و به دالیل گوناگون نیاز به ارتقا داشته باشند.
به عنوان مثال، یک سامانه پیشینه ممکن است از یک موتور پایگاه داده ای مشهور استفاده 
کند که توسط یک عرضه کننده مستقل پایگاه داده ها ساخته شده باشد. هرگاه آن عرضه کننده، 
نرم افزار پایگاه داده ها را ارتقا داده یا تصحیح نمود، این تغییرات باید برای سازگاری با نرم افزار 
پایگاه  موتور  ارتقای  با  باید  پیشینه  سامانه  ارتقاهای  بنابراین  شود.  بازآزمون  پیشینه  سامانه 
داده ها همگام گردد. همین وضعیت می تواند برای موتور جستجو، نرم افزار ذخیره سازی، و دیگر 

بخش های سامانه پیشینه به طور مشابه به کار رود.

12-2-13 پشتیبانی شدن
صرف نظر از چگونگی نگه داشت پذیری سامانه پیشینه، عرضه کننده باید فعاالنه آن را پشتیبانی 
که  هستند  موروثی  سامانه های  دارای  سازمان ها  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  تجربه  کند. 
عرضه کننده آن ها دیگر فعالیت نمی کند، یا تصمیم به نگه داشت و نه ارتقاء یک نرم افزار خاص 

گرفته است.
پشتیبانی  سطح  راجع به  جزئیات  باید  سازمان  پیشینه،  سامانه  یک  خرید  از  قبل  بنابراین 
محصول، فاصله های ارتقاء آن، زمان آخرین نسخه انتشاریافته، و نقشه راه عرضه کننده برای 

سامانه پیشینه را درخواست نماید.
این  حتی  و  بوده  ناپایدار  بسیار  نوین  اطالعات  فناوری  بازار  که  دریابند  باید  سازمان ها 
حتی  آینده،  در  پشتیبانی  دریافت  از  پیشینه  سامانه  یک  ناکامی  مانع  است  ممکن  احتیاط ها 
تا حدودی تسلی خاطری  توسط بزرگ ترین عرضه کنندگان، نشود. خوشبختانه، مورک2010 
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را از طریق پشتیبانی از قابلیت عملکرد تعاملی فراهم ساخته است. در بدترین شرایط، سازمان 
نرم افزار  یک  به  خود  قدیمی  ام.سی.آر.اس.  از  را  خود  پیشینه های  شود  مجبور  است  ممکن 

ام.سی.آر.اس. جدید کوچ دهد.
ارایه شده توسط سازمان عرضه کننده یا یک  به عالوه پشتیبانی به سطح پشتیبانی روزانه 
این  یادگیری  به دنبال  باید  دارد. سازمان ها  اشاره  از طرف سازمان عرضه کننده  ثالث  شخص 
باشند که چگونه از عرضه کننده درخواست کمک نمایند، چگونه خطاها و اشکال های نرم افزار 
را گزارش نمایند، و چه سطح از پشتیبانی و کمک در محل را انتظار داشته باشند. بسیاری از 
عرضه کنندگان دارای گروه های کاربری فعالی هستند که سازمان های مختلف گردهم می آیند 
و تجربه ها، اشارات و نکات، و دیگر اطالعات را در مورد چگونگی استفاده بهینه از یک سامانه 

پیشینه، به اشتراک می گذارند.

12-2-14 ضمانت
سازمان ها باید کاماًل در مورد پروانه و دیگر ضوابط و شروط مرتبط با نصب و استفاده از یک 
سامانه پیشینه خاص از یک عرضه کننده خاص آگاه باشند. حتی نرم افزارهای منبع باز دارای 

حقوق مالکیت معنوی و شرایط استفاده مربوط به خود هستند.
باید  سازمان  پیشینه،  سامانه  یک  اجرای  در  عرضه کننده  شروط  و  با ضوابط  موافقت  در 
به عالوه اطمینان یابد که از عرضه کننده ضمانتی دریافت می کند که استفاده از سامانه پیشینه 

را پوشش می دهد و با حل هر مشکل سازمان در توسعه و استفاده موافقت کند.
سازمان های بسیاری الزام دارند که کد منبع سامانه پیشینه درون موافقت نامه بیاید تا در 
صورتی که اتفاقی برای عرضه کننده رخ داد، سامانه پیشینه قابل پشتیبانی باقی بماند. باز هم، 
همانند قسمت قبل، مورک2010 فعاالنه به دنبال این است که امکان مفقودشدن داده ها از یک 
سامانه پیشینه فاقد پشتیبانی را از بین ببرد، با این اطمینان بخشی که هر ام.سی.آر.اس قابلیت 
صادرکردن تمام-سامانه را داشته باشد، تا امکان کوچ بدون اتالف پیشینه ها و موجودیت ها به 

یک ام.سی.آر.اس. دیگر فراهم باشد.

12-2-15 همخوانی
آخرین جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه سطح همخوانی آن است. این، قباًل در سایر 
معیارها مورد اشاره قرار گرفته بود ممکن است نیاز باشد که سامانه های پیشینه با استانداردهای 
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صنعتی و مقررات محلی به طرق زیر همخوان باشند.
• باید با آیین نامه مورک2010 همخوان باشند.	
• آن 	 در  اعمال می شود،  به سازمان  که  نظم بخش  و  قانون گذار  استانداردهای  با همه  باید 

صنعت و تحت آن حوزه قانونی که توسعه می یابند، مانند مقررات سالمت و ایمنی یا آزادی 
اطالعات همخوان باشند.

• باید با استانداردهای رایج و پذیرفته صنعتی در فن آوری و بر زیربرنامه هایی که توسعه می یابند، 	
مانند HTM و HTML5 درمورد برنامه های مبتنی بر مرورگر وب، همخوان باشند.

• 	 ،PDF مانند  اسناد،  رایج  قالب های  با  باشند که  آن  به دنبال  باید  الزام سازمان،  در صورت 
همخوان باشند، سامانه پیشینه را قادر سازند که ساختار این اسناد را بررسی نماید، ابرداده های 
آن ها را استخراج کند، و محتوای آن ها را برای جستجو نمایه کند، خصوصاً درون سازمان هایی 

که هدف سامانه پیشینه، مدیریت و نگهداری پیشینه ها در این قالب ها است.
از آنجا که الزامات همخوانی سامانه های پیشینه می توانند بسیار گسترده باشد و بنا به شرایط 
محلی تغییر نماید، بسیاری از عرضه کنندگان درجه ای از امکان ِ پیکربندی را در نرم افزارهای 
برنامه  یک  برای  مثبت  بسیار  جلوه  یک  اغلب  پیکربندی  امکاِن  گرچه  می دهند.  قرار  خود 
است، در عین حال می تواند هنگام اعمال به سامانه پیشینه تهدیدی برای همخوانی باشد. این 
مخصوصا وقتی صادق است که گزینه های پیکربندی و نصب، امکان دستکاری یا غیرفعال 

کردن کارکردهای حیاتی مدیریت پیشینه را می دهند.
آیا  که  دهند  نشان  عرضه کنندگان  که  می کند  الزام  مورک2010  غیر-کارکردی  الزامات 
کارکردی  الزامات  باطل کننده  است  ممکن  که  شخصی سازی  گزینه های  آن ها  سامانه های 
مورک2010 باشد را دراختیار می گذارند. هرجا که این امر اتفاق افتد، ضروری است که سازمان 
بررسی کند که سامانه پیشینه بعد از نصب و عملیاتی شدن همخوان با مورک2010 باقی بماند. 
این امر می تواند با استفاده از جلوه های گزارش دهی همخوانی مورک2010 انجام گیرد )نگاه 

.)R2.4.5 کنید به الزامات کارکردی

12-3 الزامات غیر-کارکردی برای عملکرد
ماهیت  و  پیشینه  سامانه  هدف  درک  پیشینه،  سامانه  یک  عملکرد  ارزیابی  در    1-3-12  N

پیشینه های ایجاد و ذخیره شده حائز اهمیت است.
سامانه پیشینه برای چه طراحی شده و چه انواعی از پیشینه ها را می تواند مدیریت کند؟
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N 12-3-2  همچنین الزم است که اندازه و پیچیدگی استقرار متوسط را درک کنیم. این 

امر برحسب موارد زیر بیان می شود:
• تعداد کاربران همزمان؛	
• درصد استفاده هر کاربر از سامانه؛	
• تعداد پیشینه های تحت مدیریت؛	
• فضایی که یک پیشینه متوسط اشغال می کند؛	
• مقدار و نوع فضای ذخیره سازی الزم، شامل نمایه های جستجو و دیگر نیازهای سامانه؛ و	
• تعداد خدمت دهنده ها و انواع خدمت دهنده های مورد نیاز.	

استقراِر معموِل کوچک، متوسط و  بزرگ سامانه پیشینه چیست؟
)هرجا ممکن بود مثال بزنید(.

یک  این که  فهمیدن  دارند.  متفاوتی  استفاده  دوره های  پیشینه  سامانه های    3-3-12  N

سامانه پیشینه بخصوص برای حجم کار پیوسته سازمان مناسب خواهد بود مهم است.
استفاده معمول سامانه   ،2-3-12  N استقرارهای معموِل مورد وصف در  از  برای هریک 
پیشینه طی یک عملیات عادی را توصیف کنید و نشان دهید چه دوره هایی به عنوان اوج بار 

مورد توجه اند؟ 
)هرجا ممکن است، مثال بزنید(.

N 12-3-4 اندازه گیری بازدهی می تواند از طریق تعداد پیشینه های قابل ورود به سامانه 

پیشینه اندازه گیری شود.
برای هریک از استقرارهای معموِل مورد وصف در N 12-3-2، حین انجام عملیات عادی 
و در دوره های اوج بار، آنگونه که در N 12-3-3 توصیف گشته، در هر ساعت به طور متوسط 

چه تعداد پیشینه امکان ورود و بازیابی همزمان دارد؟
به طور  کاربران  که  است  این  سامانه  عملکرد  برای  مهم  اندازه گیری  یک    5-3-12  N

متوسط چه مدت زمانی را صرف جستجو می نمایند.
برای هریک از استقرارهای معموِل مورد وصف در N 12-3-2، یک جستجو درمیان سه 
عنصر ابرداده ای از قبیل عنوان، طبقه و مهِر زماِن ایجاد، که 100 پیشینه را به دست می دهد، 
حین انجام عملیات عادی و در دوره های اوج بار، آنگونه که در N 12-3-3 توصیف گشته، 

به طور متوسط چقدر طول می کشد؟
 N 12-3-6  برخی سامانه های پیشینه چنانچه جستجوها خیلی طول بکشند، به اعمال 
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یک وقفه در فعالیت می پردازد.
قابل  زمان  این  آیا  و  است  برای هر جستجو چقدر  زمان جستجوی ممکن  طوالنی ترین 

تنظیم است؟
N 12-3-7  اندازه گیری دیگر عملکرد سامانه این است که هر پیشینه با چه تناوبی برای 

کنارگذاری مورد سنجش قرار می گیرد. برخی سامانه های پیشینه ممکن است در لحظه، و یا به 
صورت دوره ای با یک فاصله زمانی برنامه ریزی شده این کار را انجام دهند.

مورک2010 به فرایند کنارگذاری مورد وصف در R 8-4-14 اجازه می دهد که به صورت 
تناوبی رخ دهد و بایست حداقل به صورت روزانه انجام شود؛ هر چند وقت یک بار سامانه پیشینه 

باید این فرایند را برای هریک از استقرارهای معمول مورد وصف در N 12-3-2 انجام دهد؟
)هرجا که سامانه پیشینه پذیرای یک رویکرد طراحی جایگزین است، توضیحی در مورد 
ارایه  افزون پذیری و دیگر عوامل  بر روی عملکرد،  زیان بخش،  اثرات آن، هم سازنده و هم 

دهید.(

12-4 الزمات غیر-عملکردی برای افزون پذیری
پایگاه  اندازه  مانند  محدودیت ها  دیگر  و  فنی  محدودیت های  با  سامانه ها  برخی   1-4-12  N

داده ها، قطعه بندی سامانه فایل، به کارگیری خدمت دهنده واحد، و غیره محدود می شوند. این 
محدودیت ها ممکن است به موارد زیر اعمال شود:

• بیشینه تعداد کاربران همزمان؛	
• بیشینه تعداد کاربران در یک زمان؛	
• بیشینه تعداد موجودیت ها، شامل پیشینه ها؛	
• فضای ذخیره سازی مورد استفاده سامانه پیشینه؛ و	
• سخت افزاری که برای پشتیبانی از سامانه پیشینه می تواند استقرار یابد.	

مخصوصًا، سازمان ها می خواهند که ضمن حفظ سرمایه گذاری خود بر روی سخت افزار و 
دیگر منابع، به افزون پذیری دست یابند. بنابراین سامانه های پیشینه باید وسیله ای فراهم سازند 
که توسط آن، ظرفیتی افزوده، بدون کوچ به یک محیط دیگر، به سامانه موجود افزوده شود .

حدهای باالیی افزون پذیری برای هریک از استقرارهای مورد وصف در N 12-3-2، بدون 
جایگزینی سخت افزار موجود چیست؟

تعداد  ابرداده ها،  مقدار  موجودیت ها،  تعداد  مورد  در  مورک2010  آیین نامه   2-4-12  N
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کاربران و مقدار محتوای نگهداری شده در ام.سی.آر.اس. به لحاظ نظری هیچ حد باالیِی تحمیل 
نمی کند. با اینحال، این موارد می توانند مالحظات عملی برای هر سامانه پیشینه باشند.

در مورد هر پاسخ داده شده به N 12-4-1، یک سازمان باید چه راهبردهایی مقرر کند تا 
استقرار سامانه پیشینه، فراتر از این محدودیت های فنی گسترش یابد، با فرض این که در طی 

یک دوره سه ساله تعداد کاربران دوبرابر و تعداد پیشینه ها پنج برابر افزایش یابد؟
می یابد،  عرضی  و  طولی  افزایش  پیشینه  سامانه  یک  اندازه  همان طورکه    3-4-12  N

عملکرد هر یک از کارکردهای انجام شده توسط سامانه ممکن است تحت تإثیر قرار گیرد.
برای هر یک از پاسخ های داده شده به N 12-4-2، چه تأثیری بر هر یک از موارد زیر خواهد 

بود؟
• بازدهی سامانه آنگونه که در N 12-3-3 توضیح داده شده است	
• 	4-3-12 N مدت زمان متوسط جستجو توضیح داده شده در
• 	5-3-12 N وقفه جستجو توضیح داده شده در
• 	6-3-12 N ترتیب فرایند دوره ای کنارگذاری توضیح داده شده در

تعداد،  بر  درونی  محدودیت هایی  است  ممکن  پیشینه  سامانه های  به عالوه،   4-4-12  N

گونه ها و روابط بین موجودیت ها تحمیل کند. مثال، خدمت طبقه بندی ممکن است برای تعداد 
طبقه هایی که دربر می گیرد، یک حد باالیی داشته باشد.

حدهای فنی در سامانه پیشینه برای هر یک از موارد زیرکدامند؟
• تحت 	 خدمت های  از  دسته ای  یا  خدمت  هر  توسط  می توانند  که  موجودیت هایی  تعداد 

R  2-4-1، مدیریت شوند
• تعداد انبوهه های ریشه که می توانند به خدمت پیشینه افزوده شوند	
• انبوهه 	 به یک  پیشینه هایی که می توانند  و چه  فرزند  انبوهه های  تعداد موجودیت ها، چه 

افزوده گردند
• عمق یا تعداد سطوح انبوهه ها تحت یک انبوهه ریشه	
• تعداد مؤلفه های یک پیشینه	

N 12-4-6 همان طورکه تعداد پیشینه ها در یک سامانه پیشینه افزایش می یابد، نه تنها 

برخی  یافت.  افزایش خواهد  نیز  از یک جستجو  به دست آمده  نتایج  تعداد  بلکه  زمان جستجو 
موتورهای جستجو در مورد جستجوهایی که تعداد بسیاری موجودیت به دست می دهند، به جای 
محاسبه تعداد کل موجودیت ها، دست به برآورد آن می زنند. موتورهای جستجو راه های مختلفی 
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نیز برای تعیین مرتبط بودن جستجوها دارند.
بیشینه تعداد نتایج جستجو که سامانه پیشینه پیدا کرده و به دست می دهد چقدر است و 
موتور جستجو برای مرتبط ترکردن چند نتیجه اول جستجو از چه راهبردهای کاهنده ای بهره 

می گیرد؟
N 12-4-7  الزام R 10-4-16 ام.سی.آر.اس. را ملزم می نماید که به کاربران امکان دهد 

برای پاسخ گویی به عبارت های جستجوی پیچیده، چندین پرسش جستجو را به هم زنجیر کنند 
یا پیوند دهند.

چه چیزی تعداد زنجیره ها یا پیوندهایی را که یک سامانه پیشینه می تواند در یک جستجو 
بگنجاند را طبق R 10-4-16 محدود می کند و تأثیر زنجیرکردن و پیونددادن جستجوها بر 

روی موارد زیر چیست؟
• زمان پاسخ جستجو	
• مرتبط بودن نتایج جستجو	

12-5 الزامات غیر-کارکردی برای مدیریت پذیری
N 12-5-1 درک این که سازمان ها برای نصب و پیکربندی سامانه پیشینه باید چگونه اقدام کنند 

از اهمیت برخوردار است: این معمواًل به عنوان بخشی از یک پروژه گسترده تر انجام می شود.
یک نمونه جدید سامانه پیشینه چطور نصب و پیکربندی می شود و این کار را چه کسی 

باید برعهده بگیرد؟
N 12-5-2  هنگامی که سامانه پیشینه در حال کار است، کاربرد منابع آن باید پایش شود 

به  اندازه گیری کاربرد منابع می تواند  اندوخته کافی دارد.  تا اطمینان حاصل گردد که سامانه 
موارد زیر بسط یابد:

• تعداد کاربرانی که به سامانه دسترسی دارند و چه زمان ها و در چه روزهایی دسترسی دارند؛	
• مقدار ظرفیت ذخیره سازی مورد استفاده و آهنگ افزایش؛	
• میانگین زمان جستجو و آهنگ افزایش یا کاهش؛	
• ترافیک، از حیث کارکردهای صورت گرفته، و آهنگ افزایش یا کاهش؛	
• میانگین زمان پاسخ به کل کارکردها؛ و	
• استفاده از سی.پی.یو. و حافظه.	

سامانه پیشینه برای اندازه گیری استفاده از منابع، چه وسایلی را  به کار می گیرد؟
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منابع  آن  در  که  برسد  بحرانی  نقطه  یک  به  است  ممکن  منابع  از  استفاده   3-5-12  N

بیشتری باید به سامانه داده شود. پیش بینی کارکنان مدیریت فنی در این خصوص و افزودن 
منابع بیشتر درصورت نیاز، حائز اهمیت است، مثاًل افزایش فضای ذخیره سازی دردسترس قبل 

از اینکه فضای ذخیره سازی موجود تمام شود.
سامانه پیشینه چگونه ضمن پایش استفاده از منابع طبق N 12-5-2، مدیران فنی را از 
کمبود پیش بینی شده منابع آگاه می سازد و آستانه های منابع چگونه می تواند از قبل تنظیم گردد؟
N 12-5-4  ممکن است امکان افزایش منابع دردسترس سامانه پیشینه وجود داشته باشد 

اما شاید کار مشکلی باشد و، برای بعضی سامانه های پیشینه، نیاز به یک پنجره برای  ادامه 
زمان غیرفعال بودن سامانه است.

چه ظرفیتی برای افزایش منابع دردسترس سامانه پیشینه وجود دارد و این افزایش چگونه 
صورت می گیرد؟

N 12- 5-5  افزون بر پایش و هشدار در مورد کاربرد منابع، تلفیق گزارش ها و آمارها در 

طول زمان به منظور پدیدارشدن گرایش ها سودمند است.
چه تسهیالت گزارش دهی آماری دراز-مدت برای سامانه پیشینه به منظور تحلیل کاربرد 

منابع، طبق N 12-5-2 وجود دارد؟
N 12-5-6  الزام R 2-4-7 استفاده از یک محل ثبت خطای بیرونی را تصریح می کند. 

گونه های مختلف سامانه های پیشینه محل های ثبت خطای متفاوتی را به کار می برند.
محل ثبت خطای مورد استفاده سامانه پیشینه طبق R 2-4-7 را توضیح دهید. چگونه مورد 
دسترسی و استفاده قرار می گیرد؟ چه سازوکاری برای آگاه ساختن مدیران فنی هنگام ناکامی 

سامانه پیشینه در اجرای یک عملیات وجود دارد؟
N 12-5-7  الزام R 8-4-15  الزم می داند که کاربران صالحیت دریافت اخطار برای یک 

انبوهه یا پیشینه را مادامی که یک عمل کنارگذاری تا تاریخ سررسید انجام و تأیید نشده باشد، 
دارند. گونه های مختلف سامانه های پیشینه از سازوکارهای اخطار متفاوت استفاده می کنند.

دهید.  توضیح  را   15-4-8  R طبق  پیشینه،  سامانه  توسط  استفاده  مورد  اخطار  مکانیسم 
چگونه کاربران معتبر اخطار را دریافت می کنند و آنگونه که در توضیحات R 8-4-15 آمده، چه 

سازوکاری برای یکی کردن اخطارها وجود دارد؟ 
N 12-5-8  هر از چند گاهی، سامانه پیشینه ممکن است ممیزی شود. فهرست زیر غیر-

جامع است، اما ممیزها ممکن است بخواهند بررسی کنند که:
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• تنها کاربران و گروه های مقتضی به سامانه پیشینه دسترسی دارند؛	
• همه کاربران و گروه های مقتضی  به سامانه پیشینه دسترسی دارند؛	
• کاربران به پیشینه ها و دیگر موجودیت هایی که مجاز به دسترسی نیستند دسترسی ندارند؛	
• پیکربندی خدمت طبقه بندی با کسب وکار سازمان مناسبت دارد؛	
• پیکربندی خدمت کنارگذاری با کسب وکار سازمان مناسبت دارد؛	
• ورود همه پیشینه های مرتبط توسط سامانه پیشینه انجام گرفته است؛	
• پیشینه ها در انبوهه های مناسب قرار گرفته است؛	
• پیشینه ها به درستی طبقه بندی شده اند؛	
• کاربران به طور غیرمقتضی طرح های کنارگذاری پیش فرض را دچار تغییر نمی کنند؛	
• هیچ پیشینه یا موجودیت دیگری بیرون از فرایند کنارگذاری، از سامانه پیشینه پاک نمی شود؛	
• تاریخ های سررسید کنارگذاری مراعات 	 پایش قرار می گیرد و  دوره های کنارگذاری مورد 

می شوند؛
• به تعویق 	 پیشینه ها  کنارگذاری  و  می گیرد  صورت  کنارگذاری  سررسید  تاریخ  تا  تأییدها 

نمی افتد؛
• محتوای پیشینه به درستی کنارگذاری می شود؛ و	
• کپی های محتوای پیشینه با کنارگذاری رسمی پیشینه یا بالفاصله بعد از آن، از منابع ثانویه 	

درون سازمان پاک می شوند.
چه تسهیالتی برای ممیزی سامانه پیشینه وجود دارد و باید چگونه انجام شود؟

12-6 الزامات غیر-کارکردی برای قابل حمل بودن
یک  فقط  یا  مختلف  زیربرنامه های  روی  بر  است  ممکن  پیشینه  سامانه   1-6-12  N

زیربرنامه اجرا شود. ممکن است تعداد معدودی پیکربندی خدمت دهنده داشته باشد اما چندین 
مشتری مختلف را پشتیبانی کند.

بخش های  کدام  و  می کند  استفاده  زیربرنامه هایی  و  سیستم عامل  چه  از  پیشینه  سامانه 
سامانه پیشینه، شامل  خدمت دهنده و تک برنامه های سامانه ای مشتری- محور بر روی چه 

فن آوری هایی استقرار یافته اند؟
N 12-6-2 همانطور که در 3. خدمت کاربر و گروه توضیح داده شد، یک ام.سی.آر.اس. 

ممکن است یک خدمت دایرکتوری معروف، مانند یک دایرکتوری LDAP را مورد استفاده قرار 
دهد، و پوشه ای را برای ثبت داده های تاریخی در مورد کاربران و گروه ها فراهم نموده، یا ممکن 
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است خدمت مدیریت کاربر و گروه خود را ارایه دهد.
و  می کند  برقرار  ارتباط  وجود،  صورت  در  دایرکتوری،  خدمت های  چه  با  پیشینه  سامانه 
چگونه اطالعات تاریخی در مورد کاربران و گروه ها به صورت موجودیت ها درون خدمت کاربر 

و گروه نگهداری می شوند؟
مانند  ثالث  نرم افزاری شخص  مؤلفه های  از  پیشینه  از سامانه های  بسیاری    3-6-12  N

فن آوری های پایگاه داده ها و موتورهای جستجو استفاده می کنند. هرجا که این ها در محصول 
به کار روند، دارای فایده استفاده مجدد و لیکن مسائلی در ارتباط با مدیریت چرخه های توسعه 

مستقل هستند.
سامانه پیشینه چه خدمت های سامانه ای OEM، شخص ثالث یا منبع باز را در خود جای 

داده است؟
N 12-6-4  بسیاری از سامانه های پیشینه فراهم کننده میانجی ها و مجموعه های API  به 

دیگر برنامه های کاربردی هستند.
سامانه پیشینه با چه سامانه های کسب وکاری دیگری، در صورت وجود، می تواند یکپارچه 

شود؟ 
چه مجموعه های API در دسترس است و از چه فن آوری هایی پشتیبانی می نمایند؟

N 12-6-5  پشتیبانی زیربرنامه ممکن است محدودیت هایی را برای ابرداده ها و الگوها 

ایجاد کند. مثاًل، مورک2010 طول بیشینه یک فیلد متنی را محدود نمی کند، اما، ممکن است 
این محدودیت توسط اندازه های جدول پایگاه داده ها اعمال شود.

7.خدمت  به  کنید  )نگاه  بپذیرد  را  الگو  ابرداده های  خدمت  است  ممکن  پیشینه  سامانه 
ابرداده های الگو( یا ممکن است رویکرد خود به ابرداده ها را اجرا نماید.

سامانه پیشینه چه رویکردی را برای مدیریت ابرداده ها به کار برده و اثر این رویکرد بر موارد 
زیر چیست؟

• گونه های 	 از  یا هر یک  به یک موجودیت  زمینه ای که می توانند  ابرداده ای  تعداد عناصر 
موجودیت اعمال شوند

• تعداد تعاریف عناصر ابرداده ای زمینه ای که می تواند در یک الگو گنجانده شود	
• استفاده از الگوها	
• بیشینه طول یک فیلد ابرداده ای	
• گونه های داده ای مورد پشتیبانی سامانه پیشینه	
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12-7 الزامات غیر-کارکردی برای امنیت
R  1-7-12 N 3-4-1 مشخص می کند که یک ام.سی.ار.اس. باید تنها توسط کاربران اصیل قابل 

دسترسی باشد. ام.سی.آر.اس. ممکن است از یک یا تعدادی از خدمت های تأییداصالِت تجاری یا 
اختصاصی پشتیبانی کند، یا ممکن است خدمت تأیید اصالت به صورت درون-ساخت باشد. 

بر روی هر کدام از زیربرنامه های فهرست شده زیر N 12-6-1 و برای هر یک از اجراهای 
دایرکتوری طبق N 12-6-1، سامانه پیشینه از کدام فن آوری های تأییداصالت پشتیبانی می نماید؟

N 12-7-2  بسته به اجرایی که سامانه پیشینه ها از خدمت نقش الگو دارد، ممکن است 

محدودیت های بخصوصی به نقش ها و کنترل دسترسی اعمال شود.
سامانه پیشینه ممکن است خدمت نقش الگو )نگاه کنید به 4.خدمت نقش الگو( را بپذیرد یا 
ممکن است رویکرد خودش به کنترل دسترسی را اجرا نماید. اگر سامانه پیشینه رویکرد خودش 
به کنترل دسترسی را استفاده نماید، ممکن همان جزئی نگری خدمت نقش الگوی مورک2010 

را نداشته باشد.
چگونه سامانه پیشینه کنترل دسترسی درونی را اجرا می نماید و چه اجبارهایی را بر موارد 

زیر قرار می دهد؟
• نقش های از پیش تعیین شده و تثبیت شده بوسیله سامانه پیشینه	
• تعداد نقش های افزوده که امکان تعریف شدن دارد	
• تعریف های کارکرد که ممکن است در نقش ها گنجانده شود	
• موجودیت هایی که دارای لیست های کنترل دسترسی هستند	
• وراثت و سایر جلوه های مدخل های کنترل دسترسی	

N 12-7-3  چنانچه اطالعاتی که سامانه پیشینه ذخیره می کند، بتواند مستقیمًا دسترس پذیر 

باشد، تأییداصالت و کنترل دسترسی ارزش کمی دارند.
سامانه پیشینه برای محدودسازی دسترسی به داده های ذخیره شده خود، بر چه سازوکارهایی 

تکیه دارد؟
N 12-7-4  به طور مشابه، هنگامی که مؤلفه های مختلف سامانه پیشینه با یکی دیگر از 

آن ها چه به صورت درونی، مثاًل بین مشتری و خدمت دهنده، یا چه به صورت بیرونی، مثاًل با 
یک سامانه کسب وکاری دیگر، ارتباط برقرا می کند، ارتباط آنها باید امن باشد تا از جاسوسی و 

حمالت انسانی جلوگیری شود.
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 N چه فن آوری هایی برای اطمینان از امن بودن ارتباطات بین مؤلفه های فهرست شده در
N ،2-6-12 N ،1-6-12 12-6-3 و سامانه های بیرونی فهرست شده در N 12-6-4 به کار 

رفته است؟
N 12-7-5  کنترل های مناسبی باید در سامانه پیشینه و/یا محیط عمل آن تعبیه شوند تا 

از بهره کشی ویروس ها، اسب های تروجان، و دیگر کدهای بداندیش جلوگیری شود. به عنوان 
مثال، یک سامانه پیشینه ممکن است در مقابل حمله تزریقی SQL از طریق عناصر ابرداده ای 

موجودیت ها آسیب پذیر باشد.
چه ضدویروس ها و راهبردهای امنیتی دیگری در سامانه پیشینه گنجانده شده یا به عنوان 

بخشی از محیط عملیاتی عادی سامانه پیشینه توصیه شده اند؟
N 12-7-6  سامانه پیشینه ممکن است طوری طراحی و اجرا شده باشد که استاندارهای 

امنیتی معروف و آزمون های نفوذ را برآورده سازد. استانداردهایی مانند ISO 27000 محصوالت 
امنیتی کل یک  و عملکرد  راهبرد  با   ارتباط  در  بلکه  نمی کنند  تنهایی سنجش  به  را  منفرد 

سازمان ساخته می شوند.
و  ملی  مقررات  کدام  است؟  شده  طراحی  امنی  محیط های  نوع  چه  برای  پیشینه  سامانه 

بین المللی و کدام حقوق قضایی را پوشش می دهد؟
)محصول یا یک نصب محلی موجود ممکن است یک سنجش یا رتبه بندی امنیتی مستقل 

دریافت نموده باشد.(

12-8 الزامات غیر-کارکردی برای حریم خصوصی
N 12-8-1 سامانه پییشینه ممکن است سازوکارهایی را برای حل مسائل مهم حریم خصوصی، 

برای  فرد  دولتی، حق  زمینه های  در  و مخصوصًا  اما،  و  اطالعات شخصی،  از  حفاظت  مانند 
دسترسی به اطالعات همگانی را در برگیرد.

هرجا کاربست پذیر است، سامانه پیشینه چطور موارد زیر را حل می کند:
	حفاظت داده ها
	آزادی اطالعات

)آن حوزه قضایی که پاسخ های شخصی طبق آن به کار رفته است را نشان دهید(
قوانین حریم خصوصی،نظیر  با  ارتباط آن  برای  پیشینه ممکن است  12-8-2 سامانه   N

بخشنامه حفاظت داده ها )EC/46/95 Directive( مورد سنجش قرار گیرد. هرجا این اتفاق 
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افتاده است، سامانه پیشینه ممکن است جلوه های خاصی نظیر محدودیت هایی برای جابجایی 
داده ها بین ذخائر داده ای درونی مختلف، در خود جای دهد. این خصوصا وقتی شایسته است 

که توسعه نظام پیشینه ها از مرزهای بین المللی را قطع می کند.
سامانه پیشینه به طور ویژه برای همخوانی با راهنماها یا مقررات ملی، بین المللی یا عملکرد 

صحیح حریم خصوصی طراحی شده است؟
)محصول یا یک نصب محلی موجود ممکن است یک سنجش یا رتبه بندی مستقل دربرابر 

مقررات خاص در یک حوزه قضایی بخصوص دریافت نموده باشد.(

12-9 الزامات غیر-کارکردی برای کاربردپذیری
N 12-9-1  سامانه پیشینه باید با مستندات کاربری و فنی همراه باشد تا سنجش آن توسط 

یک مرکز آزمون معتبر مورک2010 را  آسان نماید.
چه مستندات کاربری و فنی در دسترس کاربران و مدیران فنی سامانه پیشینه است؟

N 12-9-2  کاربران به طور کلی نیاز به آموزش و تعلیم برای استفاده بهینه از یک سامانه 

پیشینه دارند. این امر مخصوصًا در مورد کاربران متخصص مانند مدیران فنی، مدیران امنیت، 
ممیزان و، مهم تر از همه، مدیران پیشینه ها صادق است.

کاربران با درجات متفاوت تخصص برای استفاده بهینه از سامانه پیشینه به چه آموزش هایی 
دردسترس  یادگیری  و  آموزشی  منابع  سایر  و  خودآموزها  آموزشی،  دوره های  چه  دارند؟  نیاز 

کاربران عمومی و تخصصی است؟

12-10 الزامات غیر-کارکردی برای دسترس پذیری
وب   محتوای  دسترس پذیری  راهنماهای  مطابق  است  ممکن  پیشینه  سامانه    1-10-12  N

از A )پایین ترین(،  WCAG( W3C WAI) سنجش گردد. این راهنماها یک رتبه بندی را 
AA و AAA )باالترین( فراهم می کند.

آیا سامانه پیشینه مستقاًل براساس WCAG سنجش و رتبه بندی شده است؟
)جزئیات سنجش، فرد انجام دهنده و رتبه اخذ شده را وارد نمایید.(

12-11 الزامات غیر-کارکردی برای دردسترس بودن
سایر  و  پیشینه  سامانه  که  است  این  به  بسته  پیشینه  سامانه  در دسترس بودن   1-11-12  N

دیگر الزامات غیر-کارکردی برای کاربردپذیری، توسط الزامات غیر-کارکردی  برای تک برنامه های کمکی در 100. مجموعه های میانجی مورک2010 

مطرح شده اند.

دیگر الزامات غري-كاركردي برای دسرتس پذيري، توسط الزامات غري-كاركردي برای تك برنامه هاي كميك در 100. مجوعه هاي ميانجي مورك2010 مطرح 

شده اند.
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سامانه های پشتیبانِی ضروری فعال باشند. برخی اوقات، این سامانه ها برای نگه داری و ارتقای 
برنامه ریزی شده باید ناپیوسته باشند. در غیر این صورت، موفق نمی شوند.

برای هریک از استقرارهای معمول مورد وصف در N 12-3-2، پیش بینی دردسترس بودن 
سامانه پیشینه به عنوان درصد یا نسبتی از زمان کار سامانه پیشینه به زمان عدم فعالیت آن در 

طول یک سال تقویمی چیست؟
N 12-11-2  هرجا که یک قرارداد سطح خدمت که دردسترس بودن سامانه پیشینه را 

پوشش می دهد، موجود باشد، برای امکان اندازه گیری این سطح، برخی سازوکارها نیز باید ارایه 
یا پیشنهاد گردند.

هرجا که گنجاندن آن در قرارداد سطح خدمت توصیه گردد، درصدها یا نسبت های داده شده 
تحت N 12-11-1 چگونه باید برای سامانه پیشینه اندازه گیری و محاسبه شوند؟ چه ابزارهایی 
باید به کار رود و آیا این ابزارها در خود سامانه پیشینه دردسترس هستند یا از شخص ثالث تهیه 

می گردند؟
)هرجا که برای اطمینان از کمینه سطح دردسترس بودن سامانه پیشینه، یک شکل متفاوت 

قرارداد سطح خدمت توصیه شده است، توضیحی ارایه دهید.(
N 12-11-3  برخی عملیات مدیریتی، مانند گرفتن پشتیبان، نیاز به آن دارند که سامانه 

پیشینه ناپیوسته باشد.
کدام عملیات مدیریتی محتاج ناپیوسته بودن سامانه پیشینه هستند.

N 12-11-4  با رشد سیستم ها، زمان طوالنی تری را برای اجرای برخی عملیات خاص، 

مانند پشتیبان گیری، صرف می کنند.
طول مدت یک پشتیبان گیری معمول برای هر یک از فن آوری های دردسترس)نگاه کنید 
به N 12-13-1(، با داشتن استقرارهای معمول مورد وصف در N 12-3-2، چقدر است؟ این 

زمان چگونه طبق وضعیت های احتمالی رشد در N 12-4-2 تغییر خواهد کرد؟
)پشتیبان گیری کامل و پشتیبان گیری افزاینده را در نظر بگیرید.(

N 12-11-5  سازمان ها باید هنگام اداره سامانه های پیشینه خود طبق یک طرح کار کنند 

.)4-14-12 N نیز نگاه کنید به(
برای هریک از پاسخ های داده شده به N 12-11-1، پنجره های پشتیبان گیری، نگه داری 
یا ارتقاء برنامه ریزی شده مورد توصیه، که باید در هر روز، هفته و ماه در طول سال ذخیره شوند، 

کدامند؟
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چراکه  هستند  افزوده  مالحظات  محتاج  میزبانی شده،  پیشینه  سامانه های   6-11-12  N

محدود به دردسترس بودن میزبان خود هستند.
چنانچه سامانه پیشینه یک سامانه میزبانی شده است، چه اجبارها و تضمین های افزوده ای 

درمورد دردسترس بودن باید توسط سامانه میزبان ارایه گردد؟
12-12 الزامات غیر- عملکردی برای قابل اعتمادبودن

R 1-12-12 N 2-4-7 الزم می داند که کارکردها خودکار انجام شود و نباید یک کارکرد 

کارکردهای  شود،  ناکام  درعملیاتی  ام.سی.آر.اس.  صورتیکه  در  شود.  انجام  موفق  تاحدی 
باید   ، نیست  موفق  کارکرد  چنانچه  داده ها الزمند.  یکپارچگی  از  اطمینان  برای  تجزیه ناپذیر 

متوقف شود.
یک  که  صورتی  در  و  می نماید  پشتیبانی  تجزیه ناپذیر  عملیات  از  چگونه  پیشینه  سامانه 
تراکنش موفق نباشد یا سامانه پیشینه قبل از اتمام آن متوقف شود یکپارچگی سامانه تضمین 

می شود؟
N 12-12-2  طراحی سامانه پیشینه نقش چشمگیری در قابل اعتمادبودن و توانایی آن در 

ایستادگی در برابر شرایط خطا دارد.
چگونه معماری سامانه پیشینه بر قابل اعتمادبودن آن تأثیر می گذارد؟

N 12-12-3  عالوه بر معماری آن تحت N 12-12-2، روش شناسی مورد استفاده برای 

توسعه سامانه پیشینه، شامل طراحی کردن، بررسی کردن و آزمون کردن واحد، در کیفیت منتج 
محصول نهایی نقش دارد.

چه کنترل های تضمین کیفیتی در تولید سامانه پیشینه برای اطمینان از صحت آن به کار 
می روند؟

N 12-12-4  سامانه پیشینه ممکن است قباًل مورد سنجش قرار گرفته و به آن رتبه ای 

یا  ابزارهای قابل اعتمادبودن  ناکامی ها داده شده باشد یا طبق برخی  برای زمان متوسط بین 
دردسترس بودن اندازه گیری شده باشد.

شده،  بررسی  مستقاًل  دردسترس بودن  یا  قابل اعتمادبودن  نظر  از  قبال  پیشینه  سامانه  آیا 
محک زده شده، یا رتبه بندی شده است؟

)جزئیات مربوط به سنجش، فرد انجام دهنده، و رتبه های بدست آمده وارد کنید.(
)یا  خدمت محور  معماری  یک  از  استفاده  با  پیشینه  سامانه های  بسیاری   5-12-12  N

معماری های پویای دیگر( ساخته شده و برخی بخش های سامانه پیشینه ممکن است در نقش 
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پشتیبان به هر کدام از خدمت ها امکان توقف و شروع دوباره دهد، درحالی که سامانه پیشینه 
همچنان عملیاتی بماند.

کدام یک از بخش های سامانه، که در پاسخ به N 12-6-1 و N 12-6-3 فهرست شده، 
می توانند ناکام یا متوقف و دوباره شروع به کار نمایند در حالی که بقیه سامانه پیشینه عملیاتی 

باقی بماند؟
با  فرایندها  همه  که  است  معنا  بدین  سامانه  ناکامی  مدیریت کردِن  خوب   6-12-12  N

ترتیبی صحیح به منظور حفظ یکپارچگی سامانه خاموش شوند؛ و پس از آن که شرایط عملیات 
عادی حاصل گردید، سامانه امکان شروع دوباره و  ادامه عملیات را بیابد.

درون محیط عملیات سامانه پیشینه چه سخت افزار، نرم افزار و پشتیبانی های سامانه ای نیاز 
است تا امکان یابد درصورت قطع برق یا در پاسخ به تهدید خارجی دیگر، خود به نحو مطلوبی 

خاموش گردد؟

12-13 الزامات غیر-کارکردی برای قابلیت بازگردانی
برای  را  متفاوتی  پشتیبان گیری  راهبردهای  مختلف،  پیشینه  سامانه های   1-13-12  N
سخت افزاری،  ناکامی  یا  داده ها  فقدان  صورت  در  تا  می کنند  اتخاذ  داده ها  پشتوانه کردن 
نرم افزاری یا سامانه ای تداوم کسب وکار را تضمین نمایند. راهبردهای مختلف ممکن است دارای 
فایده های مختلف، مثل سرعت، یا زیان های متفاوت، مثل هزینه باشند. به عالوه راهبردهای 
باشند.  برای پشتیبان گیری  به رسانه استفاده شده  پشتیبان گیری ممکن است تاحدی وابسته 
مانند دیسک های  پشتیبان گیری دردسترس هستند،  از رسانههای  بسیاری  متفاوت  گونه های 

مغناطیسی، نوارهای مغناطیسی، رسانه های نوری، ذخیره سازی ابری، و غیره.
فایده ها و زیان های نسبی  به چه راهبردهای پشتیبان گیری مجهز است؟  پیشینه  سامانه 

آن ها چیست و کدام ها برای شرایط احتمالی استفاده در N 12-11-4 توصیه شده اند؟
N 12-13-2  همه سازمان ها باید به توسعه یک طرح تداوم کسب وکار بپردازند. این طرح 

باید دربرگیرنده زمان مورد نیاز برای برگرداندن سامانه ها شامل سامانه پیشینه، درصورت بروز 
ناکامی سامانه ای باشد.

شرایِط  از  یک  هر  برای  و   ،1-13-12  N در  فهرست شده  راهبردهای  از  یک  هر  برای 
احتمالی استفاده در N 12-11-4، زمان توصیه شده مورد نیاز برای برگرداندن سامانه پیشینه 

در موارد زیر کدام است؟
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• هنگامی که فقط داده ها نیاز به بازگردانی دارند	
• هنگامی که نیاز است سامانه پیشینه ها دوباره سازی و داده ها بازگردانی شوند	

N 12-1-3-3  طرح تداوم کسب وکار باید دارای دستورالعمل های گام-به-گام در مورد 

چگونگی بازگردانی سامانه پیشینه ها باشد و دست کم یک کپی باید بیرون از سامانه پیشینه 
ذخیره گردد.

از  یک  هر  برای   ،2-13-12  N طبق  پیشینه  سامانه  یک  از  داده ها  بازگردانی  برای 
راهبردهای پشتیبان گیری فهرست شده تحت N 12-13-1 چه رویکردهایی مورد نیاز است؟ 

این رویکردهای چه مالحظات مهمی را اقامه یا مطرح می کنند؟
تراکنش های  از  باید  پیشینه  سامانه  که  می دهد  نشان   1-12-12  N   4-13-12  N

تجزیه ناپذیر پشتیبانی نماید. هرجا که این ها مورد پشتبانی باشند و در یک محل ثبِت تراکنش ها 
ذخیره شوند، این امکان وجود دارد که سامانه را تا نقطه ای که سامانه در آن ناکام گشته برگرداند.

هنگام برگردان از نسخه پشتیبان طبق N 12-13-2، آیا سامانه پیشینه از پشتیبان گیری 
افزاینده پشتیبانی می نماید؟ در خالل بازگردانی داده ها، آیا سامانه قادر است که به تراکنش 

صورت گرفته بالفاصله قبل از ناکامی برود؟
)هرگونه رویکرد طراحی جایگزین مورد اتخاذ را توضیح دهید.(

و  پشتیبان گیری  بر  پشتوانه  فراهم کردن  برای  پیشینه  سامانه های  همه   5-13-12  N

با  و   را کپی کنند  داده ها  تنظیم شوند که  برخی می توانند طوری  نمی کنند.  تکیه  بازگردانی 
یک سامانه یا سایت آماده به کار تعویض شوند. بقیه متکی بر پشتوانه هایی در سطح درایوهای 
جداگانه هستند که می توانند درحالی که سامانه  پیوسته باقی می ماند، به صورت داغ )در حال 

کار( جایگشت کنند.
غیر از پشتیبان گیری و بازگردانی، سامانه پیشینه چه سازوکارهای دیگری را برای تضمین 

تداوم کسب وکار به کار می گیرد؟
)سازوکارهای دردسترس را توضیح دهید.(

N 12-13-6  هرجا که سامانه های پیشینه ازمؤلفه های سامانه ای یکپارچه و بسیارمتفاوت 

ساخته شوند، که برخی توسط عرضه کنندگان متفاوت تهیه شده اند، این امر می تواند بر روی 
چگونگی مدیریت پیشینه و چگونگی پشتیبان گیری و بازگردانی سامانه تأثیرگذار باشد. برای 
با استفاده از یک فن آوری پشتیبان گیری شود در حالی که  پایگاه داده ها ممکن است  مثال، 
یک ذخیره محتوا با استفاده از  شیوه ای متفاوت پشتیبان گیری شود. آن ها حتی می توانند در 
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زمان های متفاوت پشتیبان گیری شوند، که اگر در زمان ناکامی سامانه هر دو نیاز به برگرداندن 
داشته باشند، کنارهم قرار دادن دوباره آن ها می تواند از نظر همزمان سازی مسأله ساز باشد.

تأثیر خدمت های سامانه ای OEM، شخص ثالث و منبع باز، که تحت  N 12-6-3فهرست 
شده، بر پشتیبان گیری و برگرداندن سامانه پیشینه یا بر صورت های دیگر تدارک پشتوانه داده ای 

و سامانه ای و تعویض درصورت ناکامی چیست؟
)بخصوص توضیح دهید که چگونه در صورتی که بخش های مختلف سامانه پیشینه به طور 

جداگانه پشتیبان گیری و برگردان شوند، مسائل همزمان سازی مدیریت می شود.(

12-14  الزامات غیر-کارکردی برای دوام پذیری
N 12-14-1  اغلب سامانه های پیشینه از نسخه های اصلی، نسخه های فرعی و نسخه های 

برنامه  نگهداری )که نسخه های جدید، سرویس پک ها و تصحیح ها یا گونه های خاص یک 
نیز خوانده می شوند(. جلوه های جدید معمواًل با نسخه های اصلی، افزایش کارایی با نسخه های 

فرعی، و رفع اشکاالت با نسخه های نگهداری معرفی می شوند.
نسخه های مختلف سامانه پیشینه چگونه مشخص می شوند؟ انواع مختلف نسخه ها چه نوع 

ارتقایی را پوشش میدهند؟ دوره انتشار عرضه کننده برای هر نوع نسخه چگونه است؟
N 12-14-2  حتی هنگامی که ارتقا رایگان است، هزینه هایی مرتبط با جابجایی از یک 

 1-14-12 N نسخه محصول به نسخه بعدی وجود دارد. با استفاده از اطالعات گرفته شده از
و N 12-11-5، باید برای یک سازمان این امکان وجود داشته باشد که ارتقاهای برنامه ریزی 

شده را برای سامانه پیشینه خود طراحی کند.
برای هر نسخه فهرست شده تحت N 12-14-1، چه برنامه ریزی ارتقای توصیه شده ای باید 

توسط سازمان استفاده کننده از سامانه پیشینه صورت گیرد؟
از  مسائل، صرف نظر  دیگر  و  اشکاالت  که  است  الزم  گاهی  چند  از  هر    3-14-12  N

امنیتی  چنانچه یک مشکل  مثال،  به عنوان  برطرف شوند:  زمان بندی شده،  ارتقاء  و  نگهداری 
فوریت دار کشف و علنی گردد که تهدیدی جدی برای سامانه پیشینه سازمان ایجاد کند، یا اگر 

عملیات سامانه به هر دلیلی در ناپایدار گردد.
برای  زنده  یا تصحیح های  از محصول و رفع  برای پشتیبانی فوری  سیاست عرضه کننده 

خطاهای بحران ساز چیست؟
عرضه کنندگان  از  مختلف  بخش های  شامل  پیشینه  سامانه های  هرجا    4-14-12  N
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متفاوت باشند، ممکن است بر روی چگونگی انتشار نسخه ها تأثیرگذار باشد. این امر خصوصا 
درصورتی صادق است که سازمان، منبع مؤلفه های سامانه ای شخص ثالث را مستقال اخذ کند 
اساسا  پیشینه ای که  پیشینه نگیرد. حتی سامانه های  از طرف عرضه کننده سامانه  و مستقیمًا 
توسط یک عرضه کننده ساخته شده اند ممکن است وابسته به محیط های عملیاتی مختلف از 

منابع مختلف باشند.
-12 N شخص ثالث و منبع باز، فهرست شده تحت ،OEM خدمت های سامانه ای مختلف
6-3، چگونه از حیث انتشارهای مختلف سامانه پیشینه، فهرست شده تحت N 12-14-1، و 

دوره های توسعه و انتشار محصول جداگانه خود آن ها، مدیریت می شوند؟
N 12-14-5  نگهداری همه سامانه های پیشینه توسط سازمان نیست، برخی توسط عرضه 

کننده یا یک شخص ثالث میزبانی می شوند. هر جا این امر رخ دهد، روزآمدسازی های منظم 
سامانه پیشینه ممکن است در زمان های برنامه ریزی شده ای که چندان تحت سازمان نیست، 

انجام شود، مخصوصًا جایی که سازمان در یک سامانه میزبانی چند-مستأجره سهیم است.
پیشینه  سامانه  ارتقای  برای  معمول  ترتیبات  است،  شده  میزبانی  پیشینه  سامانه  چنانچه 
روی  بر  بالقوه  تأثیر  می شوند؟  مطلع  چه موقع  و  چگونه  مشتریان  است؟  چگونه  میزبانی شده 
 1-14-12 N انواع مختلف ارتقاهای فهرست شده زیر از  سازمان های مشتری برای هر یک 

چگونه است؟
N 12-14-6  ارتقای سامانه های پیشینه و افزودن جلوه های افزوده به عالوه نیازمند آموزش 

افزوده کاربر است، تا جلوه های جدید گنجانده شده در انتشار جدید را یاد بگیرد و عادت های قدیمی 
را تغییر دهد.

چه تذکرات انتشاری همراه با هر انتشار صادر می شود و الزامات بازآموزی و آموزشی مرتبط 
با نسخه های متفاوت سامانه پیشینه فهرست شده زیر N 12-14-1 چه هستند؟

12-15 الزامات غیر-کارکردی برای پشتیبانی
توسط  نیز  جاری  به طور  باید  اما  باشد  و  دوام پذیر  باید  پیشینه  سامانه  یک   1-15-12  N

عرضه کننده پشتیبانی شود.
12-14-1 چه   NM پیشینه ذکر شده تحت  از نسخه های سامانه  انتشار هر یک  آخرین 

زمانی بوده و تاریخ های نسخه ها و انتشارها کدامند؟
)از آن جا که آخرین انتشارها در طی زمان تغییر می کنند تاریخ گردآوری فهرست را وارد کنید.(
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N 12-15-2  همچنین اهمیت دارد که تا آنجا که ممکن است در مورد برنامه های آینده 

عرضه کننده برای سامانه پیشینه بدانیم، گرچه برخی از آن ها ممکن است اسرار تجاری بوده و 
نیز ممکن است در پاسخ به فن آوری ها و  اولویت های جدید تحت تغییر باشند.

آیا یک نقشه راه محصول برای سامانه پیشینه وجود دارد؟ چه دوره زمانی را پوشش می دهد 
)مثاًل، 18 ماه، سه سال یا پنج سال آینده(؟ هر چند وقت سامانه پیشینه روزآمدسازی می شود و 

نقشه  راه محصول چگونه با مشتریان و مشتریان آینده در میان گذاشته می شود؟
N 12-15-3  سازمان همچنین ممکن است بخواهد که بداند چطور می تواند جلوه های 

اولویت و توسعه آن ها را در سامانه پیشینه تحت تأثیر  جدید محصول را درخواست نموده و 
قرار دهد.

مشتریان چگونه در درخواست و اولویت بندی جلوه های جدید دخالت داده می شوند؟
)مثالی از یک جلوه توسعه یافته به عنوان نتیجه درخواست مشتری ارایه دهید.(

N 12-15-4  باید امکان گزارش هر نوع از مسائل به عرضه کننده باشد و این مسائل در 

یک چارچوب زمانی توافقی حل شوند. سیاست عرضه کننده در عرضه تصحیح ها برای پشتیبانی 
فوری پیش از این تحت N 12-14-3 مورد اشاره قرار گرفته است.

چه سطوح پشتیبانی برای سامانه پیشینه وجود دارد، آیا می تواند شامل یک خط پشتیبانی 
و  مشتریان  باشد؟  بحرانی  مسائل  گزارش  برای  هفته(  روز  در هفت  )24 ساعت   24/7 زنده 
مشتریان آینده چگونه در مورد فرایندهای پشتیبانِی دردسترس مطلع می شوند و چگونه از آن ها 

استفاده می کنند؟
N 12-15-5  عرضه کننده باید برای یادداشت و ردگیری مشکالت، تدارک ببیند. خصوصا 

هنگامی که سازمان مشکالت را از طریق فرایند پشتیبانی ابراز می کند.
آیا سازمان ها قادرند به پایش پیشرفت مشکالت ابراز شده از طریق میز خدمت عرضه کننده 

بپردازند؟
N 12-15-6 سازمان ها برای در پی فهمیدن این باشند که با چه سرعتی می توانند انتظار 

حل یک مشکل را داشته باشند.
زمان  و  آمده   5-15-12  N تحت  که  مشکالت  برای  استفاده  مورد  مقوله بندی های  آیا 

متوسط حل در هر مقوله طی سال گذشته دردسترس مشتریان و مشتریان آینده است؟
فعال،  کاربری  گروه های  پشتیبانی  به  هم اکنون  بسیاری  12-15-7  عرضه کنندگان   N

تاالرهای گفتگوی پیوسته، تاالرهای گفتگوی پشتیبانی و کنفرانس ها می پردازند.
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جدا از اطالعاتی که هم اکنون در این بخش فهرست شده است، چه فرصت های دیگری 
برای سازمان ها وجود دارد تا با هم و با عرضه کننده سامانه پیشینه درگیر شوند؟

12-16  الزامات غیر-کارکردی برای ضمانت
N 12-16-1  مهم است که بفهمیم عرضه کننده از حیث کیفیت و عملکرد چه تضمینی در 

ارتباط با سامانه پیشینه می دهد.
آیا عرضه کننده، سامانه پیشینه را تضمین می کند و اگر چنین است چه بخش هایی از سامانه 

پیشینه برای چه نوع موضوعاتی تحت پوشش قرار می گیرند؟
N 12-16-2  به عالوه سازمان ممکن است تمایل داشته باشد که با یک قرارداد سطح خدمت 

پوشش دهنده سامانه پیشینه و جنبه هایی نظیر عملکرد، دردسترس بودن و غیره توافق نماید.
است، چه  اگر چنین  با مشتری می شود؟  قرارداد سطح خدمت  وارد یک  آیا عرضه کننده 
جنبه هایی از الزمات غیر-کارکردی سامانه پیشینه پوشش داده می شود؟ آیا قراردادهای سطح 
خدمت برای همه مشتریان یکسان است یا متناسب با هر کدام به طور جداگانه تنظیم می شود؟

برای مشتریان  را  استانداردی  و شرایط  است ضوابط  12-16-3  عرضه کننده ممکن   N

سامانه پیشینه خود داشته باشد. باید ذکر گردد که حتی نرم افزار منبع باز نیز دارای شرایط مجوز 
مرتبط با خود را دارد.

آیا ضوابط و شرایط استانداری برای مشتریان یا مشتریان آینده دردسترس است، یا به طور 
جداگانه برای هر قرارداد توافق می شوند؟

N 12-16-4  باید برای سازمان ممکن باشد که در صورتی که عرضه کننده فعالیت خود را 

پایان دهد به کد منبع سامانه پیشینه دسترسی داشته باشد.
باز است؟ اگر نه، چه  دیگری برای حفظ  برنامه نرم افزاری منبع  آیا سامانه پیشینه یک 
دسترسی مشتری باید استفاده شود )مثاًل، تسلیم یک کپی از کد منبع به صورت امانت به یک 

شخص ثالث بی طرف(
داده ها  است  ممکن  میزبانی شده،  خدمت های  برای  مخصوصًا  به عالوه،    5-16-12  N

به امانت به شخص ثالثی داده شود.
آیا سامانه پیشینه امانت گذاری داده ها به شخص ثالث را پشتیبانی می کند؟

یا قسمت های مختلف سامانه  باشد  میزبانی شده  پیشینه  12-16-6  هرجا که سامانه   N

توسط عرضه کنندگان مختلف تهیه شده باشد، می تواند نتایج غیرمنتظره ای بر ضوابط و شرایط 
عرضه کننده اصلی، قرارداد پروانه، قرارداد سطح خدمات، و غیره داشته باشد.
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تأثیر این که قسمت های مختلف سامانه توسط عرضه کنندگان متفاوتی تهیه شده باشد، تحت 
N 12-16-3، یا میزبانی شده باشد تحت N 12-11-6 و N 12-14-5، بر روی پاسخ های داده 

شده به N ،3-16-12 N ،2-16-12 N ،1-16-12 N 12-16-4 و  N 12-16-5 چیست؟

12-17 الزامات غیر-کارکردی برای همخوانی
N 12-17-1  سامانه پیشینه ممکن است هم اکنون با استانداردهای ملی یا بین المللی مدیریت 

پیشینه ها، یا رشته های دیگر مانند مدیریت محتوا، مدیریت اسناد، و غیره سازگار باشد.
جدا از مورک2010، سامانه پیشینه با چه استانداردها و آیین نامه های مدیریت پیشینه، یا 

مرتبط دیگر، همخوان است و آیا این امر به طور مستقل مورد بررسی واقع شده است؟
)برای هریک از بررسی های مستقل، جزئیات سنجش، فرد انجام دهنده، و رتبه به دست 

آمده را وارد کنید.(
N 12-17-2  سامانه پیشینه ممکن است در سطح ملی یا بین المللی با دیگر چارچوب های 

مقرراتی و قانونی خارج از حوزه بالفصل مدیریت پیشینه، همخوان باشد. به عنوان مثال، سامانه 
پیشینه ممکن است با بازارهای اروپایی در بخشنامه ابزارهای اقتصادی، یا MIFID، )بخشنامه 
EC/39/2004 اتحادیه اروپایی و شورای 21 آوریل 2004 درباره بازارها در ابزارهای اقتصادی( 

همخوان باشد.
استانداردها و  با چه  پیشینه  12-17-1، سامانه   N زیر  استاندارهای فهرست شده  از  جدا 
مقررات ملی و بین المللی دیگری سازگار است و آیا این امر به طور مستقل بررسی شده است؟

)برای هریک از بررسی های مستقل، جزئیات سنجش، فرد انجام دهنده، و رتبه به دست 
آمده را وارد کنید.(

 ،HTTPS 12-17-3  سامانه پیشینه ممکن است با استاندارهای فنی خاصی، مانند N

XML ،MD5 ،HTML5 و غیره همخوانی داشته باشد.
سامانه پیشینه با چه استانداردهای فنی سازگار است و از آن ها استفاده می کند؟

 27-4-2 R 12-17-4  ارائه سطح باالیی از دقت برای مهرهای زمان تولید شده تحت N

برای یک ام.سی.آر.اس. مفید است. دقت میلی ثانیه یا بیشتر برای نگهداری ترتیب دقیقی که 
رخ دادها واقع می شوند در سامانه های با بازدهی عملیاتی باال مفید است.

سامانه پیشینه از چه دقتی برای مهرهای زمان استفاده می کند؟
موجودیت ها  برای  ام.سی.آر.اس.  یک   ،24-4-2  R تحت  که،  است  مهم   5-17-12  N
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الگوریتم مورد  با دیگر نرم افزارهای ام.سی.آر.اس. تولید نکند.  شناسه های سامانه ای همسان 
یو.یو. از  کثیری  شمار  ایجاد  برای  باید  فراگیر  منحصربه فرد  شناسه های  تولید  برای  استفاده 

آی.دی.ها بدون تکرار، الگو یا همپوشانی با سایر سامانه ها مناسب باشد.
سامانه پیشینه از چه الگوریتمی برای تولید یو.یو.آی.دی.ها استفاده می کند؟

N 12-17-6  برخی سامانه های پیشینه دارای امکانات انتخابی هستند که امکان می دهد 

نا- کارکردهای  با  یا  شود  غیرفعال  مورک2010  با  همخوان  کارکردهای  از  بخشی  یا  همه 
همخوان جایگزین گردد.

هرجا که این امکان در امکانات انتخابی تنظیم سامانه پیشینه گنجانده شده باشد، مخصوصًا 
برای یک محصول مورد تأیید مورک2010، قراردادن حفاظ های امنیتی برای اطمینان از عدم 
انجام سهوی این کار اهمیت دارد. ولو این که عواقب امکانات انتخابی یک نصب بخصوص 
ممکن است در مستندات فنی به طور واضح تشریح شده باشد و وقتی سامانه پیشینه نصب است، 
ممکن است که مدیر فنی دیگری ندانسته تنظیمات سامانه پیشینه را بعدا با عواقبی ناخواسته 

تغییر دهد.
به همین دلیل، مورک2010 گزینه ای را برای گزارش همخوانی تحت R 2-4-5 دارد که 
به کاربران امکان بررسی وضعیت همخوانی فعلی سامانه پیشینه با مورک2010 را طی عملیات 

عادی در هر زمان می دهد.
پشتیبانی  را   5-4-2  R تحت  مورک2010  با  همخوانی  گزارش  چگونه  پیشینه  سامانه 
می نماید و وضعیت فعلی سامانه پیشینه را هنگام گزارش برای اطمینان از عدم بازپیکربندی آن 

به طرزی نا- همخوان چگونه بررسی می کند؟
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13  واژه نامه

توضیح و ارتباط با مفاهیم کلیاصطالح

دسترسی
)فعل( تعامل با یک سامانه اطالعاتی برای اجرای کارکردها و مرور و بازبینی موجودیت های آن
باشد،  داشته  اطالعاتی  سامانه  یک  درون  است  مجاز  کاربر  یک  که  کارکردی  درجه  )اسم( 

به عنوان »سطح دسترسی« توصیف می شود.

سیستم کنترل دسترسی یک  در  کارکردها  به  و  موجودیت ها  به  کاربران  دسترسی  مدیریت  مفهوم  )مفهوم( 
اطالعاتی

مدخل کنترل 
دسترسی

)ساختار داده ها( یک مدخل مجزا درون یک لیست کنترل دسترسی که یک یا چند نقش را به 
یک کاربر واحد یا یک گروه می دهد.

نیز نگاه کنید به لیست کنترل دسترسی 

لیست کنترل 
دسترسی

با اختصاص دادن  )س د( لیستی از مدخل های کنترل دسترسی مرتبط با یک موجودیت که 
بر  کارکردهایی  اجرای  امکان  کاربرانی  چه  که  می کند  تعیین  گروه ها  و  کاربران  به  نقش ها 

موجودیت را دارند.
نیز نگاه کنید به لیست کنترل دسترسی

دسترسی پذیری، 
اصِل

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی از یک سامانه اطالعاتی که میزان پشتیبانی سامانه از کاربران 
با توانایی ها و درجه های یادگیری مختلف، شامل کاربران با معلولیت های مشخص را تعریف 

می کند.
)رفع ابهام( اصطالح ”دسترس پذیری“ از یک معنای وسیع تر از واژه ”دسترسی“ از آنچه مورد 

استفاده مورک2010 است،گرفته شده است.

ACEکوتاه نوشت( یک مدخل کنترل دسترسی(

ACLکوتاه نوشت( یک لیست کنترل دسترسی(

)اسم( موجودیتی که در یک MCRS ایجادشده و هرگز پاک یا تخریب نشده است.موجودیت فعال
نیز نگاه کنید به موجودیت ته مانده.

فعالیت
و  انسانی  فعالیت های  دوی  هر  برآمد.  یک  به  رسیدن  برای  سازمان یافته  فرایند  یک  )اسم( 

رایانه ای درون سامانه های اطالعاتی رایج هستند.
نگاه کنید به فعالیت کسب وکاری و فعالیت زمان بندی شده.



265 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

توضیح و ارتباط با مفاهیم کلیاصطالح

اضافه کردن
)عملیات( کارکرد گنجاندن یک موجودیت درون مجموعه ای از موجودیت ها، معمواًل با جابجایی 

آن از یک جای دیگر. به عنوان مثال، افزودن یک پیشینه به یک انبوهه.
نیز نگاه کنید به جابجایی و حذف.

نقش مدیریتی

)اسم( نقشی که به طور یکنواخت، از طریق وارثت، به همه نسل های یک موجودیت، و چنانچه 
برای یک خدمت به کار رود، به همه موجودیت های درون خدمت اعمال می شود. در مقایسه، 

وراثت نقش های غیر-مدیریتی به صورت انتخابی است.
نیز نگاه کنید به نقش غیر-مدیریتی.

مدیر

)اسم( مدیر فنی یک MCRS فردی است که عهده دار مسؤولیت مدیریت زیرساخت و محیط 
فنی است که عملیات آن را پشتیبانی می کند. مدیر فنی دارای دسترسی و تأثیرگذاری به جوانب 
بیرونی MCRS نظیر حوزه های ذخیره سازی فیزیکی داده ها و ثبت خطا خواهد بود، ولی لزومًا 

یک کاربر MCRS نمی باشد.
)رفع ابهام( اصطالح »مدیر« ممکن است همچنین به طرزی نامشخص )البته نه در مورک2010( 

برای توصیف یک کاربر MCRS با مشخصات زیر به کار رود:
• یک سطح دسترسی کاًل باال به موجودیت ها و کارکردها؛	
• وظیفه پیکربندی موجودیت هایی مانند طبقه ها، تعریف های عناصر ابرداده ای، الگوها یا 	

نقش ها؛
• مسؤولیت های مدیریت پیشینه مشخص مانند انتقال یا انهدام پیشینه ها؛ یا	
• یک یا چند نقش مدیریتی که به کاربر اختصاص یافته است.	

نیز نگاه کنید به نقش مدیریتی 

انبوهه بندی 
)فعل( فعالیت مربوط به گردهم آوری موجودیت های دارای ویژگی های مشترک. مخصوصًا درون 

MoReq2010، برای ایجاد، یا جابجایی پیشینه ها به درون انبوهه ها.
نیز نگاه کنید به افزودن

انبوهه

)موجودیت( انبوهه های پیشینه، توده ای از موجودیت های پیشینه ای مرتبط هستند که، هنگامی 
که ترکیب می شوند، می توانند در سطحی باالتر از یک پیشینه منفرد وجود داشته باشند.

رابطه های  وجود  یا  مشترک،  یا صفات  مانند خواص  رابطه هایی  می توانند  پیشینه  انبوهه های 
زنجیراه ای بین پیشینه های مرتبط را بازتاب دهند.

)جرح و تعدیل شده از ISO 16175-3:2010: اطالعات و مستندات – اصول و الزامات کارکردی 
برای پیشینه در محیط های دفتری الکترونیکی – قسمت 3- راهنماها و الزامات کارکردی برای 

پیشینه ها در سامانه های کسب وکاری، 1-2.3(
نیز نگاه کنید به انبوهه فرزند، انبوهه مادر و انبوهه ریشه
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هشدار

)اسم( یک هشدار کنارگذاری، هرگاه موعد پیشینه ای برای کنارگذاری سررسیده و بدون دریافت 
تأیید الزم برای کنارگذاری، از دوره تأیید متعاقب آن نیز گذشته باشد، به طور خودکار توسط 
 MoReq2010 .ابراز می شود، و به کاربرانی که مجاز به دریافت آن هستند، ارسال می شود MCRS

به هر MCRS اجازه می دهد که فن آوری ها و نرم افزارهای هشدار خود را اجرا نماید.
)فعل( عمل ابراز یک هشدار و ارسال آن به کاربرانی که مجاز به دریافت آن هستند.

نیا

)اسم( در یک ساختار سلسله مراتبی، با شروع از یک موجودیت مفروض، همه موجودیت های 
دیگری هستند که می توان با تعقیب یک مسیر یک طرفه از موجودیت های فرزند به مادرهای 

آن ها به آن رسید.
نیز نگاه کنید به فرزند، نسل و مادر.

)فعل( یک فرایند پنهانٍ سازی و استتار اطالعات حساس به گونه ای که منبع قابل تعیین نباشد.گمنام سازی
نیز نگاه کنید به ایمن سازی

یا سامانه های برنامه آن ها می توانند محصوالت  رایانه ای می باشند.  نرم افزار  برنامه ها هرگونه  )اسم( 
اطالعاتی را شامل شوند، اما محدود به آن ها نیستند.

معماری
)اسم( طرح بندی و ساختار یک سامانه اطالعاتی، خصوصًا با تأکید بر روی هدف طراحی هر 

بخش، ساختمان های متفاوت آن ها، و روابط بین آن ها.
نیز نگاه کنید به معماری خدمت-محور

اختصاص
)عملیات( دادن یک مقدار به یک عنصر ابرداده ای، خصوصًا از طریق استفاده از آن برای ارتباط 

دادن یک موجودیت با یک موجودیت دیگر.
نیز نگاه کنید به مرتبط ساختن و اصالح

مرتبط ساختن

)عملیات( ایجاد یک رابطه بین دو موجودیت، به عنوان مثال، مرتبط ساختن یک  پیشینه با یک 
انبوهه، معمواًل با اصالح ابرداده های یکی یا هر دوی آن ها به طوری که ارجاعی به دیگری را 

در خود نگه دارد.
نیز نگاه کنید به تخصیص، اصالح و حذف

تجزیه ناپذیر

)مفهوم( مفهومی که یک واحد خاص اطالعات باید کلی نگرانه مدیریت شود. مثاًل، یک پیشینه 
به صورت تجزیه ناپذیر در نظر گرفته می شود هرچند از موجودیت های مختلفی، مانند مؤلفه ها، 
تاحدی  نمی شود  و  است  تخریب شده  یا  و  فعال  تمامًا  یا  کل  در  پیشینه  است.  شده  ساخته 

تخریب شده باشد.
تجزیه ناپذیری در MoReq2010 همچنین به روش اجرای کارکردها توسط یک MCRS تعمیم 
می یابد. کارکردها باید تمامًا اجرا شوند، و هیچگاه تاحدی اجرا نشوند. این برای حفظ پایداری و 

سازگاری درونی ، و برای موقع برگرداندن MCRS از پشتیبان مهم است.
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ردیاب

یا  فعالیت ها  همه  برای  متمرکز  ثبت  محل  یک  سنتی،  کسب وکاری  سامانه  یک  در  )اسم( 
فعالیت های مهم سامانه است. یک MCRS ردی از فعالیت های خود را به عنوان سلسله ای از 
رخ دادها نگه می دارد، که ممکن است در سرتاسر سامانه به عنوان یک کل دیده شود، اما به 
طور عادی بیشتر به عنوان یک تاریخچه رخ داد برای یک موجودیت جداگانه مورد دسترسی 

قرار می گیرند.
نیز نگاه کنید به تاریخچه رخ داد

)عملیات( عملیاتی برای بررسی هویت یک کاربر است معمواًل با درخوست یک کلمه عبور از تأیید اصالت
قبل توافق شده از کاربر.

اصالت، اصِل

)مفهوم( همراه با یکپارچگی، قابل اعتمادبودن و کاربردپذیری، یکی از مهم ترین مشخصات یک 
15489 ISO پیشینه بر طبق

یک پیشینه اصیل پیشینه ای است که بتوان اثبات کرد همان چیزی است که به نظر می آید.
.)7.2.2 .1:2001-15489 ISO تعدیل شده از(

نیز نگاه کنید به یکپارچگی، قابل اعتمادبودن و کاربردپذیری

)یک کاربر صالحیت دار با صالحیت اجرای یک کارکردکاربر صالحیت دار

صالحیت
)مفهوم( داشتن توانایی اجرای یک کارکرد بخصوص، خصوصًا درباره یک موجودیت بخصوص. 
صالحیت، با دادن نقش ها به کاربران در بخش های مختلف سامانه یا در رابطه با موجودیت های 

مختلف با استفاده از یک لیست کنترل دسترسی به آن ها اعطاء می شود.

خودکار
)صفت( یک عملیات یا کارکرد اجرا شده توسط سامانه در تطابق با قواعد پردازش درونی آن. 

دخالت کاربر یا دست وجود ندارد.
نیز نگاه کنید به دستی.

انهدام خودکار

)عملیات( محتوای یک مؤلفه از یک پیشینه ممکن است هنگامی که پیشینه به تاریخ سررسید 
عمل کنارگذاری خود می رسد به طور خودکار تخریب شود. اینکه محتوا به صورت خودکار یا 
پس از تأیید کنارگذاری تخریب شود توسط ماهیت محتوا و طراحی MCRS تعیین می گردد. 
همه مؤلفه های دارای پرچمی هستند که نشان می دهد که آیا محتوا باید به طور خودکار تخریب 

گردد یا نه.

دردسترس بودن، 
اصِل

می کند  توصیف  را  زمانی  دوره  که  اطالعاتی  سامانه  یک  از  غیر-کارکردی  جنبه ای  )مفهوم( 
که طی آن سامانه کاماًل عملیاتی و پایدار است، بخصوص در تقابل با مدت زمانی که سامانه 
تاحدی فعال یا ناپیوسته بوده است. این امر گاهی به صورت یک نسبت یا درصد بیان می شود.

BCSکوتاه نوشت( یک طرح طبقه بندی کسب وکاری(
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پشتیبان گیری

)فعل( گرفتن یک کپی پشتوانه از داده های یک سامانه اطالعاتی به طوری که به دنبال ناکامی 
یا حادثه سامانه برگردانده شود.

)اسم( یک کپی پشتوانه از داده های یک سامانه اطالعاتی که در یک حافظه ایمن ذخیره شده 
طوری که بشود بعداً در صورت نیاز برای برگرداندن سامانه از آن استفاده شود.

نیز نگاه کنید به برگرداندن و بازگردانی

)مفهوم( یک مقدار با تنها دو حالت ممکن: درست یا نادرست.بولین
نیز نگاه کنید به پرچم.

عملگر بولین

)مفهوم( یک عملگر مورد استفاده برای ترکیب منطقی مقادیر بولین به طوری که یک نتیجه 
واحد را محاسبه نماید. تنها سه عملگر بولین پایه وجود دارند- OR ،AND و NOT- که از آن ها 

همه عملگرهای بولین دیگر را می توان به دست آورد.
بولین را نیز ببینید.

انهدام از پایین 
به باال

)مفهوم( رویکردی به مدیریت کنارگذاری که در آن، دوره نگهداری هر پیشینه به طور جداگانه 
کنارگذاری شوند.  از هم  به طور جدا  پیشینه ها می توانند  آن  در  و  قرار می گیرد  مورد سنجش 
گره  آن ها  محتویات  با  پردازش  قواعد  توسط  ترتیب  به این  پیشینه ها  انبوهه های  کنارگذاری 
می خورد، به طوری که هنگامی که همه پیشینه ها تخریب شده باشند، انبوهه به طور خودکار 

تخریب می شود.

مرور

)عملیات( کشف موجودیت ها بوسیله کاوش کردن در روابط آن ها با دیگر موجودیت ها. به عنوان 
مثال، شروع از یک پیشینه، یافتن انبوهه مادر آن با استفاده از رابطه مادر/فرزند، یا با استفاده از 

دیگر روابط، یافتن مؤلفه ها، طبقه، طرح کنارگذاری، نگه داشت های کنارگذاری مرتبط و غیره
)رفع ابهام( مرورکردن در یک MCRS نباید با استفاده از یک مرورگر وب اشتباه شود.

طبقه بندی 
)فعل( نگاه کنید به طبقه بندی.کسب وکار

طرح طبقه بندی 
)اسم( نگاه کنید به طرح طبقه بندی.کسب وکار

فعالیت 
کسب وکاری

)اسم( فعالیت انجام شده توسط یک کسب وکار برای تشکیل یا تکمیل یک کارکرد کسب وکاری 
پرهزینه؛ این می تواند شامل هر حوزه از فعالیت مورد اشتغال سازمان باشد، یا الزم باشد که با 

تنظیم کننده های بیرونی یا سایر کنترل ها صورت پذیرد.
و  سازمان  کسب وکار  بین  رابطه  از  فهمی  کسب وکاری،  فرایندهای  و  فعالیت  از  »تحلیلی 

.)3-2-3-2:2001-89 154 ISO( »پیشینه های آن را فراهم خواهد نمود
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کارکرد کسب وکاری

ارتباط با هدف یا  از فعالیت کسب وکاری مورد اتخاذ یک سازمان، معمواًل در  )اسم( حوزه ای 
ISO 15489 کارکردهای  مأموریت سازمان و اجرای راهبرد و سیاست های کسب وکاری آن. 
توصیف  سازمان  یک  راهبردهای  و  اهداف  پیگیری  برای  پشتیبان  به عنوان  را  کسب وکاری 

.)2-2-2-4 .2:2201- 15489 ISO( می کند
)رفع ابهام( کارکرد کسب وکاری به کار رفته در طبقه بندی نباید با اجرای یک کارکرد اشتباه شود.

تراکنش 
کسب وکاری

)اسم( یک مرحله مجزا یا »گام تشکیل دهنده« )ISO 15489-2:2001. 4-2-2-2( در یک 
پیشینه ممکن است  نگه داشته می شود.  پیشینه مجزا  برای آن یک  فعالیت کسب وکاری که 

حاوی اطالعاتی در رابطه با موارد زیر باشد:
• تراکنش کسب وکاری صورت گرفته؛	
• زمانی که رخ داده است؛	
• کسانی که شرکت داشته اند.	

)اسم( هر سامانه اطالعاتِی مورد استفاده به عنوان بخشی از هدایت کسب وکار. برای مثال، یک سامانه کسب وکاری
سامانه مدیریت مالی.

)عملیات( نگاه کنید به لغو کنارگذاریلغو

ورود

)مفهوم( یک فعالیت منجر به ایجاد یک پیشینه در یک MCRS. اصطالحات دیگری نیز ممکن 
است برای این به کار روند، مانند ظهور یک پیشینه. این اغلب بستگی به درک کاربر از این 
دارد که آیا محتوای پیشینه باید به یک حافظه جدید برده شود )ورود(، یا پیشینه ای می تواند  

درمحل ساخته شود )ظهور(. 

آبشاری

)مفهوم( این مفهوم که تغییری در یک موجودیت تأثیری بر نسل آن خواهد داشت. برای مثال، 
اگر نسل های یک انبوهه ریشه، شامل انبوهه های فرزند و پیشینه ها، طبقه بندی خود را از انبوهه 
مادر خود ارث برند، بنابراین تغییر در طبقه انبوهه ریشه، تأثیری آبشاری از مادر به فرزند دارد، 

که منجر به این می شود که همه نسل انبوهه ریشه، بازطبقه بندی شوند.
نیز نگاه کنید به سلسله مراتبی

تأیید

)صفت( عمل تأیید رسمی این که یک سامانه پیشینه کاماًل الزامات MoReq2010 را در مورد 
خدمت های اصلی و تک برنامه های نامزد رعایت می کند. فقط بنیاد دی ال ام فاروم می تواند یک 

سامانه پیشینه تحت آزمون یک مرکز آزمون معتبر MoReq2010 را تأیید نماید.
نیز نگاه کنید آزمون

فرزند

)اسم( یک موجودیت که بخشی از مجموعه ای از موجودیت های متعلق و تابع یک موجودیت 
مادر دیگر می باشند. یک موجودیت مادر می تواند چندین فرزند داشته باشد، اما هر موجودیت 
رابطه مادر/فرزند  به عنوان  بین موجودیت های مادر و فرزند  پیوند  دارد.  تنها یک مادر  فرزند 

شناخته می شود.
نیز نگاه کنید به نیاکان، نسل، مادر و رابطه مادر/فرزند
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)اسم( هر انبوهه که انبوهه ریشه نباشد.انبوهه فرزند
نیز نگاه کنید به انبوهه مادر و انبوهه ریشه.

طبقه

)اسم( یک واحد طبقه بندی که ممکن است با یک انبوهه یا یک پیشینه مرتبط باشد.
در MoReq2010، طبقه ها همواره دارای یک طرح کنارگذاری پیش فرض هستند، که توسط هر 
پیشینه ای که طبقه بندی می کنند ارث برده می شود، مطابق اصلی در ISO 15489 بدین مضمون 
هدایت  در  کمک  برای  قوی  ابزار  یک  عنوان  به  کسب وکاری  فعالیت های  »طبقه بندی  که 
کسب وکار و در بسیاری از فرایندهای دخیل در مدیریت پیشینه ها شامل .... تعیین دوره های 
 .1:2001-15489 ISO( »نگهداری و عمل های کنارگذاری مناسب برای پیشینه ها عمل می کند

.)9.5.1
نیز نگاه کنید به طبقه بندی.

طبقه بندی
)عملیات( عمل مرتبط کردن یک طبقه از طرح طبقه بندی به یک انبوهه یا پیشینه.

)اسم( یک طبقه اعمال شده برای یک انبوهه یا پیشینه.
نیز نگاه کنید به طبقه، طبقه بندی پیش فرض و بازطبقه بندی.

طرح طبقه بندی

)اسم( نمایش کارکردهای کسب وکاری، فعالیت های کسب وکاری و تراکنش های کسب وکاری 
سازمان به عنوان مجموعه از طبقه های مجزا که می توانند با پیشینه ها و انبوهه های پیشینه ها 

مرتبط گردند.
»نظام های طبقه بندی می تواند از تحلیل فرایندهای کسب وکار مشتق شود تا تضمین گردد که 
پیشینه ها و توصیفات ابرداده ای آن ها به دقت نمایانگر فرایندهای کسب وکار ایجادکننده آن ها 

.)2-2-2-4 .2:2001-15489 ISO( »هستند

نگه داری خدمت طبقه بندی مسؤول  عملیاتی  نظر  از  که   MCRS یک  درون  مجزا  منطقًا  خدمت  یک  )خدمت( 
موجودیت های طبقه درون یک طرح طبقه بندی می باشد.

برداشتن
)عملیات( هنگام کاربرد به همراه یک پرچم یا مقدار بولین، به معنی اختصاص مقدار »درست« 

به آن است.
نیز نگاه کنید به پرچم.

بستن

انتقال یافته یا در درون  انبوهه به طوری که دیگر نتواند فرزندان  )عملیات( کارکرِد بستِن یک 
ایجادشده بیشتری را بپذیرد. یک کاربر نمی تواند یک انبوهه را ببندد مگر این که همه انبوهه های 

فرزند آن نیز قباًل، یا همزمان بسته شوند.
نیز نگاه کنید به بازکردن

بسته شده
یک  از  می تواند  فرزند  پیشینه  یا  انبوهه  یک  بودن.  بسته شده  وضعیت  انبوهه ها،  برای  )اسم( 
انبوهه بسته شده به بیرون منتقل شود اما هیچ انبوهه یا پیشینه فرزند افزوده ای نمی تواند به آن 

منتقل یا در آن ایجاد شود.

کد
پیش  از  مقادیر  از  تنها می تواند یک مجموعه محدود  که  ابرداده ای  داده(  یک عنصر  )گونه 

تعریف شده را نگه دارد.
نیز نگاه کنید به گونه داده و مقدار.
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ستون

)اسم( هرجا که عناصر ابرداده ای یا خواص موجودیت ها درون جداولی مرتب شوند، هر ردیف 
حاوی  ستون  هر  که  درحالی  است،  واحد  موجودیت  یک  ابرداده های  حاوی  معمواًل  جدول 

مقادیری از یک عنصر ابرداده ای واحد برای هر موجودیت می باشد.
نیز نگاه کنید به ردیف و جدول

توضیح

به طور  اوقات  گاهی  اما  ارایه می شود  کاربر  توسط  معمواًل  افزوده، که  یادداشت  )ابرداده( یک 
خودکار ساخته می شود، که توضیحات، و بعداً، جزئیات تاریخی در مورد هدف، انگیزه یا برآمد 

انجام یک عمل مهم را فراهم می سازد.
نیز نگاه کنید به توضیح رخ داد، توضیح صادرکردن و توضیح آخرین بازدید

رایج

از قبل آماده 

)صفت( محصولی که می تواند در گستره ای از محیط های مختلف با کمترین امکاِن بازپیکربندی، 
نصب و راه اندازی شود. محصوالت COTS ممکن است از دیگر برنامه های مرسوم مشتق شده 
که هدفمندانه برای یک محیط یا وضعیت بخصوص ساخته شده اند. مورک2010 به طور یکسان 

هم به محصوالت COTS و هم به نصب های محلی منفرد اعمال می شود. 
نیز به آن COTS گفته می شود. 

کامل بودن،اصِل
)مفهوم( هنگامی که به مؤلفه یک پیشینه اعمال می شود، تضمین می نماید که محتوای پیشینه، 

روی هم رفته، یک پیشینه کامل را تشکیل داده، یکپارچگی پیشینه را تضمین می کند.
نیز نگاه کنید به قابلیت انهدام، مجزا بودن و تغییرناپذیری

جستجوی پیچیده

)اسم( جستجویی که با زنجیرکردن چند پرسش جستجو به هم در یک پرسش جستجوی مرکب 
ساخته می شود. جستجوهای پیچیده الزم هستند چرا که موجودیت ها  با روابطی گاه پیچیده 

با هم مرتبط هستند.
نیز نگاه کنید به جستجو.

اصل همخوانی

)مفهوم( همخوانی یک جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه است که مفیدبودن سامانه را در 
یک صنعت بخصوص، یا حوزه قضایی قانونگذار، با سنجش پشتیبانی و پذیرش استانداردها و 
مقررات مختلف توسط آن بررسی می کند. استانداردها و مقررات ممکن است در مورد فن آوری ها، 
تعهدات، سیاست ها، حقوق، ابزارهای ارتباطات، قالب های اطالعاتی و قواعد پردازش اجراشده 

توسط یک سامانه پیشینه به کار روند.

مؤلفه
برای  است.  پیشینه  محتوای  از  مجزا  آیتم  بیانگر یک  که  پیشینه  از یک  بخشی  )موجودیت( 
کامل بودن، یک پیشینه، شامل همه مؤلفه های خود و محتویات آن ها، باید به صورت تجزیه ناپذیر 

مدیریت شود.

محتوای مؤلفه
)اسم( آیتم واقعی پیشینه، چه یک شی ء فیزیکی باشد یا یک توالی دیجیتالی. همه موجودیت های 
دیگر در یک MCRS کامال نمایشی هستند، نگه دارنده ابرداده های مرتبط با محتوا یا استخراج 

شده از محتوا هستند.

)عملیات( نگاه کنید به  تأیید کنارگذاری.تأیید
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دوره تأیید

)اسم( دوره بین تاریخ موعد عمل کنارگذاری و تاریخ موعد تأیید کنارگذاری، که در آن کاربر 
باید مطمئن شود که کنارگذاری یک پیشینه انجام شده است و باید با استفاده از MCRS آن را 

تأیید نماید. کنارگذاری یک پیشینه تا زمان تأیید یا لغو آن بی تغییر می ماند.
نیز نگاه کنید به لغو کنارگذاری، تأیید کنارگذاری و تاریخ موعد تأیید کنارگذاری.

)اسم( نگاه کنید به محتوای مؤلفه.محتوا

زمینه ابرداده های زمینه ای در یک   MCRS درون یک  اما  نشده  الزامی   MoReq2010 توسط که  ابرداده ای  )اسم( 
محلی برای پشتیبانی از نیازهای کسب وکار محلی و عملیات یک سازمان ایجاد می شود.

تعریف عنصر 
ابرداده زمینه ای

)موجودیت( تعریف یک عنصر ابرداده ای زمینه ای. تعریف های عنصر ابرداده ای زمینه ای باید 
هرجا که ابرداده زمینه ای صادر می شود صادر شده تا تضمین شود که یک MCRS که داده های 
صادرشده را وارد می نماید می تواند عنصر ابرداده ای را تفسیر نماید و آن را به خوبی نمایش دهد.

)اسم( یکی از نه خدمتی که برای یک نرم افزار MCRS اساسی و ضروری می باشد.خدمت اصلی

هم-نیاز
و  الزامات  گردد  اجرا  دیگر  تک برنامه  یک  کنار  در  که  صورتی  در  که  تک برنامه ای  )اسم( 

مالحظات افزوده برای آن ضروری است.
نیز نگاه کنید به تک برنامه، پیش نیاز و خدمت.

COTS
)کوتاه نوشت( Common-off-the-shelf، رایج از قبل آماده، بخصوص در ارتباط با محصوالت 

نرم افزاری.

)عملیات( کارکرد افزودن یک موجودیت جدید به یک MCRSایجاد

CRUD

)کوتاه نوشت( ایجاد، خواندن، روزآمدسازی و پاک کردن. غالبًا به عنوان چهار عمل اصلی یک 
سامانه در ارتباط با داده ها در نظر گرفته می شود.

ایجاد،  اصطالحات  برای  تخصصی تر  و  متفاوت  تعریف  یک   MoReq2010 ابهام(  )رفع 
روزآمدسازی و پاک کردن دارد.

داده
)اسم( هرگونه اطالعاتی که در یک قالب الکترونیکی ذخیره یا به صورت الکترونیکی مبادله 

شود.
نیز نگاه کنید به  داده های صدور.

)فعل( نگاه کنید به جریان داده ای XML.جریان داده ای
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ساختار داده ای

)ساختار داده ای( ابرداده های مرکب شامل بیش از یک عنصر ابرداده ای وابسته به هم که در 
یک ساختار به هم متصل شده اند تا رابطه بین خود را حفظ نمایند. ساختارهای داده ای همانند 

عناصر ابرداده اِی ساده، بخشی از 
موجودیت ها هستند.

شناسه  شامل   MoReq2010 اطالعات  الگوی  از  بخشی  عنوان  به  داده ای  ساختارهای  همه 
سامانه ای  شناسه  مثال،  به عنوان  هستند.  داده ای،  ساختار  هر  برای  فرد  به  منحصر  سامانه ای 
 7e67f2224ccf-bf14-4795-2625-60124baa لیست کنترل دسترسی داده ای  برای ساختار 

می باشد.

پایگاه داده

)اسم( یک مجموعه داده ای که معمواًل به جدول هایی از موجودیت هایی با گونه موجودیت های 
مشابه تقسیم می شود. ارتباط جدول ها باهم معمواًل از طریق ذخیره شناسه هایی در یک ستون 

که به موجودیت هایی درون یک جدول دیگر ارجاع می دهد، صورت می گیرد.
نیز نگاه کنید به ستون، ردیف و جدول.

فایل داده

)اسم( یک فایل رایانه ای ماشین-خوان که محتوی داده از هر قالب دیجیتال. اصطالح »فایل 
داده ای« به طور خاص برای استفاده در MoReq2010 برای جلوگیری از هرگونه ابهامی با دیگر 

اصطالحات مورد استفاده در مدیریت پیشینه ساخته شده است.
)رفع ابهام( واژه »فایل« که در این متن استفاده شده اشاره ای به انبوهه ندارد.

گونه داده
گونه  ابرداده ای.  عناصر  تعریف مشخصات  برای  استفاده شده   XML داده ای  گونه  )اسم( یک 
داده ای XML در سرتاسر MoReq2010 به کار می رود چرا که این استانداردسازی به نرم افزارهای 

MCRS مختلف امکان می دهد تعریف های عنصر ابرداده ای را با هم به اشتراک گذارند.

)گونه داده( یک عنصر ابرداده ای مبتنی بر یک روز، ماه و سال. یک تاریخ، شامل اطالعات زمان تاریخ
یا منطقه زمانی نیست و بنابراین دقت آن فقط دربازه 24 ساعت است.

تاریخ/زمان

)گونه داده( یک مقدار ابرداده ای مبتنی بر یک تاریخ و زمانی از روز که می تواند توسط کاربران 
تغییر یابد و بنابراین به اندازه یک مهر زمان که خودکار تولید شده، دقیق نیست. یک مقدار 

تاریخ/زمان شامل منطقه زمانی نیست.
نیز نگاه کنید به تاریخ/زمان پیدایش و مهر زمان.

ظهور یافتن
)مفهوم( یک اصطالح مرتبط با ورود که به توصیف آن عمل کاربر  می پردازد که ممکن است 

قبل از ایجاد یک پیشینه در یک MCRS انجام دهد. 
نیز نگاه کنید به ورود

حذف تکراری ها

)مفهوم( عمل عدم ذخیره یا انتقال داده های یکسان بیش یک بار. حذف تکرار بیشترین اهمیت 
صادر  موجودیت ها  از  تعدادی  که  هنگامی  دارد.   MoReq2010 در  صادرکردن  فرایند  در  را 
می شوند، ممکن است داده های مشترکی با هم داشته باشند )مثاًل، طبقه یک پیشینه(. چنانچه 
چندین پیشینه با طبقه یکسان  باهم صادر شوند، اطالعات طبقه تنها یک بار صادر خواهد شد.



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(274

توضیح و ارتباط با مفاهیم کلیاصطالح

)موجودیت( نگاه کنید به تعریف کارکرد و تعریف عنصر ابرداده ایتعریف

پیش فرض
به کار  باشد  نشده  جایگزینی صریحًا مشخص  که  هرجا  که  مقدار  یا  موجودیت  یک  )مفهوم( 
می رود. به عنوان مثال، یک پیشینه دارای یک طبقه پیش فرض )ارث رسیده از انبوهه مادر آن( 

است مگر اینکه با اعمال مستقیم یک طبقه بندی متفاوت به خوِد پیشینه، مغلوب گردد.

طبقه بندی 
پیش فرض

)اسم( طبقه یک انبوهه فرزند یا پیشینه که به طور خودکار آن را از مادر خود ارث می برد، مگر 
اینکه این عمل مغلوب گردد.

نیز نگاه کنید به طبقه، پیش فرض و طبقه بندی.

طرح کنارگذاری 
پیش فرض

)اسم( طرح کنارگذاری یک پیشینه که آن را به طور خودکار از طبقه خود ارث می برد، مگر اینکه 
این عمل مغلوب گردد.

نیز نگاه کنید به پیش فرض و طرح کنارگذاری.

شناسه زبان 
پیش فرض

زبان  اینکه  مگر  می رود  کار  به  متنی  ابرداده ای  عنصر  یک  برای  که  زبانی  شناسه  )ابرداده( 
متفاوتی هنگام مقدار دادن به عنصر ابرداده ای مشخص گردد.

نیز نگاه کنید به پیش فرض و شناسه زبان.

مقدار پیش فرض
)ابرداده( مقدار یک عنصر ابرداده ای که هرگاه عنصر  ابرداده ای معرفی می شود به طور خودکار 

به آن داده می شود. مقدار پیش فرض در تعریف عنصر ابرداده ای ذخیره می شود.
نیز نگاه کنید به پیش فرض و مقدار.

پاک کردن

)عملیات( پاک کردن داده ها، مخصوصًا یک موجودیت، از یک MCRS به گونه ای که هیچ ردی 
مورد  که  پاک شدن می دهد  امکان  موجودیت  به  در صورتی  تنها   MoReq2010 .نماند باقی 
استفاده قرار نگرفته باشند. پس از آنکه یک موجودیت مورد استفاده قرار گرفت، نمی تواند پاک 

شود و باید تخریب شود، یک موجودیت ته مانده به جای گذارد.
تمایز مهمی بین پاک کردن یک موجودیت و تخریب یک موجودیت وجود دارد.

نسل

)اسم( در یک ساختار سلسله مراتبی، که با یک موجودیِت مفروض شروع می شود، هر موجودیت 
دیگری که با طی همه مسیرهای یک طرفه ممکن از موجودیت های مادر به فرزنداِن آن ها، 

قابل دست یابی است.
نیز نگاه کنید به نیاکان، فرزند و مادر.

)ابرداده( اطالعات مبسوط اختیاری که یک موجودیت را توصیف می کند.توضیحات
نیز نگاه کنید به عنوان.
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تخریب

)عملیات( فرایندی مدیریت شده که در آن موجودیت های فعال ازطریق پاک کردن کنترل شده 
موارد زیر به موجودیتهای ته مانده بدل می شوند:

• برخی از ابرداده های آن ها؛	
• برخی از رخ دادها از تاریخچه های رخ داد آن ها؛ و	
• درمورد پیشینه ها، محتوای آن ها.	

تمایز مهمی بین تخریب یک موجودیت و پاک کردن یک موجودیت وجود دارد.
نیز نگاه کنید به تخریب از پایین به باال.

انهدام پذیری، اصِل

)مفهوم( هنگامی که در مورد مؤلفه یک پیشینه اعمال می شود، به عنوان نتیجه ای از اجرای 
فرایند کنارگذاری در پاسخ به طرح کنارگذاری پیشینه، تخریب همیشگی محتوای پیشینه را 

تضمین می کند.
نیز نگاه کنید به کامل بودن، مجزا بودن و تغییرناپذیری.

گزارش تفصیلی
)اسم( یک گزارش مبتنی بر یک پرسش جستجو که موجودیت ها و ابرداده های آن ها را، معمواًل 

به صورت جدول فهرست می نماید.
نیز نگاه کنید به گزارش و گزارش خالصه.

دایرکتوری

فهرست هایی  که  نوین  سازمانی  محیط های  در  رایج  و  بیرونی  کسب وکار  سامانه  یک  )اسم( 
از کاربران و گروه ها و ابرداده های مرتبط را نگه می دارد. در نظر است که دایرکتوری ها برای 
استفاده به عنوان یک منبع مرکزی به کار گرفته شوند که به دیگر سامانه های کسب وکار، شامل 
سامانه های پیشینه، امکان می دهد که با آن ها رابطه برقرار کند و این اطالعات را دوباره استفاده 
اطالعات  آنمعمواًل  دایرکتوری ها  هستند.   LDAP و   500.X شامل  رایج  پروتکل های  نمایند. 
 MCRS یک  نمی کنند:  ذخیره  آن ها  گروهی  عضویت  و  کاربران  مورد  در  را  مفیدی  تاریخی 
دارای مسؤولیت های افزوده ای است برای اطمینان از اینکه این اطالعات هنگام استفاده از یک 

دایرکتوری بیرونی حفظ می شوند.

)اسم( نگاه کنید به دایرکتوری.خدمت دایرکتوری

سایر پیداکردن با  آنها  روابط  و  آنها  ابرداده های  موجودیت ها،  یافتن  کاربر،  یک  با  ارتباط  در  )مفهوم( 
موجودیت ها از طریق جستجو و مرور.

)مفهوم( منفرد، به وضوح قابل تمیز مانند اینکه به طور منطقی یا فیزیکی از دیگر موجودیت ها مجزا
یا واحدهای اطالعات جدا باشد.

مجزا بودن، اصِل
)مفهوم( هنگام اعمال به مؤلفه یک پیشینه، تضمین می نماید که محتوای مؤلفه یک آیتم منفرد 

است که به طور جداگانه از محتوای دیگر مؤلفه ها و پیشینه ها قابل شناسایی است.
نیز نگاه کنید به کامل بودن، تخریب پذیری و تغییرناپذیری.
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کنارگذاری
)عملیات( اجرای یک عمل کنارگذاری زمان بندی شده بر روی یک پیشینه که منجر به تخریب 
یا رفتن آن به یک مرحله جدید از چرخه حیات آن می گردد. پیشینه ها می توانند تنها در یک 

توافق قاطع با طرح کنارگذاری خود،می توانند کنارگذاری شوند.

عمل کنارگذاری

)اسم( یک عمل که برای کنارگذاری یک پیشینه در پاسخ به طرح کنارگذاری پیشینه صورت 
کنارگذاری ممکن  تنها سه عمل  نمی شود  نگهداری  برای همیشه  پیشینه  می پذیرد. جایی که 

وجود دارند:
• بازدید،	
• انتقال، و	
• تخریب	

تاریخ سررسید 
کنارگذاری

)ابرداده( تاریِخ نشان دهنده انتهای دوره نگهداری، هنگامی یک عمل کنارگذاری باید بر روی 
یک پیشینه در توافق با طرح کنارگذاری آن صورت گیرد.

نیز نگاه کنید به تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری.

لغو کنارگذاری
)عملیات( هر جا که یک عمل کنارگذاری از نوع انتقال یا تخریب نیازمند تأیید باشد، ممکن 
لغو یک عمل کنارگذاری شامل اختصاص یک طرح کنارگذاری  لغو شود.  تأیید،  است بجای 

جدید به پیشینه می باشد.

شامل تکمیل کنارگذاری پیشینه  یک  بازدید  گردد.  تکمیل  باید  بازدید  نوع  از  کنارگذاری  عمل  یک  )عملیات( 
اختصاص یک طرح کنارگذاری جدید به آن به عنوان بخشی از یک تصمیم بازدید می باشد.

تأیید کنارگذاری

)عملیات( عمل های کنارگذاری از نوع انتقال و تخریب پیشینه ها باید توسط یک کاربر تأیید شود، 
جز در جایی که پیشینه ها دارای مؤلفه هایی هستند که تحت تخریب خودکار قرار دارند. کاربر تأیید 

می کند که انتقال با موفقیت انجام شد یا اینکه محتوای پیشینه ها واقعا تخریب شده اند.
نیز نگاه کنید به انهدام خودکار

تاریخ سررسید 
تأیید کنارگذاری

)ابرداده( تاریخ نشان دهنده پایان دوره تأیید، که تا آن یک عمل کنارگذاری نیازمند تأیید باید 
 MCRS ،انجام و توسط یک کاربر تأیید شود. چنانچه عمل کنارگذاری تا این تاریخ تأیید نشود

یک هشدار خواهد داد.
نیز نگاه کنید به هشدار و دوره تأیید

نگه داشت 
کنارگذاری

)موجودیت( یک دستور قانونی یا مدیریتِی دیگر برای جلوگیری از انهدام پیشینه ها. برخالف 
نام خود، نگه داشت های کنارگذاری مانع بازدید یا انتقال پیشینه ها نمی شوند؛ اما با تغییر عمل 
کنارگذاری پیشینه ها به بقای بر نگه داشت، از تخریب آن ها جلوگیری می کنند. نگه داشت های 

کنارگذاری می توانند به کل طبقه ها و کل بسه ها، و نیز به پیشینه های منفرد اعمال شوند.

خدمت نگه داشت 
کنارگذاری

مدیریت  مسؤول  عملیاتی  نظر  از  که   MCRS یک  درون  مجزا  منطقًا  خدمت  یک  )خدمت( 
نگه داشت های کنارگذاری است.
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فرایند کنارگذاری
نگهداری  آغازگر  و  کنارگذاری  طرح  تغییرات  کردن  چک  با  آن،  بوسیله  که  فرایندی  )اسم( 
پیشینه، محاسبه دوره نگهداری پیشینه، و اعمال عمل ها کنارگذاری هنگام سررسید این عمل ها، 

یک پیشینه روزآمدسازی و مدیریت می شود.

طرح کنارگذاری

)موجودیت( طرحی که چرخه حیات یک پیشینه و موارد زیر را به تفصیل شرح می دهد:
• آغازگر نگهداری )مورد استفاده برای تعیین تاریخ آغاز نگهداری(؛	
• دوره نگهداری؛	
• عمل کنارگذاری؛ و	
• دوره تأیید.	

نیز نگاه کنید به طرح کنارگذاری پیش فرض

خدمت طرح 
کنارگذاری

مدیریت  مسؤول  عملیاتی  نظر  از  که   MCRS یک  درون  مجزا  منطقًا  خدمت  یک  )خدمت( 
طرح های کنارگذاری است.

)اسم( در MoReq2010 واژه »کنارگذاری« به جای »تغییر مکان« به کار می رود.تغیر مکان
نگاه کنید به کنارگذاشتن

DLM )دی ال ام(
)’Donees lisibles par Machine‘ کوتاه نوشت( مدیریت چرخه حیات پیشینه )سابقًا(

نیز نگاه کنید به دی ال ام فاروم

دی ال ام فاروم
DLM Forum

)اسم( اجتماعی از آرشیوهای عمومی و طرف های عالقمند به آرشیو، پیشینه ها، اسناد، ومدیریت 
چرخه حیات اطالعات در سرتاسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن. در فوریه 2010، انجمن دی ال ام 
به صورت یک بنیاد غیرانتفاعی در آمده و هم اکنون به صورت رسمی بنیاد دی ال ام فاروم است.

MoReq نیز نگاه کنید به هیأت مدیره

)اسم( نگاه کنید به تاریخ سررسید عمل کنارگذاری و تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری.تاریخ سررسید

رونوشت

و  پیشینه ها،  به   MoReq2010 است.  دیگر  موجودیت  یک  دقیق  کپی  که  موجودیتی  )اسم( 
یک  مثاًل،  که،  دهد  امکان  تا  شوند  رونوشت  که  می دهد،  امکان  آن ها  مؤلفه های  و  رخ دادها 
رونوشت از همان پیشینه در دو انبوهه مختلف قرار داده شود. هر رونوشت در این صورت چرخه 

حیات مربوط به خود را دنبال خواهد کرد.
)عملیات( عمل رونوشت برداری یک پیشینه

)صفت( دارای نمایش کاماًل دیجیتالی که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می شود.الکترونیکی
نیز نگاه کنید به فیزیکی

)اسم( نگاه کنید به عنصر ابرداده ای.عنصر
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موجودیت

)اسم( موجودیت ها نشان دهنده واحدهای منفرد و مجزای اطالعات درون یک سامانه اطالعاتی 
هستند. در یک MCRS، هر موجودیت باید از یک گونه موجودیت خاص باشد و دارای برخی، 

یا کل، موارد زیر باشد:
• ابرداده های سامانه ای،	
• ابرداده های زمینه ای،	
• لیست کنترل دسترسی،	
• تاریخچه رخ داد.	
• ابرداده های سامانه ای، و گاهی ابرداده های زمینه ای، موجودیت را به موجودیت های دیگر 	

پیوند می دهند و رابطه ها شکل می گیرند.

نمودار رابطه 
موجودیت

)اسم( شیوه ای برای مدلسازی روابط بین واحدهای داده ها هنگام توصیف یک سامانه اطالعاتی.
)رفع ابهام( »موجودیت ها« و »رابطه ها« در یک نمودار رابطه موجودیت لزومًا با موجودیت ها و 

رابطه ها طبق تعریف MoReq2010 یکسان نیست.

زیرگونه موجودیت

)موجودیت( یک اقتباس تخصصی از یک گونه موجودیت که ممکن است رفتارهای متفاوتی 
به نمایش بگذارد و دارای عناصر ابرداده ای و کارکردهای افزوده باشد. به عنوان مثال، یک تعریف 
 MoReq2010 .عنصر ابرداده ای زمینه ای یک زیر گونه از یک تعریف عنصر ابرداده ای است
کاماًل گسترش پذیر است، امکان می دهد که گونه موجودیت ها و زیرگونه موجودیت های افزوده 

در صورت نیاز معرفی گردند.
نیز نگاه کنید به گونه موجودیت.
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نوع موجودیت

اصلی  خدمت های  در  زیر  موجودیت  گونه های  موجودیت.  یک  از  تعریف  یک  )موجودیت( 
MoReq2010 ظاهر می شوند:

• انبوهه ها،	
• طبقه ها،	
• مؤلفه ها،	
• نگه داشت های کنارگذاری؛	
• طرح های کنارگذاری،	
• گونه های موجودیت،	
• رخ دادها،	
• تعریف های کارکرد،	
• گروه ها،	
• تعریف های عنصر ابرداده ای،	
• پیشینه ها،	
• نقش ها،	
• الگوها، و	
• کاربران.	

 MoReq2010 همه گونه ها و زیرگونه های موجودیت ها به صورت بخشی از الگوی اطالعاتی
شناسه  مثال  به عنوان  می شود.  ارایه  کدام  هر  برای  بفرد  منحصر  سامانه ای  شناسه  شامل 
سامانه ای برای گونه موجودیِت پیشینه 5c4564eaa7f0-9e41-4524-3ac228ef-c008 است.

نیز نگاه کنید به زیرگونه موجودیت

)ساختار داده( نگاه کنید به مدخل کنترل دسترسی و مدخل تغییر ابرداده.مدخل

خطا
)اسم( کاستی در یک برنامه یا برنامه کاربردی رایانه ای که مانع کامل شدن موفقیت آمیز یک 

کارکرد می شود.
نیز نگاه کنید به محل ثبت خطا و اطالعات مبسوط خطا 

محل ثبت خطا

)اسم( یک محل ثبت برای خطاهایی که درون یک MCRS اتفاق افتاده است. محل ثبت خطا در 
خارج از MCRS نگهداری می شود و برای هر خطا حاوی جزئیات و اطالعات مبسوط خطا است. 
محل ثبت خطا به دالیل تشخیصی به صورت بیرونی نگهداری می شوند – تا امکان دسترسی به 

آن حتی در آسیب دیدگی یا ناکامی MCRS در روشن شدن، وجود داشته باشد.
محل ثبت بیرونی نیز نامیده می شود.
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رخ داد

به  ابرداده های مربوط  تولید می شود. رخ داد،  با اجرای یک کارکرد  )موجودیت( موجودیتی که 
موارد زیر را نگه می دارد:

• کارکردی که اجرا شده؛	
• زمانی که اجرا شده؛	
• کسی که آن را اجرا کرد؛	
• موجودیت های دخیل؛	
• ابرداده هایی که تغییر یافته، و ممکن است شامل مورد زیر باشد	
• یک توضیح رخ داد.	

نیز نگاه کنید به کارکرد و مدخل تغییر ابرداده ها

توضیح رخ داد
)ابرداده( توضیحی که در یک رخ داد گنجانده می شود تا جزئیات بیشتری در مورد رخ داد فراهم 

سازد.
نیز نگاه کنید به توضیح.

تاریخچه رخ داد

 MCRS یک  است.  بوده  دخیل  آن  در  بخصوص  موجودیت  یک  که  رخ دادهایی  همه  )اسم( 
 15489 ISO تاریخچه رخ دادی را برای همه موجودیت ها نگه می دارد مطابق اصل بیان شده در
که »سامانه های پیشینه باید حاوی نمایش های کامل و دقیقی از همه تراکنش های رخ داده در 
ارتباط با یک پیشینه خاص باشند. این شامل فرایندهای مرتبط با هر یک از پیشینه ها می شود«  

.)8.3.2 .1:2001-15489 ISO(

مدرک بودن
 MCRS مفهوم( دارا بودن وزن مدرک، مخصوصًا از نظر قانونی. بخشی از دالیل استفاده از یک(
مدیریت  که  شیوه ای  به  پیشینه ها  زیرا  است  سازمان  یک  پیشینه های  مدرکی  ارزش  ارتقای 

شده اند قابل نشان دادن هستند. 

توضیح صادرکردن

)عملیات( یک کارکرد اجرا شده توسط یک کاربر که در آن یک یا چند موجودیت، همراه با 
موجودیت های مرتبط با آن ها، به صورت داده های XML برونداد می شوند، چه به صورت کامل 

صادر شوند یا چه به صورت جانگهدار
داده های  قالب  در  موجودیت ها  صادرکردن  نتیجه  در  شده  تولید  صادرکردنی  داده های  )اسم( 

MoReq2010 صادرکردنی
نیز نگاه کنید به وارد کردن، بدون اتالف، پراتالف و انتقال

توضیح صادرکردن
)ابرداده( یک توضیح توسط کاربری که صادرکردن را اجرا می کند، که در نتیجه در داده های 

صادرکردن و در توضیح رخ دادی که صادرکردن تولید می کند گنجانده می شود.
نیز نگاه کنید به توضیح و توضیح رویداد

داده های صادره
از یک MCRS حاوی یک صدور و در فرمت داده های صادره  )اسم( یک خروجی فایل داده 

MoReq2010
XML نیز نگاه کنید به قالب داده های صادرکردنی و داده های
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قالب داده های 
صادرکردنی

یک  که   MoReq2010 با  همراهی  برای  طراحی شده  خاص   XML داده ای  قالب  یک  )اسم( 
طرح کلی معتبر را برای صادرکردن همه موجودیت ها فراهم می کند.

XML نیز نگاه کنید به داده های کردنی و داده های

شناسه صادرکردن

شناسه  نام  به  بفرد  منحصر  شناسه  یک  صادرکردن،  هر  برای  باید   MCRS یک  )ابرداده( 
توسط  تولیدشده  رخ داد  در  و  صادرکردنی  داده های  در  شناسه  این  نماید.  تولید  صادرکردن 
صادرکردن، برای نشان دادن اینکه کدام موجودیت ها به طور کامل و کدام به صورت جانگهدار 

صادر شده اند، گنجانده می شود.
UUID نیز نگاه کنید به

جانگهداِر 
صادرکردن

ابرداده های  )اسم( هرگاه یک موجودیت به صورت یک جانگهداِر صادرکردن، صادر می شود، 
سامانه ای، لیست کنترل دسترسی و موجودیت های عمده آن همگی همراه آن صادر می شوند، 

اما ابرداده های زمینه ای، موجودیت های گنجانده در آن یا تاریخچه رخ داد آن صادر نمی شوند.

فرایند صادرکردن

)اسم( فرایندی که طبق آن موجودیت ها از یک MCRS صادر می شوند. فرایند صادرکردن شامل 
موارد زیر است:

• گردهم آوردن موجودیت ها برای صادرکردن؛	
• تعیین اینکه آیا به صورت کامل یا به صورت جانگهدار باید صادر شوند؛	
• حذف تکراری ها؛ و	
• اجرای عملیات صادرکردن.	

)خدمت( یک خدمت منطقًا مجزا درون یک MCRS که از نظر عملیاتی مسؤول انجام فرایند خدمت صادرکردن
صادرکردن و مدیریت صادرکردن ها است.

صادرکردن به طور 
کامل

)فعل( هنگامی که یک موجودیت به طور کامل صادر شود، ابرداده های سامانه ای، ابرداده های 
زمینه ای، لیست کنترل دسترسی، موجودیت های گنجانده در آن، موجودیت های عمده و تاریخچه 

رخ داد آن همگی همراه آن صادر می شوند.

اطالعات مبسوط 
)اسم( اطالعات تشخیصی مفصل درمورد اینکه چرا یک خطای بخصوص واقع شده است.خطا
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تک برنامه های الحاقی 
)افزونه ها(

یافته و  MoReq توسعه  الزامات MoReq2010 که توسط هیأت مدیره   به  الحاق  )اسم( یک 
توسط بنیاد دی ال ام فاروم منتشر شده است. یک تک برنامه الحاقی ممکن است حاوی موارد 

زیر باشد:
• مفاهیم کلیدی،	
• الزامات کارکردی،	
• الزامات غیر-کارکردی،	
• اصطالحات جدید واژه نامه، و	
• الحاقاتی به الگوی اطالعاتی.	

مستقل  می تواند  و  است  خود  به  مخصوص  آزمون  موارد  دارای  نیز  الحاقی  تک برنامه  هر 
با   MCRS همخوانی  که  شرطی  به  گیرد،  قرار  تأیید  و  آزمون  مورد  اصلی  خدمت های  از 

MoReq2010 قبال تأیید شده باشد.
تک برنامه های الحاقی برای افزودن منعطِف قابلیت های افزوده به خدمت های اصلی در ارتباط 

با فن آوری ها، صنایع و استاندارهای همخوانی خاص بکار می روند.

)مفهوم( عملیات خودگردان بیرون از کنترل MCRS با ذخیره سازی داده ای جداگانه که توسط بیرونی
MCRS مدیریت نمی شود.

فایل ثبت خطای 
)اسم( نگاه کنید به محل ثبت خطاخارجی

)فعل( نگاه کنید به خطاناکام شدن

اولین روز هفته

)اسم( روزی که آغاز هفته در نظر گرفته می شود، هنگام جستجو و گزارش دهی بکار می رود. 
برای مثال، پرسش جستجوی »پیشینه ها با تاریخ سررسید کنارگذاری در هفته بعد را بیاب« 
بسته به اینکه »هفته آینده« اسمًا کی شروع و تمام می شود می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. 
به طور سنتی، یکشنبه اولین روز هفته است، اما بسیاری از سازمان ها دوشنبه را بکار می برند چرا 

که معمواًل بیانگر اولین روز هفته کاری می باشد.  

اولین استفاده

)مفهوم( مفهوم چرخه حیاِت مورد بحث در سرتاسر آیین نامه که یک موجودیت می تواند ایجاد، 
اصالح یا پاک گردد، اما تا آن لحظه که برای اولین بار به یک موجودیت دیگر مرتبط می شود. 
پس از اولین استفاده، برخی ابرداده ها همیشگی می شوند و موجودیت باید، بجای حذف شدن، 
تخریب شود و یک موجودیت ته مانده بجا بگذارد. مفهوم اولین استفاده به برخی موجودیت های 
مشخص شده مانند پیشینه ها، مؤلفه ها، و رخ دادها، و نیز گونه های موجودیت، تعریف های عنصر 

ابرداده ای سامانه ای و تعریف های کارکرد تعریف شده در MoReq2010 قابل اعمال نیست.
نیز نگاه کنید به مهر زمان اولین استفاده.

مهرزمان اولین 
استفاده

استفاده  بار  اولین  برای  که  هنگامی  موجودیت  یک  به  شده  اعمال  زمان  مهر  یک  )ابرداده( 
می شود.

نیز نگاه کنید به مهر زمان
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نقش ثابت

)اسم( یک نقش درون-ساخت که بخشی از طراحی یک MCRS است و نمی تواند اصالح، پاک 
یا تخریب شود. برخی محصوالت با نقش های مشخصی که توسط عرضه کننده از پیش تعریف 

شده اند، عرضه می گردند.
نیز نگاه کنید به نقش از پیش پیکربندی شده.

پرچم

یا  می تواند»درست«  تنها  که  بولین  مقدار  یک  مبنای  بر  ابرداده ای  عنصر  یک  داده(  )گونه 
به  مقدار  تغییردادن  و  پرچم  گذاشتن  عنوان  به  »درست«  به  مقدار  تغییر  باشد.  »نادرست« 

»نادرست« به عنوان برداشتن پرچم توصیف شده است.
نیز نگاه کنید به بولین، برداشتن و گذاشتن

)اسم( شگردی برای مدلسازی فرایندها در یک سامانه اطالعاتیروندنما

)اسم( نگاه کنید به قالب داده های صادرکردنی و قالب گزارش دهیقالب

جستجوی تمام-
متن

)مفهوم( یک شگرد جستجو در متن با استفاده از همه واژه ها، بجای تطبیق الگو. جستجوی 
تمام-متن به ویژه با اطالعات متنی مرتبط است و با دانش از زبانی که متن با آن ترکیب شده 
را   پیشوندها  و  قادر می سازد پسوندها  را  مثال، موتور جستجو  به عنوان  این،  تسهیل می گردد. 
نادیده بگیرد )معروف به »ریشه یابی واژه«( تا مترادف ها را جستجو کند و به واژه های مختلف 
در یک عبارت، اهمیتی متناسب بدهد. جستجوی تمام-متن »فازی« است و بیشتر موتورهای 
جستجو وزنی را به نتایج مختلف می دهند که آن ها را با بیشترین تطبیق با معیار جستجو مرتب 

می کند. این وزن، نمره مرتبط بودن نامیده می شود.
همچنین نگاه کنید به امتیاز تناسب و متنی

کارکرد

کاربر  یک  که  دخیل  موجودیت  چند  یا  یک  شامل  ازپیش تعریف شده  عملیات  یک  )عملیات( 
اجرا می کند. هر کارکرد یک برآمد مورد انتظار دارد که توسط MoReq2010 مشخص می شود. 
کارکردها ارتباط نزدیکی دارند با الزامات کارکردی که مشخص کننده کارکردهای الزم برای 

یک MCRS  هستند.
)رفع ابهام( یک کارکرد نباید با یک کارکرد کسب وکار استفاده شده در طبقه بندی اشتباه گرفته شود.

تعریف کارکرد

می شود.  داده  نمایش  موجودیت  یک  صورت  به  که  کارکرد  یک  از  تعریفی  )موجودیت( 
کارکردها،  اجرای  از  تولید شده  رخ دادهای  در  و هم  کنترل دسترسی  در  تعریف کارکردها هم 
کاربران  به  بعدا  که  نقش ها  در  تعریف کارکردها،  دسترسی،  کنترل  مورد  در  می شوند.  استفاده 
یا گروه ها اعطاء می گردد، گنجانده می شوند . برای اجرای یک کارکرد، یک کاربر باید نقشی 
تعریف  تولید می شوند،  رخ دادها  که  هنگامی  باشد.  کارکرد  آن  تعریف  که شامل  کند  دریافت 

کارکرد مربوط به کارکرد اجراشده، در رخ داد وارد می شود.
شناسه  شامل   ،MoReq2010 اطالعاتی  الگوی  از  بخشی  عنوان  به  تعریف کارکردها  همه 
برای  سامانه ای  شناسه  مثال،  به عنوان  شده اند.  ارائه  کارکرد  هر  برای  منحصربفرد  سامانه ای 

کارکرد گروه- حذف کاربر 7e63aaeeea6c-459e-a21a-feb6-c3713f12 است.
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الزام کارکردی
)اسم( یک الزام که بیان می کند که یک MCRS چه کاری باید انجام دهد. الزامات کارکردی 
ممکن است تعیین همخوانی یک MCRS بخصوص با MoReq2010 مورد آزمون واقع گردند.

نیز نگاه کنید به الزامات غیر-کارکردی

)فعل( ایجاد خودکار موجودیت ها، نظیر رخ دادها، و سایر اطالعات توسط یک MCRSتولید کردن

)مفهوم( روش های کاری پذیرفته شده که تجربه نشان می دهد برآمد باالتر از متوسطی حاصل عملکرد شایسته
خواهند کرد، مخصوصًا در ارتباط با رشته ای نظیر مدیریت پیشینه ها.

اعطاء کردن

)عملیات( دادن یک نقش به یک کاربر یا گروه. اعطاء یک نقش، لیست کنترل دسترسی متعلق 
یا  اضافه  کنترل دسترسی  و یک مدخل  روزآمدسازی می کند  را  یا خدمت  به یک موجودیت 

اصالح خواهد نمود.
نیزنیز نگاه کنید به لغوکردن و نقش

)موجودیت( یک موجودیت که معمواًل نماینده یک تیم یا واحد کسب وکار درون سازمان است گروه
و دارای موجودیت های کاربر گوناگونی به عنوان عضو می باشد.

سلسله مراتبی

)مفهوم( ساختاریافته با استفاده از روابط مادر/فرزند به گونه ای که هر موجودیت ممکن است 
یک موجودیت مادر، یک موجودیت فرزند، یا هر دو باشد.

یک  دست کم  بودن  دارا  با  باید  موجودیت  هر  که  گونه ای  به  هستند،  متصل  سلسله مراتب ها 
رابطه مادر/فرزندی با یک موجودیت دیگر احتساب گردد، و غیر-دوره ای باشد طوری که هیچ 

موجودیتی نتواند نیاکان )یا نسل( خود باشد.
نیز نگاه کنید به ارث بری

ناهمگون

متفاوتند.  هم  با  بنیادی  مشخصات  برخی  برطبق  که  موجودیت هایی  از  متشکل  )مفهوم( 
MoReq2010 از این اصطالح برای اشاره به انبوهه هایی استفاده می کند که حاوی پیشینه هایی 

است که آن پیشینه ها با استفاده از طبقه های متفاوت طبقه بندی می شوند.
نیز نگاه کنید به همگون

همگون

یا شبیه هم  یکسان  بنیادی  برخی مشخصات  برطبق  از موجودیت هایی که  )مفهوم( متشکل 
استفاده می کند که حاوی  انبوهه هایی  به  اشاره  برای  اصطالح  این  از   MoReq2010 .هستند
مادر  انبوهه  از  دارای یک طبقه یکسان هستند، که  پیشینه ها همه  آن  پیشینه هایی است که 

آن ها ارث رسیده است.
نیز نگاه کنید به ناهمگون

)ابرداده( نگاه کنید به شناسه زبان، شناسه تأیید MCRS، شناسه سازگاری تک برنامه، شناسه شناسه
گونه خدمت و شناسه سامانه ای
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تغییرناپذیری،اصِل

بکار می رود، تضمین می نماید که محتوای  پیشینه  مؤلفه یک  مورد  در  )مفهوم( هنگامی که 
مؤلفه بدون تغییر باقی می ماند. وقتی که پیشینه ایجاد شد، محتوای مؤلفه های آن نباید در طول 

زمان تغییر یابد.
نیز نگاه کنید به کامل بودن، مجزا بودن و انهدام پذیری

)فعل( تفسیرکردن و کدگذاری الزامات MoReq2010 درون یک برنامه کاربردی. برای اجرای اجرا کردن
آیین نامه، عرضه کنندگان باید الزامات را در کار اجراشده قرار دهند.

)اسم( یک برنامه کاربردی که الزامات MoReq2010 را اجرا می کند.اجرا
همچنین از آن به عنوان نرم افزار یاد می شود.

شناسه تک برنامه 
)ابرداده( نگاه کنید به شناسه تک برنامهاجرا

شناسه سرویس در 
)ابرداده( نگاه کنید به شناسه خدمتپیاده سازی ها

وارد کردن
به یک  MCRS صادر شده اند  از یک  که  موجودیت هایی  عینی  رونوشت  بازساختن  )عملیات( 

MoReq2010 در قالب داده ای صادرکردن XML متفاوت دیگر با درونداد داده های MCRS

نیز نگاه کنید به صادرکردن، بدون اتالف، پراتالف و انتقال.

)توصیفی( نگاه کنید به صادرکردن به طور کاملبه طور کامل

)توصیفی( نگاه کنید به مدیریت کردن در محلدر محل

)صفت( غیر قابل بازبینی چون کاربر دسترسی به موجودیت ندارد.دسترس ناپذیر
نیز نگاه کنید به دسترسی و کنترل دسترسی

موجودیت 
گنجانده شده

)مفهوم( برخی موجودیت ها شامل موجودیت های دیگری می باشند. هنگامی که به طور کامل 
صادر می شوند، موجودیت های گنجانده شده آنها نیز باید به طور کامل صادر شوند. به عنوان 
مثال، یک انبوهه شامل انبوهه های فرزند و پیشینه های خود می باشد. اگر انبوهه به طور کامل 
صادر گردد، کل نسل آن نیز به طور کامل صادر خواهند شد، و مؤلفه های هر پیشینه ای که از 

نسل آن انبوهه است نیز صادر خواهد شد.

اطالعات

)اسم( واقعیات های معلوم برای یک فرد یا سازمان. هرجا که اطالعات شواهدی را از فعالیت ها 
و تراکنش های کسب وکاری یک سازمان فراهم می کند باید به صورت یک پیشینه ورود پیدا 
کند. پیشینه های یک سازمان در این صورت ممکن است به صورت زیرمجموعه ای از اطالعاِت 

دردسترس آن سازمان توصیف شوند.
اطالعات ممکن است توسط یک سامانه اطالعاتی مدیریت شوند و پیشینه ها ممکن است توسط 
یک گونه خاص سامانه اطالعاتی مشهور به سامانه پیشینه مدیریت گردند. یک سامانه پیشینه 

کارکردهای خاصی را اجرا می کند که آن را برای مدیریت پیشینه ها مناسب می گرداند. 
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الگوی اطالعاتی

ابرداده ای ساختارمند که زیرساخت کل MoReq2010 است و  )اسم( یک الگوی کارکردی و 
هر موجودیت، عنصر ابرداده ای و کارکرد را برای دیگری مشخص می کند. رعایت کامل مدل 
 MCRS اطالعاتی حیاتی است تا اطمینان حاصل شود که داده های صادرکردنی از نرم افزارهای

مختلف، از سازگاری کامل برخوردار هستند.  

سامانه اطالعاتی

)اسم( مجموعه ای یکپارچه از مؤلفه ها برای جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و مبادله اطالعات.
پایگاه های  رایانه ای،  نرم افزارهای  و  سخت افزارها  اطالعاتی  سامانه های  اصلی  مؤلفه های 

داده ای، سامانه های ارتباطات دوربرد، منابع و رویه های انسانی هستند.
از سامانه اطالعاتی، دایره المعارف بریتانیکا، اخذ شده از 

http//www.britanica.com/EBchecked/topic/287895/information-system

)فعل( نگاه کنید به ارث بریارث بردن

ارث بری

)مفهوم( پذیرش مشخصات یا خواص یک موجودیت دیگر توسط یک موجودیت ازطریق ارتباط 
با آن. ارث بری معمواًل از طریق رابطه مادر/فرزندی صورت می گیرد، اما نه در همه موارد: مثاًل، 

یک پیشینه طرح کنارگذاری پیش فرض خود را از طبقه خود ارث می برد.
اصل ارث بری در MoReq2010 در حوزه های اصلی زیر به کار می رود:

• کنترل دسترسی،	
• طبقه بندی،	
• طرح های کنارگذاری،	
• نگه داشت های کنارگذاری، و	
• صادرکردن.	

بازبینی

)عملیات( بررسی یک موجودیت و ابرداده های آن. برای پیداکردن، دسترسی به کارکرد بازبینی 
حیاتی است. چنانچه کاربری قادر به بازبینی یک موجودیت نباشد، آن موجودیت دسترس ناپذیر 
تلقی می شود و نباید ضمن مرور یا جستجو یا به هر طریق دیگر هیچ نشانه ای از آن موجودیت 

توسط MCRS برای کاربر فراهم شود.

)فعل( آماده کردن یک نمونه از یک MCRS با تنظیم و پیکربندی سخت افزار و نرم افزار الزمنصب کردن

)مفهوم( اتصال و تعامل با سامانه کسب وکاری دیگر. یکپارچگی شدید، همکاری تنگاتنگ را می رساند.یکپارچگی

یکپارچگی،اصِل

)مفهوم( همراه با اصالت، قابل اعتمادبودن و کاربردپذیری، یکی از مشخصات اصلی یک پیشینه 
.15489 ISO برطبِق

 .1:2001-15489 ISO( »یکپارچگی یک پیشینه به کامل  و بدون  تغییر بودن آن اشاره دارد«
.)7.2.4

نیز نگاه کنید به اصالت، قابل اعتمادبودن و کاربردپذیری
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)اسم( آن بخِش یک سامانه اطالعاتی که کارکردهای آن را در اختیار کاربران و/یا سامانه های دیگر میانجی
قرار می دهد. ازطریق تعامل با میانجی یک MCRS، یک کاربر قادر به اجرای کارکردها می شود.

قابلیت عملکرد 
تعاملی

)مفهوم( توانایی یک سامانه در قادر بودن به عملیات با استفاده از داده ها و اطالعات فراهم شده 
توسط یک سامانه دیگر. مخصوصًا در MoReq2010، قابلیت عملکرد تعاملی بین سامانه های 
پیشینه به صورت توانایی یک سامانه منبع در صادرکردن موجودیت های خود و توانایی یک 
سامانه مقصد در واردکردن و نمایش دادن آن ها به صورت موجودیت های کامل و تمام کارکردی 

در کنار موجودیت های خود، تعریف می شود.

زبان
مشخص  زبان  شناسه های  از  استفاده  با   MoReq2010 در  زبان ها  انسانی.  زبان  یک  )اسم( 

می شوند.
نیز نگاه کنید به زبان پیش فرض و شناسه زبان

شناسه زبان
 IANA Language Subtag و  RFC5646 باید با MoReq2010 گونه داده( شناسه های زبان(

Registry همخوانی داشته باشند.

همچنین نگاه کنید به متنی و شناسه زبان پیش فرض

توضیح آخرین 
بازدید

توضیح  است.  نموده  بازدید  را  پیشینه  آخرین بار  که  کاربری  توسط  ارائه شده  توضیِح  )ابرداده( 
آخرین بازدید به صورت ابرداده به پیشینه اعمال می شود تا به کاربران امکان دهد مالحظات 

رفته بر بازدید آخر را درک نمایند.
نیز نگاه کنید به توضیح، مهر زمان آخرین بازدید و بازدید

مهر زمان آخرین 
بازدید

)ابرداده( تاریخ و ساعت آخرین بازدید که توسط سامانه مقداردهی می شود. در هنگام مالحظه 
توضیح آخرین بازدید، مهر زمان آخرین بازدید از آن جهت مفید است که می توان دید سنجش 

چه مدت قبل صورت گرفته است.
نیز نگاه کنید به توضیح آخرین بازدید، بازدید و مهر زمان

سطح

)اسم( عمق یک ساختار سلسله مراتبی اندازه گیری شده با شمارش تعداد موجودیت ها از نیای 
مشترِک همه موجودیت های درون سلسله مراتب، با تعقیب از مادر به فرزند تا آخرین نسل، که 

در آن دورترین نسل دارای بیشترین رابطه های مادر/فرزندی مداخله کننده می باشد.
نیز نگاه کنید به سلسله مراتبی و بیشینه سطوح انبوهه

چرخه حیات

)مفهوم( هر موجودیت در یک MCRS دارای یک چرخه حیات از پیش تعیین شده است که با 
ایجاد موجودیت آغاز شده و بسته به گونه موجودیت آن دارای مرحله های مختلفی است. یک 
ابتدا فعال می باشد تا آن گاه که تخریب گردد، همان زمانی که به صورت یک  موجودیت در 

موجودیت ته مانده در می آید.
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)عملیات( اصطالح بکار رفته برای توصیف برداشتن نگه داشت کنارگذاری از یک طبقه، انبوهه برداشتن
یا پیشینه. هنگامی که یک نگه داشت کنارگذاری تخریب می گردد، بالفاصله برداشته می شود.

نگه داشت 
دعوی قضایی

)اسم( در MoReq2010، واژه نگه داشت کنارگذاری بجای »نگه داشت دعوی قضایی« بکار میرود.
نیز نگاه کنید به نگهداشت کنارگذاری

محلی سازی

این  محلی.  الزامات  برآوردن  برای   MCRS یک  از  منفرد  نمونه  یک  شخصی سازی  )مفهوم( 
می تواند از راه های بسیار مختلفی صورت گیرد . استفاده از زبان های مختلف، ایجاد نقش های 
بخصوص، ساخت یک طرح طبقه بندی سازمانی، تعریف عناصر ابرداده ای زمینه ای، استفاده از 
از  تعریف کارکردها  همگی جنبه هایی  و  داده ها  برای گونه های  متفاوت  و توصیفات  عناوین 

محلی سازی هستند.

)اسم( نگاه کنید به محل ثبت خطامحل ثبت

منطقی

)مفهوم( متفاوت از نظر مفهومی. به عنوان یک مثال، یک خدمت ممکن است از نظر منطقی 
از دیگر خدمت ها در یک MCRS متفاوت باشد، در حالی، که در واقعیت، همه آن ها بخشی از 
یک پایگاه کد باقی بمانند، یا دو مؤلفه متفاوت ممکن است دارای محتوای یکسانی باشند اما 
از اشاره گرها استفاده کنند تا وانمود کنند که دارای محتوای متفاوتی  هستند، و با اینکار اصل 

مجزا بودن را تأمین کنند.

بدون اتالف
)مفهوم( هنگامی که در زمینه عملکرد تعاملی، یا صادر و وارد کردن، بکار می رود، به این ایده 

اشاره دارد که اطالعات زمینه ای مهم، حین انتقال گم نشوند.
نیز نگاه کنید به صادرکردن، وارد کردن، پراتالف و انتقال

پراتالف

)مفهوم( هنگامی که در زمینه عملکرد تعاملی، یا صادر و وارد کردن، بکار می رود، نشان می دهد 
که برخی اطالعات زمینه ای، مانند ابرداده ها، رخ دادها، لیست های کنترل دسترسی یا رابطه ها با 

دیگر موجودیت ها، حین انتقال گم شده اند.
نیز نگاه کنید به صادرکردن، وارد کردن، بدون اتالف و انتقال

دوام پذیری،اصِل

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه که توضیح می دهد نگهداری و ارتقاء یک 
برنامه کاربردی داده شده یا نصب محلی چقدر نسبتا آسان است. یک سامانه کمتر قابل نگهداری 
محسوب می شود، اگر سرویس کردِن آن مشکل باشد، باید برای یک مدت قابل توجهی ناپیوسته 
شود تا ارتقاها و تصحیحات اعمال شود، یا محتاج هزینه های هنگفت برای پشتیبانی از طرف 

شخص ثالث یا قراردادهای نگهداری باشد.

)اسم( نگاه کنید به نسخهنسخه اصلی
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)مفهوم( مدیریت پیشینه ها با مؤلفه هایی که دارای محتوایی در سامانه اطالعاتی بیرونی دیگری مدیریت در محل
هستند.

مدیریت پذیری، 
اصِل

اداره  اشاره به چگونگی مدیریت و  پیشینه که  )مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی یک سامانه 
آن دارد. وظیفه مدیران فنی این است که اطمینان حاصل کنند که سامانه پیشینه فعال باقی 

می ماند، در حالی که مدیر پیشینه ها مسؤول تضمین استفاده مؤثر از سامانه پیشینه است.

)ابرداده( سند قانونی یا غیره که صالحیت عملی در مورد یک طرح کنارگذاری یا نگه داشت حکم
کنارگذاری را فراهم می سازد. 

دستی

)صفت( یک عملیات یا کارکرد اجرا شده توسط یک کاربر، بخصوص هنگام مقایسه با آنچه 
به  توجه  انجام می شود.  آن  پردازش خود  مقررات  برطبق   MCRS توسط یک  به طور خودکار 
این نکته مهم است که یک کاربر می تواند یک سامانه کسب وکاری دیگر باشد. در نتیجه یک 

کارکرد یا عملیات »دستی« ممکن است لزومًا توسط یک انسان اجرا نشود.
نیز نگاه کنید به خودکار.

بیشینه سطوح 
انبوهه

)ابرداده( تعداد سطوح انبوهه ای ممکن زیر یک انبوهه ریشه مفروض. اگر بیشنه سطوح انبوهه 
مقدار صفر بگیرد، هیچ انبوهه فرزندی نمی تواند زیر ریشه قرار بگیرد.

نیز نگاه کنید به سطح

MCRSMoReq2010 کوتاه نوشت( یک سامانه پیشینه همخوان با(

شناسه تأییدیه 
MCRS

هنگام  در  فاروم  ام  ال  دی  بنیاد  توسط  شده  صادر  جهانی  منحصربفرد  شناسه  یک  )ابرداده( 
وضعیت  گزارش  برای   MCRS تأییدیه  شناسه   .MoReq2010 با  همخوانی  تأییدیه  اعطای 

همخوانی یک MCRS بکار می رود.
نیز نگاه کنید به تأییدکردن و شناسه سامانه ای

)اسم( اطالعاتی درباره یک موجودیت که از چندین عنصر ابرداده ای تشکیل شده است.ابرداده ها
نیز نگاه کنید به عنصر ابرداده ای.

)ساختار داده ای( یک ساختار داده ای وارد شده در یک رخ داد، هرگاه یک یا چند عنصر ابرداده ای مدخل تغییر ابرداده
توسط رخ داد تغییر کنند. هر مدخل تغییر ابرداده حاوی مقدار عنصر ابرداده قبل و بعد از تغییر است.

تعریف عنصر 
ابرداده ای

)موجودیت( یک تعریف از یک عنصر ابرداده ای که در میان سایر خواص، موارد زیِر مربوط به 
آن را بیان می کند:

• عنوان – اسم عنصر ابرداده ای؛	
• گونه داده ای- ممکن است حاوی چه گونه ای از ابرداده ها باشد؛	
• تعداد مقادیر- چه تعداد مقدار ممکن است داشته باشد؛ همچنین	
• آیا این مقادیر می توانند توسط کاربر تغییر یابند.	

نیز نگاه کنید به تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای و تعریف عنصر ابرداده سامانه ای
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مدیریت خدمت ابرداده ها مسؤول  عملیاتی  نظر  از  که   MCRS یک  درون  مجزا  منطقًا  خدمت  یک  )خدمت( 
تعریف های عنصر ابرداده ای و الگوهای ابرداده ای است.

)موجودیت( یک الگوالگوی ابرداده ای

)اسم( نگاه کنید به مقدارمقدار ابرداده

MGBMoReq کوتاه نوشت( هیأت مدیره(

کوچ

)عملیات( روایتی از انتقال که در آن هدف جابجایی کل یا تعداد قابل توجهی از موجو.دیت-های 
اغلب فعال از یک سامانه پیشینه به یک MCRS جدید است، و فراهم کردن این امکان برای 
جدید  نرم افزار  یا  فن آوری  با یک  یا  جدید،  محیط  در یک  جدید،  دارنده  یک  توسط  که  آنها 

مدیریت شوند.
یک  منبع  مواقع  برخی  است.  قبلی  پیشینه  سامانه  کردن  خارج  رده  از  کوچ  از  هدف  معمواًل 
سامانه پیشینه همخوان با MoReq2010 نیست و کوچ یک اقدام غیرمعمول با هدف بازآرایی 
است.   MoReq2010 استفاده  مورد  صادرکردنی  داده های  قالب  یک  در  قدیمی تر  پیشینه های 
وقتی موجودیت ها به درون یک MCRS کوچ داده شدند، می توانند دوباره در آینده، بدون اتالف 

انتقال یابند.

)اسم( نگاه کنید به نسخهنسخه فرعی

خدمت ابرداده ای 
الگو

)خدمت( اجرای ترجیحی MoReq2010 از خدمت ابرداده ای
نیز نگاه کنید به خدمت ابرداده ای

)خدمت( اجرای ترجیحی MoReq2010 از خدمت نقشخدمت نقش الگو
نیز نگاه کنید به خدمت نقش

خدمت الگو

)مفهوم( یک خدمت تعریف شده در آیین نامه MoReq2010، که ممکن است در عمل با خدمتی 
 MCRS دارای کارکرد مشابه و مجموعه متفاوتی از دستورات پردازش، که برای یک نرم افزار
بخصوص تعریف شده، جایگزین شود. برای استفاده از یک خدمت جایگزین برای خدمت الگو، 
یک MCRS باید مورد آزمون قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که از نظر کارکرد کلی از یک 
تطابق نزدیک برخوردار است و باید قادر به صادرکردن ساختارهای داده ای اختصاصی خود به 

قالب داده های صادرکردنی MoReq2010 باشد.
نیز نگاه کنید به خدمت ابرداده ای الگو و خدمت نقش الگو

)عملیات( اختصاص یک مقدار جدید به یک عنصر ابرداده ای، یا تغییر یا پاک کردن یک مقدار قبلی.اصالح
نیز نگاه کنید به اختصاص دادن و مرتبط ساختن
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)صفت( نشان دادن اینکه آیا یک کاربر می تواند یک عنصر ابرداده ای بخصوص را اصالح نماید. قابل اصالح
یک عنصر ابرداده ای که نتواند اصالح شود »فقط خواندی« نامیده می شود.

)اسم( نگاه کنید به تک برنامه الحاقی و تک برنامه کمکیتک برنامه

شناسه تک برنامه

)ابرداده( یک شناسه منحصربفرد جهانی ارایه شده توسط بنیاد دی ال ام فاروم که توسط یک 
MCRS در گزارش همخوانی به کار می رود تا نشان دهد که یک نسخه اصلی بخصوص از 

یک تک برنامه MoReq2010 را اجرا می کند.
نیز نگاه کنید به تک برنامه، شناسه سامانه ای و نسخه

®MoReq

)کوتاه نوشت( الزمات تک برنامه ای برای سامانه های پیشینه)سابقًا »الزامات الگو برای مدیریت 
پیشینه های الکترونیکی«(.

)اسم( به عنوان یک اصطالح کلی، برای اشاره به آیین نامه های مختلف منتشرشده تحت 
کوتاه نوشت MoReq®، شامل 2001(®MoReq(، MoReq®)1008(  و MoReq2010  بکار 

می رود.
)رفع ابهام( به عنوان یک اصطالح خاص، برای اشاره به آیین نامه MoReq® اولیه منتشر شده 

در سال 2001 به کار می رود.
نیز می تواند به صورت غیررسمی برای اشاره به جدیدترین نسخه آیین نامه MoReq®، که 

MoReq2010 است، به کار رود.

MoRq هیأت مدیره

)اسم( یک کمیته جزء بنیاد دی ال ام فاروم منصوب شده توسط کمیته اجرایی برای مدیریت 
آیین نامه MoReq® و فعالیت های مرتبط، شامل همه موارد زیر:

• توسعه آینده، گسترش، محلی سازی و پذیرش از طریق حمایت و گروه های کاری مشترک؛	
• ترجمه آیین نامه به زبان های مختلف؛	
• انتشار یادداشت های راهنما و منابع تکمیلی؛	
• نگهداری، روشنگری و روزآمدسازی؛	
• آموزش وپرورش، کارگاه ها و برنامه های آموزشی؛	
• بازاریابی و تبلیغ؛	
• حفاظت از بَِرند؛ و	
• مدیریت برنامه آزمون و تأیید همراه، از طریق شبکه ای از مراکز آزمون معتبر.	

هیأت مدیره MoReq معمواًل به عنوان  MGBشناخته می شود.

®MoReq2

)اسم( جانشیِن بالفصِل آیین نامه MoReq® اصلی، که توسط کمیسیون اروپا با همکاری دی 
ال ام فاروم در پی یک مطالعه چشم اندازی در سال 2005 توسعه و در مارس 2008 انتشار 

یافت.
MoReq2® )2008( جایگزین MoReq® )2001( شد و خود آن نیز توسط MoReq2010 در می 

2011 جایگزین گردید.
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MoReq2010

 ،MoReq2010 توسعه یافته تحت برنامه کاری ،®MoReq اسم( جدیدترین نسخه آیین نامه(
.MGB 2009 به دنباِل نقشه راه

برنامه کاری MoReq2010 توسط بنیاد دی ال ام فاروم در AGM آن در مادرید، می 2010 
آغاز گردید. MoReq2010 پس از یک سال توسعه، در AGM بنیاد دی ال ام فاروم در 

بوداپست، می 2011 راه اندازی شد.
MoReq2010 جایگزین MoReq2® )2008( گردید.

سامانه پیشینه 
همخوان با 

MoReq2010

)اسم( یک سامانه پیشینه که به طور کامل با خدمت های اصلی MoReq2010 همخوان است و 
ممکن است کامال با یک یا چندین تک برنامه نیز همخوان باشد. یک سامانه پیشینه همخوان 
با MoReq2010 معمواًل به عنوان یک MCRS شناخته می شود. برای این که بتوان با اطمینان 
نشان داد که یک MCRS کاماًل با MoReq2010 همخوان است، باید توسط بنیاد دی ال ام 

فاروم مورد آزمون و تأیید واقع شود.

جابجا کردن

)عملیات( در بستِر یک انبوهه، برای نشان دادن حذف یک موجودیت فرزند از یک انبوهه و 
افزودِن آن به یک انبوهه دیگر به کار می رود. یک انبوهه می تواند جابجا شود تا بصورت یک 

انبوهه ریشه درآید یا اینکه از یک انبوهه ریشه جابجا شود تا بصورت یک انبوهه فرزند درآید. 
پیشینه ها باید همواره متعلق به یک انبوهه باشند.

نیز نگاه کنید به افزودن و حذف کردن

چند-مستأجره
)مفهوم( در رابطه با یک سامانه پیشینه، آن که توسط تعدادی از سازمان های مختلف به 

اشتراک گذارده شده است طوری که هر سازمان بخش مخصوص به خود از سامانه پیشینه را 
دارا است و دسترسی به پیشینه ها و دیگر موجودیت های متعلق به سازمان های دیگر را ندارد.

الگوی ابرداده ای 
بومی

)اسم( الگوی ابرداده ای یک MCRS که از خدمت ابرداده ای الگو استفاده نمی کند. یک الگوی 
ابرداده های بومی معمواًل با الگوی ابرداده ای یک MCRS از یک عرضه کننده متفاوت سازگار 

نخواهد بود.
نیز نگاه کنید به اختصاصی

الگوی مجوزهای 
بومی

)اسم( الگوی نقش یک MCRS که از خدمت نقش الگو استفاده نمی کند. یک الگوی 
مجوزهای بومی معمواًل با الگوی نقش یا الگوی مجوزهای بومی ِ یک MCRS از یک 

عرضه کننده متفاوت سازگار نخواهد بود.
نیز نگاه کنید به اختصاصی

)صفت( در ارتباط با موجودیت ها، موجودیت یا موجودیت هایی که توسط کاربر انتخاب یا نامزد
برگزیده شده باشند.

نقش غیر- 
مدیریتی

)اسم( نقشی که تنها هنگامی که در لیست کنترل دسترسِی یک موجودیت فرزند بیاید، ارث 
می رسد. نقش های غیر-مدیریتی ممکن است مخصوصا از ارث رسیدن مستثنی گردند. 

نقش های مدیریتی هرگز نباید مسدود شوند.
نیز نگاه کنید به نقش مدیریتی
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سامانه نا-همخوان
)اسم( یک سامانه پیشینه که همخوان با MoReq2010 نباشد، مخصوصًا آن که توسط بنیاد 

دی ال ام فاروم تأیید نشده باشد.
MoReq2010 نیز نگاه کنید به سامانه اطالعاتی و سامانه پیشینه همخوان با

)صفت( یک جنبه یا سنجش کیفی، متمایز از داشتن یک دیدگاه کاماًل کارکردیغیر-کارکردی
نیز نگاه کنید به الزام غیر-کارکردی

الزام غیر-کارکردی

)اسم( یک الزام مهم یک سامانه که به صورت یک کارکرد بخصوص که سامانه باید انجام 
دهد تعبیر نمی شود. الزامات غیر-کارکردی نه آنچه را که سامانه انجام می دهد بلکه این که 

چقدر خوب انجام می دهد را می سنجد. این امر شامل یک سنجش کیفی از خواص زیر است:
• عملکرد،	
• افزون پذیری،	
• مدیریت پذیری،	
• قابلیت حمل،	
• امنیت،	
• حریم خصوصی،	
• کاربردپذیری،	
• دسترس پذیری،	
• دردسترس بودن،	
• قابلیت اعتماد،	
• قابلیت بازگردانی،	
• قابلیت نگهداری،	
• پشتیبانی شده،	
• ضمانت شده، و	
• همخوانی.	

نیز نگاه کنید به الزامات کارکردی

باز

)اسم( برای انبوهه ها، حالتی که اجازه می دهد انبوهه های فرزند یا پیشینه های جدید در انبوهه 
ایجاد شوند، یا انبوهه ها و پیشینه های موجود به درون آن جابجا شوند.

نیز نگاه کنید به بسته شده
)عملیات( کارکرِد بازکردن یک انبوهه بسته شده به طوری که بتواند فرزندان افزوده ای را که 

ممکن است به آن جابجا یا در آن ایجاد شوند، بپذیرد.
نیز نگاه کنید به بستن

عملیات

)اسم( هر عملی که به طور کلی توسط یک MCRS در پاسخ به یک دستور پردازش درونی یا 
یک محرک بیرونی انجام شود. یک کارکرد شکلی اختصاصی از عملیات است که معمواًل )اما 
نه انحصارا( توسط یک کاربر اقدام می شود، شامل یک یا چند موجودیت دخیل است و ممکن 

است منتج به تولید یک رخ داد شود.
نیز نگاه کنید به کارکرد.
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)اسم( یک فصل، شامل یک دوره سه ماهه، در یک سال سازمانی.فصل سازمانی
نیز نگاه کنید به سال سازمانی.

سال سازمانی
)اسم( سازمان های بسیاری داری یک سال مالی یا اداری شامل چهار فصل، هرکدام سه ماه، 

هستند که مطابق با سال تقویمی نیست.
نیز نگاه کنید به سال سازمانی.

تاریخ/زمان 
پیدایش

)ابرداده( تاریخ و زمانی که یک موجودیت از آن گاه پیدایش می یابد. به طور پیش فرض، 
MoReq2010 تاریخ و زمان ایجاد موجودیت در MCRS را به کار می برد: با این حال، تاریخ/

زمان واقعی پیدایش یک موجودیت ممکن است زودتر از این باشد.
نیز نگاه کنید به تاریخ/زمان.

غلبه کردن

)فعل( ارایه یک جایگزین صریح برای یک موجودیت یا مقدار پیش فرض، مخصوصًا در 
ارتباط با غلبه بر طبقه بندی موروثی یک انبوهه یا پیشینه، یا مغلوب ساختن طرح کنارگذاری 

پیش فرِض یک پیشینه که از طبقه خود اخذ کرده است.
نیز نگاه کنید به پیش فرض و به ارث بردن.

)مفهوم( بخصوص در ارتباط با نتایج جستجو، تقسیم مجموعه بزرگی از نتایج جستجو به صفحه بندی
زیرمجموعه های کوچکتر که به طور جداگانه به کاربِر اجراکننده جستجو ارائه می شود.

مادر
)اسم( یک موجودیت در یک ساختار سلسله مراتبی که دارای یک یا چند موجودیت فرزند 

است. پیوند بین موجودیت های مادر و فرزند به عنوان رابطه مادر/فرزند معروف است.
نیز نگاه کنید به نیاکان، فرزند و نسل.

)اسم( یک انبوهه که محتوی انبوهه های فرزند یا پیشینه ها است.انبوهه مادر
همچنین گرداوری فرزند وگرداوری ریشه ای را ببینید.

)اسم( رابطه بین یک مادر و یک فرزند در یک ساختار سلسله مراتبی. در MoReq2010 این رابطه مادر/فرزند
رابطه با ذخیره یک ارجاع به مادر به عنوان  از ابرداده های موجودیت فرزند برقرار می گردد.

موجودیت دخیل
)اسم( موجودیتی که مالحظه می شود در یک رخ داد نقش دارد، یا رخ داد برای آن اهمیت دارد. 

رخ داد بخشی از تاریخچه رخ داد هر موجودیت دخیل را تشکیل می دهد.
نیز نگاه کنید به رخ داد

)فعل( انجام یا اجرای یک کارکرد در ارتباط با یک یا چند موجودیت.اجرا
نیز نگاه کنید به خطا و کارکرد.س

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه در ارتباط با سرعت و کارآمدی پردازش.عملکرد، اصِل
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فیزیکی

)صفت( داشتن حضور فیزیکی یا دنیای-واقعی. برای مثال، یک پیشینه که دارای محتوای 
متشکل از کاغذ با نوشته های روی آن است در مقایسه با پیشینه ای با محتوای الکترونیکی.

)رفع ابهام( واژه »فیزیکی« به عنوان متضاد منطقی نیز به کار می رود.
نیز نگاه کنید به الکترونیکی و منطقی.

)اسم( نگاه کنید به جانگهدار صادرکردنجانگهدار

تک برنامه کمکی

)اسم( یک تک برنامه MoReq2010 که به خدمت های اصلی متصل می شود و کارکردهایی 
تخصصی را در یک حوزه خاص فراهم می سازد. تک برنامه های کمکی در مجموعه هایی 
سازمان دهی گردیده اند و یک MCRS، برای همخوان بودن، باید دست کم یک تک برنامه 

کمکی از هر مجموعه را اجرا کند. یک MCRS ممکن است بیش از یک تک برنامه کمکی از 
یک مجموعه را اجرا کند.

اشاره گر

)مفهوم( شگردی برای اجرای اصل مجزابودن به شیوه ای منطقی و نه فیزیکی. برای مثال، 
با فرض اینکه دو پیشینه دارای مؤلفه هایی هستند که هر دو حاوی محتوای یکسانی هستند. 
به جای نگهداشتن دو کپی از محتوا، MCRS دو اشاره گر به محتوا و یک شمارنده برای تعداد 

مؤلفه های اشاره کننده به محتوای یکسان را نگه می دارد. هنگامی که مؤلفه اول تخریب 
می شود، اشاره گر آن پاک می شود و شمارنده اشاره گر از دو به یک کاهش می یابد. هنگامی 
که مؤلفه دوم تخریب شد، اشاره گر آن نیز پاک می شود، و چون شمارنده اشاره گر به صفر 

کاهش می یابد، محتوا نیز پاک می شود.

قابل حمل بودن، 
اصِل

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی از یک سامانه پیشینه که میزان امکان استقرار سامانه بر 
روی زیربرنامه ها، ابزارها و محیط های عملیاتی مختلف را می سنجد.

نقِش از پیش 
پیکربندی شده

)اسم( نقشی که توسط عرضه کننده یک نرم افزار MCRS از قبل تعریف می شود تا امکان 
پیکربندی آن را بدهد. برخالف یک نقش تثبیت شده، یک نقش از پیش-پیکربندی شده  

می تواند بعداً اصالح یا تخریب گردد. نیز نگاه کنید به نقش تثبیت شده

پیش نیاز

)اسم( تک برنامه که قبل از اینکه یک تک برنامه نامزد بتواند اجرا گردد، باید اجرا شود. 
برای این به کار می رود که بیان کند که یک تک برنامه MoReq2010 متکی به کارکرد یک 

تک برنامه دیگر است که آن نیز توسط MCRS  اجرا می شود.
نیز نگاه کنید به هم- نیاز، تک برنامه و خدمت

)ابرداده( یک ترتیب تعیین شده توسط کاربر که اقالم باید به آن ترتیب ظاهر شوند: ترتیب نمایش
مخصوصًا، ترتیبی که عناصر ابرداده ای باید هنگام بازبینی یک موجودیت نشان داده شوند.

حریم خصوصی، 
اصِل

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی از یک سامانه پیشینه. حریم خصوصی به میزان پشتیبانی 
سامانه از اصل حفاظت داده ها و نیز مسأله گسترده تِر کار با هر شکل از اطالعات حساس، 

مرتبط می باشد.
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فرایند

)اسم( یک گردش کار گام-به-گام وصف گردیده در MoReq2010 که باید توسط همه 
نرم افزارهای MCRS به شکل یکسان اجرا شود، تا به طوری قابل اعتماد هربار که اجرا می شود 
برآیندهای یکسانی تولید نماید. مهمترین فرایندهای توصیف شده توسط MoReq2010 فرایند 

کنارگذاری و فرایند صادرکردن هستند.

)اسم( نرم افزار COTS، معمواًل دارای مجوز از یک عرضه کننده، که می تواند  به عنوان یک محصول
برنامه کاربردی مستقل نصب شود تا اجرایی از یک MCRS را فراهم نماید.

اختصاصی

)مفهوم( یک اجرا که مختص یک محصول بخصوص از یک عرضه کننده خاص است و با 
دیگر اجراهای سامانه های پیشینه از سایر عرضه کنندگان ناسازگار است. یکی از اهداف اصلی 

طراحی MoReq2010 اجتناب از سامانه های پیشینه اختصاصی ناسازگاری است که به طور 
کامل دارای قابلیت عملکرد تعاملی نیستند.

نیز نگاه کنید به الگوی ابرداده ای بومی و الگوی مجوزهای بومی.

زدودن
)فعل( هنگامی که موجودیت ها تخریب می گردند، پاک نمودن خودکار و گزینشی عناصر 

ابرداده ای از پیش تعیین شده، و همچنین حذف رخ دادها از تاریخچه های رخ داد آن ها، بسته به 
این که چه کارکردهایی را نمایش می دهند.

)مفهوم( نگاه کنید به قابل اصالحفقط-خواندنی

بازطبقه بندی

)عملیات( تغییر طبقه بندی یک انبوهه یا پیشینه. بازطبقه بندی ممکن است به عنوان نتیجه ای 
از مغلوب شدِن طبقه بندی پیش فرض یا، در جایی که انبوهه یا پیشینه از طبقه خود ارث 

می برد، ممکن است در نتیجه بازطبقه بندی یک موجودیت مادر یا نیاکان رخ دهد.
نیز نگاه کنید به طبقه بندی

پیشینه

)موجودیت( هر »اطالعات ایجاد شده، دریافت شده و نگهداری شده توسط یک سازمان یا 
شخص به عنوان شاهد و اطالعات، در تعقیب تعهدات قانونی یا در تراکنش کسب وکاری« 

)3.15 .1:2001-15489 ISO(
در MoReq2010، هر پیشینه ممکن است با موارد زیر بیشتر مشخص گردد.

• دارای یک مجموعه ابرداده گسترش پذیر است که آن را توصیف می کنند.	
• دارای یک یا چند مؤلفه است که نمایانگر محتوای آن هستند.	
• با یک طبقه بندی کسب وکار طبقه بندی می شود.	
• دارای یک طرح کنارگذاری است که به طور صراحتا توضیح می دهد که آیا، چگونه و چه 	

هنگام پیشینه کنارگذاری یا تخریب خواهد شد.
• به انبوهه ای از پیشینه ها تعلق دارد.	
• دسترسی به آن کنترل شده و محدود به کاربران معتبر است.	
• انهدام آن ممکن است توسط یک نگه داشت کنارگذاری جلوگیری شود.	
• ضمن حفظ همه مشخصات فهرست شده در باال، می تواند به یک MCRS دیگر صادر شود.	
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)اسم( نگاه کنید به محتوای مؤلفهمحتوای پیشینه

مدیریت خدمت پیشینه مسؤول  عملیاتی  نظر  از  که   MCRS یک  درون  مجزا  منطقا  خدمت  یک  )خدمت( 
انبوهه ها، پیشینه ها و مؤلفه های آن ها است.

مدیریت پیشینه ها
و  استفاده  نگهداری،  دریافت،  ایجاد،  نظام منِد  و  مؤثر  کنترل  مسؤول  مدیریت  »حوزه  )مفهوم( 
کنارگذاری پیشینه ها، شامل فرایندهایی برای ورود و نگهداری شواهد و اطالعات در مورد فعالیت ها 

)3.16 .1:2001-15489 ISO و تراکنش های کسب وکاری در قالب پیشینه« )اقتباس شده از

سامانه پیشینه

و  می پردازد  پیشینه ها  مدیریت  و  ورود  به  زمان  طول  در  که  اطالعاتی  »سامانه  یک  )اسم( 
)3.17 .1:2001-15489 ISO( »دسترسی به آن ها را فراهم می سازد

طریقی  به  را  پیشینه  سامانه  یک  کارکردهای   MoReq2010 با  همخوان  پیشینه  سامانه  یک 
استانداردشده از طریق اجرای خود از مجموعه ای از خدمت های اصلِی تعریف شده در آیین نامه 
MoReq2010، انجام می دهد، که ممکن است از طریق تک برنامه های افزوده، گسترده تر، تعدیل 

و محلی سازی شود.

بازگردانی
و  معیوب  نرم افزار  و  سخت افزار  جایگزینی  با  سامانه  حادثه دیدگی  یا  ناکامی  بر  غلبه  )فعل( 

برگرداندن داده های سامانه به منظور برگشت آن به یک وضعیت معلوم و پایدار.
نیز نگاه کنید به پشتیبان گیری و بازگردانی

قابلیت 
بازگردانی،اصِل

)مفهوم( جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه که قابلیت آن را برای بازگردانی از یک ناکامی 
یا حادثه سامانه ای می سنجد. به »بازگردانی حادثه» یا »تداوم کسب وکار« نیز معروف است.

ارجاع

)اسم( مخصوصا در زمینه روابط بین موجودیت ها و ابرداده های یک موجودیت، هنگامی که 
هدف کلی یک عنصر ابرداده ای ذخیره شناسه سامانه ای منحصربه فرد از یک موجودیت 

دیگر باشد، گفته می شود که حاوی یک ارجاع است. روابط بین موجودیت ها توسط ارجاع 
یک موجودیت به موجودیت دیگر تشخیص داده می شود. چنانچه یک کاربر مجاز به بازبینی 

هردوی آن ها باشد، MCRS باید به کاربر امکان دهد که رابطه را از یکی به دیگری، در هر دو 
جهت، مرور نماید.

)رفع ابهام( MoReq2010 از واژه »ارجاع« در مفهوم کلی تر آن هم استفاده می نماید. برای 
مثال، اغلب الزامات کارکردی دارای یک »ارجاع کارکرد« هستند که در واقع یک نمایه به 

الگوی اطالعاتی است و به خواننده امکان می دهد که به جستجوی تعریف کارکرد متناظر با 
الزام بپردازد.

)اسم( نگاه کنید به نمودار رابطه موجودیت، رابطه مادر/فرزند و مخصوصًا ارجاعرابطه
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نمره مرتبط بودن
)ابرداده( یک وزن، معمواًل اختصاصی، که به یک جستجوی تمام– متن داده  می شود و امکان 

می دهد که جستجوهای بیشتر مرتبط، در ابتدا بیایند.
نیز نگاه کنید به جستجوی تمام-متن

قابل اعتمادبودن،
اصِل

)مفهوم( به همراِه اصالت، یکپارچگی و کاربردپذیری، یکی از مشخصه های اصلی یک پیشینه 
طبق ISO 15489 است.

از  دقیق  و  کامل  نمایش  یک  عنوان  به  آن  محتوای  که  است  آن  قابل اعتماد،  پیشینه  »یک 
-15489 ISO( »... تراکنش ها، فعالیت ها یا حقایقی که پیشینه گواه آن هاست، قابل اعتماد باشد

.)3-2-7 :1:2001
)کاربرد دیگر( قابل اعتمادبودن یک جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه نیز هست و هنگامی 
که در این معنی به کار می رود، اشاره به بازتوانی سامانه به عنواِن یک کل دارد: اغلب به صورت 

»زمان متوسط بین ناکامی ها« اندازه گیری می شود.
نیز نگاه کنید به اصالت، یکپارچگی و قابل اعتمادبودن.

برچیدن

هدف  با  معمواًل  موجودیت ها،  از  مجموعه ای  از  موجودیت  یک  جداکردِن  کارکرِد  )عملیات( 
جابجایی آن به جایی دیگر. برای مثال، برچیدِن یک پیشینه از انبوهه مادر آن به منظور جابجایی 

آن به یک انبوهه مادر جدید.
 نیز نگاه کنید به افزودن، مرتبط ساختن و جابجاکردن

گزارش دهی

)اسم( جمع بندی ساختاریافته اطالعات، با استفاده از یک طرح از پیش پیکربندی شده، در پاسخ 
به یک پرس وجوی بخصوص یا یک پرس وجوی کلی تر. جستجو و گزارش دهی فعالیت های 
بسیار مرتبطی هستند و اغلب همپوشانی دارند. جستجویی که متعاقبًا به صورت یک گزارش در 
می آید گاه گزارش موردی نامیده می شود. به طور سنتی، یک گزارش دارای یک قالب گزارش 
است که آن را قادر می سازد به صورت محتوای الکترونیکی ذخیره شود و خود به طور بالقوه 
به عنوان یک پیشینه ظاهر گردد. MoReq2010 برای MCRS الزام می دارد که هم قادر به ارایه 
گزارش های خاص، در پاسخ به برخی الزامات کارکردی، و هم دو نوع گزارش کلی: یک گزارش 

تفصیلی و یگ گزارش خالصه باشد.
نیز نگاه کنید به گزارش تفصیلی و گزارش خالصه.

)عملیات( کارکرد تولید یک گزارش.

قالب گزارش

)اسم( یک قالب رایج و به طور گسترده شناخته شده برای یک گزارش، مانند:
• مقادیِر جداشده با کاما یا tab؛	
• قالب های صفحه گسترده، مانند OOXML و ODF؛	
• قالب های مبتنی بر XML و HTML؛ و	
• قالب PDF یا سایر قالب های اسناد.	

نیز نگاه کنید به قالب و گزارش

)اسم( نگاه کنید به الزام کارکردی و الزام غیر-کارکردی.الزام
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لغو کردن

)عملیات( جلوگیری از کاربرد بیشتر از نقشی که قباًل به یک کاربر یا گروه اعطاء گردیده است. 
لغو یک نقش، لیست کنترل دسترسی متعلق به یک موجودیت یا خدمت را روزآمدسازی و یک 

مدخل کنترل دسترسی را پاک یا اصالح خواهد نمود.
نیز نگاه کنید به اعطاء و نقش.

موجودیت ته مانده
)اسم( موجودیتی که تخریب شده باشد. یک موجودیت ته مانده دیگر فعال نیست و در هنگام 

انهدام ممکن است تاریخچه رخ داد آن از برخی از ابرداده ها و رخ دادهای آن زدوده شود.
نیز نگاه کنید به موجودیت فعال

برگرداندن
)فعل( بازگردانی یک سامانه اطالعاتی به یک وضعیت معلوم و پایدار قبلی با استفاده از یک 

پشتیبان در پی یک ناکامی یا حادثه دیدگی سامانه.
نیز نگاه کنید به پشتیبان گیری و بازگردانی.

)فعل( نگهداری یک پیشینه در MCRS و اطمینان از اینکه پاک یا تخریب نمی گردد.نگه داشتن
نیز نگاه کنید به کنارگذاری.

نگهداری در 
نگه داشت

)فعل( نگهداشتن یک پیشینه و جلوگیری از انهدام آن در خالل یک نگه داشت کنارگذاری.
نیز نگاه کنید به نگه داشت کنارگذاری.

نگهداری همیشگی
)فعل( نگهداری یک پیشینه به طور نامحدود و جلوگیری از تخریب آن مگر اینکه یا تا زمانی که 

به آن یک طرح کنارگذاری متفاوت داده شود.
نیز نگاه کنید به عمل کنارگذاری

دوره نگهداری
از تاریخ شروع نگهداری خود که با یک آغازگر نگهداری  )اسم( دوره زمانی که یک پیشینه 
شروع می شود، تا تاریخ سررسید کنارگذاری آن که نشان دهنده پایان دوره نگهداری است، نگه 

داری می شود.

تاریخ شروع 
نگهداری

)ابرداده( تاریخی که در آن شرایط آغازگر نگهداری در طرح کنارگذاری پیشینه تأمین می شود 
و دوره نگهداری آغاز می گردد.

آغازگر نگهداری
)اسم( یکی از چندین شرایطی که ممکن است باعث آغاز دوره نگهداری یک پیشینه شود. هر 
طرح کنارگذاری یک آغازگر نگهداری را فهرست می کند. برای مثال، آغازگر نگهداری یک 

پیشینه ممکن است تاریخی باشد که پیشینه به انبوهه مادر خود افزوده گردیده است.
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بازدید

طرح  چه  اینکه  تعیین  و  است  بازدید  انتظار  در  که  پیشینه  یک  سنجش  کارکرد  )عملیات( 
کنارگذاری باید به آن اعمال شود. یک کاربر معتبر ممکن است با اعمال یک طرح کنارگذاری 
جدید به یک پیشینه و وارد کردن یک یادداشت بازدید در توصیف تصمیم بازدید، به تکمیل 

یک بازدید بپردازد.
نیز نگاه کنید به یادداشت آخرین بازدید و مهر زمان آخرین بازدید.

)اسم( تصمیم اتخاذ گردیده توسط بازدیدکننده یک پیشینه هنگام تکمیل یک بازدید.تصمیم بازدید
نیز نگاه کنید به تکمیل کنارگذاری و بازدید.

نقش

از تعریف کارکردها. اعطاء به یک کاربر  )موجودیت( یک موجودیت نمایش دهنده مجموعه ای 
قادر می سازد که آن  را  یا هر عضو آن گروه،  با یک موجودیت آن کاربر،  ارتباط  یا گروه در 
نقش را بر روی موجودیت و نسل آن اجرا نماید. نقش ها عموما  برای بازتاب وظایف کارمندی 
ساخته می شود که موقعیتی درون سازمان دارد. برای مثال، نقش های مختلفی ممکن است حول 

هر یک از انواع کاربرد زیر ساخته شوند:
• منشی دفتر،	
• کارشناس پیشینه های محلی،	
• مدیر پیشینه ارشد،	
• مدیر کارگزینی،	
• نماینده فروش،	
• حسابرس،	
• پیمانکار بیرونی،	
• کارمند مهمان یا موقت،	
• رئیس دفتر مدیر عامل،	
• کارشناس اجرایی ارشد،	
• غیره	

نیز نگاه کنید به نقش تثبیت شده، اعطاء، نقش از پیش پیکربندی شده و لغو کردن.

)خدمت( یک خدمت منطقاً مجزا درون یک MCRS که از نظر عملیاتی مسؤول مدیریت نقش ها خدمت نقش
است. نیز نگاه کنید به خدمت نقش الگو

انبوهه ریشه
خدمت  زیر  مستقیمًا  ریشه  انبوهه  هر  نیست.  دیگری  انبوهه  فرزند  که  انبوهه  یک  )اسم( 

پیشینه ایجاد می شود.
 نیز نگاه کنید به انبوهه فرزند و انبوهه مادر

ردیف

)اسم( هرجا که عناصر ابرداده ای یا خواص موجودیت ها در جدول هایی مرتب شوند، هر ردیف 
حاوی  ستون  هر  که  حالی  در  است،  واحد  موجودیت  یک  ابرداده های  حاوی  معمواًل  جدول 

مقادیری برای هر موجودیت از یک عنصر ابرداده ای واحد است.
نیز نگاه کنید به ستون و جدول
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گزارش ذخیره شده

 MCRS توسط  استفاده شده،  جستجوی  پرسش  و  گزارش  قالب  آن  در  که  گزارشی  )اسم( 
اشتراک  به  کاربران  دیگر  با  می تواند  گزارش  که  به طوری  می شود  نگهداری  و  ذخیره سازی 

گذاشته شود و درصورت نیاز، دوباره تولید گردد. گزارش ذخیره شده یک موجودیت نیست.
)رفع ابهام( یک »گزارش ذخیره شده« اشاره به ذخیره تعریف گزارش دارد ، نه نتایج گزارش.

جستجوی 
ذخیره شده

)اسم( پرسش جستجویی که ذخیره شده طوری که می تواند با سایر کاربران به اشتراک گذاشته 
شود، در صورت نیاز دوباره اجرا گردد، و به عنوان مبنایی برای جستجوهای بیشتر استفاده شود. 

جستجوی ذخیره شده یک موجودیت نمی باشد.
)رفع ابهام(  یک »جستجوی ذخیره شده« اشاره به ذخیره پرسش جستجو دارد، نه نتایج جستجو.

افزون پذیری، اصِل

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی سامانه پیشینه که  میزان قابلیت رشد سامانه برای پشتیبانی از 
ظرفیت افزایش یافته بدون نیاز به جایگزینی یا بازپیکربندی گسترده را می سنجد. سامانه ها نوعًا 
در نتیجه گسترش سازمانی، باِر کارِی افزایش یافته، اوج استفاده و/یا انباشت منظم پیشینه ها و 

موجودیت های مرتبط، در طول زمان نیاز به رشد دارند.

فعالیت 
زمان بندی شده

در  اطالعاتی  سامانه  یک  توسط  اجراشده  مطابق روال  یا  برنامه ریزی شده  فرایند  یک  )اسم( 
فواصل منظم، مخصوصًا یک عملیات منبع صرف کن که برای زمانی از روز یا هفته که میزان 

استفاده از سامانه پایین است زمان بندی شده است. نیز نگاه کنید به فعالیت

یادداشت های دامنه

)ابرداده( نکات راهنمای نشان دهنده اینکه چگونه باید به بهترین نحو یک موجودیت را به کار برد 
و نشان دهنده هرگونه سیاست ها یا محدودیت های سازمانی در مورد استفاده از آن. برای مثال، 
یک طبقه ممکن است دارای یادداشت های دامنه ای باشد که نشان دهنده انبوهه ها و پیشینه هایی 
باشد که طبقه باید به آن ها اعمال شود و انبوهه ها و پیشینه هایی که برای طبقه بندی در آن 
طبقه نامناسبند. یادداشت های دامنه می توانند به انبوهه ها، طبقه ها، نگه داشت های کنارگذاری، 

طرح های کنارگذاری و عناصر ابرداده ای زمینه ای داده شوند.

جستجو
)عملیات( پیداکردن موجودیت ها با مشخص کردن معیارهای جستجو که به طور کامل یا تاحدی 

با مقادیر عناصر ابرداده ای آن ها تطبیق دارد.
نیز نگاه کنید به جستجوی پیچیده و جستجوی تمام-متن

موتور جستجو

نوعا  جستجو  موتور  یک   .MCRS نرم افزار  یک  گزارش دهی  و  جستجو  خدمت  قلب  )اسم( 
ابرداده های درون MCRS را نمایه می کند، معیارهای جستجو را اعمال می نماید، جستجو را اجرا 
و ارزش یابی می کند، و نتایج جستجو را جمع بندی و مرتب سازی می کند. موتورهای جستجوی 
متفاوت ممکن است کم یابیش در کارکردهایی که ارایه می دهند پیچیده باشند. چون موتورهای 
از  عرضه کنندگان  برخی  داده ها،  پایگاه های  مانند  هستند،  تخصیصی  بسیار  غالبًا   ، جستجو 

موتورهای جستجوی شخص ثالث در نرم افزارهای MCRS خود استفاده می کنند.
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معیارهای جستجو
)اسم( شرایط منفرد واردشده در یک پرسش جستجو. هر پرسش جستجو از یک یا چند معیار 
جستجو ساخته می شود. هر معیار جستجو از عناصر ابرداده ای برای جستجو در آن ها، عملگرهای 

جستجو و اصطالحات جستجو تشکیل شده است.

توصیف جستجو
)ابرداده( توصیفی از یک پرسش جستجو که در یک رخ داد وارد می شود به منظور حفط شاهدی 
تبیینی  زبان  یا در یک  زبان طبیعی  به  اجرای جستجو. توصیف جستجو ممکن است  بر  دال 

ساختارمند باشد. نیز نگاه کنید به توضیح رخ داد

)اسم( یک پرس وجو متشکل از یک یا چند معیار جستجو که یک کاربر به منظور اجرای یک پرسش جستجو
جستجو می سازد.

نتایج جستجو
)اسم( نتایج یک جستجو  به صورت یک فهرست مرتب شده از موجودیت ها و ابرداده های آن ها 

که ارائه می شود.
نیز نگاه کنید به صفحه بندی

)اسم( بخشی از یک معیار جستجو که مقداری را در بر می گیرد که می تواند مورد مقایسه یا اصطالح جستجو
جستجو قرار گیرد.

خدمت جستجو و 
گزارش دهی

)خدمت( یک خدمت منطقًا مجزا درون یک MCRS که یک موتور جستجو، یا یکپارچه شده با 
آن، است و جستجوها را اجرا می کند و گزارش ها را برای کاربران معتبر تولید می کند.

نیز نگاه کنید به خدمت نقش الگو

ایمن

)مفهوم( یک واحد اطالعاتی هنگامی ایمن است که تنها کاربران معتبر می توانند به آن دسترسی 
داشته باشند و آن را دستکاری نمایند. در یک MCRS، امنیت درونی توسط کنترل های دسترسی 

فراهم می شود در حالی که امنیت بیرونی تحت اصل غیر-کارکردی امنیت سنجیده می شود.
نیز نگاه کنید به گمنام سازی
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)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی از یک سامانه پیشینه است که به یکپارچگی آن و توانایی امنیت، اصِل
مقاومت آن در برابر دسترسی غیرمجاز اشاره دارد و آن ها را اندازه گیری می کند.

حکم هنگام ایجاد

)مفهوم( یک اصل کلی مبنی بر ورود زمینه یک پیشینه به بهترین نحو هنگامی که پیشینه 
اولین بار ایجاد می شود و لزوم کاربرد این زمینه برای فرماندهی کنارگذاری پیشینه است. در 
MoReq2010، اصل »حکم هنگام ایجاد« توسط کارکردهای مورد نیاز MCRS که هر پیشینه 
ایجاد شده باید طبقه بندی شود و هر طبقه دارای یک طرح کنارگذاری پیش فرض مرتبط باسشد، 

تجسم می یابد.

خدمت

)اسم( یک زیرمجموعه منطقی از کارکردهای کلی یک MCRS که بر مدیریت تنها یک یا گروه 
کوچکی از گونه های موجودیت متمرکز است. برای مثال، خدمت طرح کنارگذاری تنها طرح های 

کنارگذاری را مدیریت می کند.
نیز نگاه کنید به خدمت طبقه بندی، خدمت نگه داشت کنارگذاری،  طرح کنارگذاری، خدمت 
ابرداده ها، خدمت ابرداده های الگو، خدمت نقش الگو، خدمت جستجو و گزارش دهی، معماری 

خدمت - محور ، خدمت نقش و خدمت کاربر و گروه

معماری خدمت-
محور

 MoReq2010 مفهوم( یک معماری مورد پذیرش آیین نامه که در آن الزامات کارکردی در هسته(
درون خدمت های مجزا تفکیک شده اند. هر خدمت نشان دهنده دسته ای از کارکردها است که 
به طور نظری می تواند توسط یک برنامه کاربردی جداگانه اجرا شود. تقسیم هسته به این طریق 
به معرفی مفاهیم کلیدی با ترتیبی منطقی کمک می کند، ولی به آینده ای نیز اشاره دارد که یک 
MCRS ممکن است دارای دو خدمت از نوع یکسان، مانند دو خدمت طبقه بندی متفاوت برای 

گونه های متفاوت پیشینه ها یا انبوهه ها باشد، یا خدمتی، مانند خدمت ابرداده ای خود را، با یک 
MCRS دیگر به اشتراک گذارد.

شناسه خدمت

)ابرداده( یک شناسه منحصربفرد جهانی ارایه شده توسط بنیاد دی ال ام فاروم که کاربرد آن در 
گزارش همخوانی توسط یک MCRS، برای نشان دادن این است که MCRS  یک نسخه اصلی 

از یک خدمت اصلی MoReq2010 را اجرا می کند.
نیز نگاه کنید به تک برنامه، شناسه سامانه ای و نسخه.

مقداردهی

مقدار  اختصاص  معنی  به  بولین،  مقدار  یا  پرچم  یک  با  ارتباط  در  استفاده  هنگامی  )عملیات( 
»درست« به آن است.

)رفع ابهام( MoReq2010 همچنین از معادل انگلیسی آن یعنی واژه ”مجموعه“ به صورت یک 
اسم جمع برای اشاره به گروه هایی از موجودیت ها استفاده می کند.

نیز نگاه کنید به پرچم
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موجودیت عمده

)مفهوم( موجودیتی که مخصوصًا برای یک موجودیت دیگر مهم است و بنابراین باید در هنگام 
یک  طبقه  مثال،  برای  گردد.  جانگهدار صادر  یک  به صورت  آن  با  همراه  همواره  صادرکردن 
پیشینه، یک موجودیت عمده برای پیشینه است. پیشینه نمی تواند بدون اینکه طبقه آن نیز به 

صورت جانگهدار صادر شود، به طور کامل یا به صورت جانگهدار صادر گردد.

)اسم( نمایشی از هر داده یا واحد اطالعات، اما مخصوصًا یک موجودیت فعال و ابرداده های آن، تصویر لحظه ای
بی تغییرمانده در یک لحظه بخصوص از زمان.

)اسم( نگاه کنید به اجرانرم افزار

)فعل( نگاه کنید به جریان داده ای XMLجریان

)اسم( نگاه کنید به زیرگونه موجودیتزیرگونه

)اسم( گزارشی بر مبنای آمار بجای آیتم های خطی منفردگزارش خالصه
نیز نگاه کنید به گزارش و گزارش تفصیلی

عرضه کننده
یا برخی حقوق مالکیت  یا هیأتی که همه  پیشینه،  یا توسعه دهنده یک سامانه  )اسم( سازنده 
یکپارچه کننده  یا  خرده فروش  یک  مانند  عرضه کننده،  یک  نماینده  یا  می دارد،  نگه  را  معنوی 

خدمات.

مورد پشتیبانی 
بودِن سامانه، اصِل

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی از یک سامانه پیشینه، یک سامانه مورد پشتیبانی آن است که فعاالنه 
توسط عرضه کننده نگهداری و ارتقا می یابد و برای آن امکانات  پشتیبانی عملیاتی برای گزارش دهی 

مشکالت و دریافت اطالعات درباره انتشارهای جدید و تعمیرات نرم افزاری موجود می باشد.

)اسم( نگاه کنید به سامانه اطالعاتسامانه
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شناسه سامانه ای

)ابرداده( یک شناسه منحصربفرد جهانی تولیدشده توسط سامانه برای یک موجودیت، یا اهداف 
دیگر، مانند یک شناسه صادرکردن. برخی شناسه های سامانه ای توسط MoReq2010 ارائه می شوند، 
شامل شناسه های خدمت، شناسه های تک برنامه، شناسه های گونه موجودیت، شناسه های ساختار 

داده ای، شناسه های تعریف عنصر ابرداده ای سامانه ای و شناسه های تعریف کارکرد.

ابرداده سامانه ای
)اسم( ابرداده ای که توسط MoReq2010 الزامی و توسط آیین نامه از پیش تعریف شده است، 
که شامل تعریف های عنصر ابرداده ای سامانه ای و شناسه های سامانه ای آن ها است. هر گونه 

موجودیت دارای مجموعه ابرداده های سامانه ای مرتبط با آن است.

تعریف عنصر 
ابرداده ای سیستمی

 )موجودیت( یک تعریف عنصر ابرداده ای برای یک عنصر ابرداده ای سامانه ای.
 MoReq2010 همه تعریف های عنصر ابرداده ای سامانه ای به صورت بخشی از مدل اطالعاتی
شامل شناسه سامانه ای منحصربه فرد برای هر کدام ارائه شده اند. برای مثال، شناسه سامانه ای 
برای عنصر ابرداده ای سامانه ای عنوان 8afb-o12d05ed1a16-44a8-48ba-077fc367 است.

جدول

)اسم( طرحی واقعی یا مفهومی از ابرداده های موجودیت ها درون ردیف ها و ستون ها. این طرح 
هنگامی از بیشترین موفقیت برخوردار است که همه موجودیت های درون یک جدول عناصر 
ابرداده ای یا خواص یکسان دارند، که معمواًل به معنای یکسان بودن گونه موجودیت آن ها است.

نیز نگاه کنید به ستون، پایگاه داده ها و ردیف.

)مفهوم( نگاه کنید به مدیر.مدیریت فنی

الگو

)موجودیت( نمایشی از یک مجموعه از تعریف های عنصر ابرداده ای زمینه ای که می تواند به یک 
موجودیت اعمال شود. هرگاه که یک الگو اعمال گردید، هر یک از عناصر ابرداده ای زمینه ای 

نمونه سازی و به موجودیت مرتبط می شود.
نیز نگاه کنید به الگوی پیش فرض و تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای.

آزمون کردن
)فعل( فعالیت اثبات درستی نرم افزار با اجرای کارکردها و مقایسه نتایج با برآمدهای مورد انتظار. 
مخصوصًا برای MoReq2010، آزمون رسمی یک  سامانه پیشینه در مقابل الزامات کارکردی با 

استفاده از چارچوب آزمون MoReq2010. نیز نگاه کنید به تأیید

متن

)گونه داده( اطالعات منتقل شده با استفاده از نویسه ها و نوعا بیان شده با استفاده از واژه های 
نویسه های  مجموعه  از  باید   MCRS یک  در  متن  هر  نقطه گذاری.  و  فاصله ها  با  ترسیم شده 

Unicode استفاده کند.

Unicode نیز نگاه کنید به
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متنی

)صفت( توصیفگر برای عنصر ابرداده ای متن-محور که انتظار می رود دارای یک مقدار بیان شده 
نمی فهمد  را  زبان  آن  کاربری که  برای  است  اطالعات ممکن  باشد.  زبان بخصوص  در یک 
دسترس پذیر نباشد. افزون بر این، زبان یک مقدار متنی ممکن است چگونگی پردازش خودکار 
آن را تغییر دهد. برای مثال، ممکن است به طور متفاوتی توسط یک موتور جستجو نمایه گردد، 
با ترتیب متفاوتی در یک فهرست ذخیره شود، یا با استفاده از سبک ها و فونت های متفاوتی 

ارائه گردد.
نیز نگاه کنید به شناسه زبان

عنوان

توصیف  یک  از  کوتاهتر  معمواًل  موجودیت.  یک  برای  اجباری  شناسایی  متن  یا  نام  )ابرداده( 
نیازی به منحصربه فردبودن عناوین موجودیت ها نیست، حتی برای   ،MoReq2010 کامل. در

پیشینه های درون یک انبوهه واحد، هرچند عملکردی شایسته محسوب می شود.
همچنین نگاه کنید به توضیحات

منطقه زمانی

جهانی(.  هماهنگ  زمان   (  UTC و  محلی  اندازه گیری شده  زمان  یک  بین  انحراف  )ابرداده( 
اطالعات منطقه زمانی باید در همه مهرهای زمان تولیدشده توسط یک MCRS وارد شود تا 
مانع وقوع رخ دادهایی شود که بخواهند خارج از ترتیب رخ دهند. این مخصوصًا برای پشتیبانی 

از عملکرد تعاملی ضروری است.
نیز نگاه کنید به مهر زمان

مهرزمان

)اسم( یک مقدار بسیار دقیق تولیدشده توسط سامانه برای لحظه ای از زمان که یک رخ داد و یا 
عملیات مهم دیگر روی می دهد. مهرهای زمان باید شامل تاریخ، زمان و منطقه زمانی کامل 
باشد و باید حداقل تا سطح ثانیه دقیق باشند و حتی سعی کنند که دقیق تر باشند )مثاًل، دقت 

میلی ثانیه(
نیز نگاه کنید به مهر زمان اولین استفاده، مهر زمان آخرین بازدید و منطقه زمانی.

تراکنش

تراکنش  اجرا شده توسط یک سامانه کسب وکاری که در یک محل ثبت  )اسم( یک عملیات 
ذخیره می شود تا درصورت نیاز سامانه به بازگردانی از یک حادثه، تکرار شود. کاربرد تراکنش ها 
چراکه  روند  دست  از  کمتری  داده های  شود  مواجه  ناکامی  با  سامانه  اگر  که  می کند  تضمین 
محل ثبت تراکنش می تواند برای ازسرگیری از آخرین پشتیبان گیری به لحظه ای بالفاصله قبل 

از حادثه استفاده شود.
)رفع ابهام( نوع تراکنشی که توضیح داده شد نباید با یک تراکنش کسب وکاری اشتباه شود.

نیز نگاه کنید به تراکنش کسب وکاری
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انتقال

)عملیات( یک عمل کنارگذاری که در آن پیشینه ها به یک حافظه ثانویه یا تسهیالت آرشیوی 
انهدام پیشینه ها  با  انتقال معمواًل شامل صادر و وارد کردن است، و  بنابراین  جابجا می شوند. 
در سامانه اولیه متعاقب است. انتقال موفق باید قبل از تخریب پیشینه ها در MCRS اولیه تأیید 
گردد. انتقال می تواند به عنوان کوچ نیز مورد اشاره قرار گیرد، مخصوصًا جایی که همه، یا تعداد 

قابل توجهی از موجودیت های یک MCRS، یا یک خدمت، منتقل می شوند.
نیز نگاه کنید به عمل کنارگذاری، تأیید کنارگذاری، صادرکردن، واردکردن و کوچ

)اسم( یک ساختار سلسله مراتبیدرخت
نیز نگاه کنید به سلسله مراتبی

Unicode
)اسم( استاندارد Unicode قوانین رمزگذاری و پردازش استانداردشده نویسه ها را برای متن به 

همه زبان های اروپایی و تقریبًا همه زبان های گفتاری فراهم می کند.

شناسه منبع 
یکنواخت

)اسم( یک شناسه منبع یکنواخت، یا URI، برای شناسایی و مکان یابی یک منبع، مانند یک فایل 
داده ای، بر روی اینترنت، بکار می رود. شناسه های منبع یکنواخت می تواند برای شناسایی منابع 

در دیگر مکان ها، مانند  عامل های محلی تعمیم یابد.

شناسه 
منحصربه فرد 

جهانی

)اسم( یک شماره شناسایی متشکل از 128 بیت و معموال توصیف شده به عنوان UUID. اگر 
با استفاده از یک الگوریتم مناسب تولید شود، حتی در میان میلیاردها موجودیت تنها احتمال 
قابلیت  از  پشتیبانی  در  UIIDها  باشند.  یکسان   UUID مقدار  دو  که  دارد  وجود  کمی  بسیار 
عملکرد تعاملی بسیار گرانبها هستند چرا که امکان مبادله شناسه های سامانه ای بین سامانه های 

اطالعاتی تولیدکننده مختلف را می دهند.
اینها حتی  و  یافت شوند   RFC4122 ها می توانند درUUID تولید  برای  الکوریتم های مناسب 
می توانند از »نرخ های باالی اختصاص دهی تا 10 میلیون بر ثانیه برای هر ماشین« پشتیبانی 

.).RFC4122:2005.2( نمایند
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کاربردپذیری، اصل

)مفهوم( در کنار اصالت، یکپارچگی و قابل اعتمادبودن، یکی از مشخصه های اصلی یک پیشینه 
.15489 ISO بر طبق

 ISO( »یک پیشینه کاربردپذیر پیشینه ای است که می تواند جایابی، بازیابی، ارائه و تفسیر شود«
.)5-2-7 .1:2001-15480

و،  است  پیشینه  سامانه  یک  غیر-کارکردی  جنبه  یک  همچنین  کاربردپذیری  دیگر(  )کاربرد 
هنگامی که در این معنی بکار رود، به سامانه به عنوان یک کلیت و کیفیت تجربه کاربر اشاره 
دارد، شامل اینکه چقدر یادگیری آن مشکل است و آسانی عملیات آن در استفاده روزانه چگونه 

است.
نیز نگاه کنید به اصالت، یکپارچگی و قابل اعتمادبودن

کاربر
 MCRS موجودیت( یک شخص یا سامانه با یک حساب کاربری که دسترسی و استفاده از یک(
را ممکن می سازد. یک کاربر الزم نیست انسان باشد و می تواند یک سامانه کسب وکاری دیگر 
باشد. کاربران باید قبل از این که بتوانند از یک MCRS استفاده نمایند باید تأیید اصالت شده باشند.

خدمت کاربر و گروه
)موجودیت( یک خدمت منطقًا مجزا درون یک MCRS که از نظر عملیاتی مسؤول مدیریت 
کاربران و گروه ها است. خدمت کاربر و گروه ممکن است با یک دایرکتوری یکپارچه گردد یا 

روکشی را برای آن فراهم سازد.

UUIDکوتاه نوشت( یک شناسه منحصربفرد جهانی(

URIمخفف( یک شناسه منبع یکنواخت(

)اسم( داده ای که درون یک عنصر ابرداده ای قرار می گیرد. مقدارها باید با یک گونه داده ای که مقدار
صریحا توسط تعریف عنصر ابرداده ای معادل توصیف می گردد، جور باشند.

نسخه

)اسم( هر خدمت و هر تک برنامه MoReq2010 دارای یک شماره نسخه متشکل از یک نسخه 
است  یا تک برنامه  در خدمت  تغییری  نشانگر  فرعی  نسخه  است.  فرعی  نسخه  و یک  اصلی 
که مطرح کننده یک روشن گری، تصحیح یا الزام غیر-کارکردی افزوده بدون تغییر در الگوی 
با هم  باید  یکسان  اصلی  نسخه  دارای شماره  اجراهای  بنابراین، همه  است.  زیربنا  اطالعاتی 
سازگار باشند حتی اگر شماره نسخه فرعی آن ها متفاوت باشد. یک نسخه اصلی نشانگر تغییری 
در الگوی اطالعاتی مانند افزودن کارکردها یا عناصر ابرداده سامانه ای جدید است: این امر به 
ناسازگاری یک MCRS را که تنها یک نسخه اصلی را اجرا می کند با MCRS دیگری که تنها 
یک نسخه دیگر را اجرا می کند منجر می شود. شناسه های خدمت و شناسه های تک برنامه آمده 

در MoReq2010 تنها درهنگام تغییر شماره های نسخه اصلی، جایگزین می شوند.
نیز نگاه کنید به نسخه اصلی و نسخه فرعی
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ضمانت شدن یک 
سامانه، اصِل 

)مفهوم( یک جنبه غیر-کارکردی یک سامانه پیشینه، یک سامانه ضمانت شده سامانه ای است 
که همراه با ضمانتی که پوشش دهنده استفاده از آن است، از جانب عرضه کننده منتشر می شود.

مرورگر وب
)اسم( یک برنامه مورد استفاده برای دیدن یک تارنما و بارگذاری و دیدن صفحه های وب.

)رفع ابهام( اصطالحات مرور و بازبینی در MoReq2010 مفهوم خاصی دارند که نباید با کاربرد 
یک مرورگر وب اشتباه شود.

XLM
قالب  یک  گسترش پذیر،  نشانه گذاری  زبان   ،Extensible Markup Language )کوتاه نوشت( 
سندی برای بیان داده ها در متن ماشین خوان که در آن عناصر و موجودیت ها با نشانه گذاری های 

وارد شده در متن شناسایی می شوند.

XML داده های داده های قالب  در  کوچ،  شامل  انتقاالت،  برای  که  موجودیت ها  نمایانگر  داده های  )اسم( 
صادرکردنی مورد استفاده MoReq2010 قالب ریزی شده اند.

XML انتقال یافته به طور الکترونیکی به صورت یک جریان یا یک مجموعه ای جریان داده ای XML فعل( داده های(
از بسته های داده ای.

XML به عنوان تبدیل XML دیگر  قالب  آنها در یک  به منظور نشان دادن   XML داده های  )فعل( دستکاری 
گونه های داده ای دیگر
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14 مدل اطالعات
14-1 نمایه ای برای مدل اطالعات 241

14-2 گونه های موجودیت 

E 14-2-1 انبوهه 

E 14-2-2 طبقه 

E 14- 2-3 مؤلفه 

E 14-2-4 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای 

E 14-2-5 نگهداشت کنارگذاری

E 14-2-6 طرح کنارگذاری

E 14-2-7  گونه موجودیت

E 14-2-8  رخ داد 

E 14-2-9 تعریف کارکرد

E 14-2-10 گروه 

E 14-2-11 تعریف عنصر ابرداده ایس

E 14-2-12  پیشینه 

E 14-2-13 نقش 

E 14-2-14   خدمت 

E 14-2-15  الگو 

E 14-2-16 کاربر

14-3 ساختارهای داده ای
D 14-3-1 مدخل کنترل دسترسی

 D 14-3-2 فهرست کنترل دسترسی
D 14-3-3 مدخل تغییر ابرداده 

14-4 تعاریف عنصر ابرداده ای سامانه 
M 14-4-1  مهر زمان انبوهه بندی 

M 14-4-2 شناسه الگوی اعمال شده 
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M 14-4-3 پرچم پاک سازی خودکار 

M 14-4-4  شناسه طبقه 

M 14-4-5  مهرزمان بسته شدن 

M 14-4-6 شماره مدت دوره تایید 

M 14-4-7 کد فاصله زمانی دوره تایید 

M 14-4-8  شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای 

M 14-4-9  مهرزمان ایجاد 

M 14-4-10 گونه داده

 M 14-4-11 شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض 
M 14-4-12 شناسه زبان پیش فرض 

M 14-4-13  مقدار پیش فرض 

 M 14-4-14 شناسه تعریف کارکرد رخ داِد پاک شده 
M 14-4-15  شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده

M 14-4-16 توصیف 

 M 14-4-17 مهرزمان تخریب 
M 14-4-18 کد عمل کنارگذاری 

M 14-4-19  تاریخ سرسید عمل کنارگذاری 

M 14-4-20 تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری 

M 14-4-21  مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری 

M 14-4-22 شناسه طرح  کنارگذاری 278

M 14-4-23 شناسه دوباره سازی

M 14-4-24  شناسه گونه ارجاع موجودیتی 

M 14-4-25  توضیح رخ داد 

M 14-4-26 شناسه کارکرد رخ داد 

M 14-4-27  مهرزمان رخ داد به وقوع پیوسته

M 14-4-28 نشان زمانی آغاز صدور 

M 14-4-29 نشان زمانی اتمام صدور 

30-4-14 M
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 شناسه صدور 
M 14-4-31  پرچم صدور کامل 

M 14-4-32مهرزمان اولین استفاده

M 14-4-33 شناسهٔ تعریف عملکرد 

M 14-4-34 عالمت ایجاد رخ داد 

M 14-4-35 شناسه نقش اعطاشده 

M 14-4-36 شناسهٔ گروه 

M 14-4-37 شناسهٔ انبوهه نگهداشته  

 M 14-4-38 شناسه طبقه نگهداشته 
M 14-4-39  شناسه پیشینه نگهداشته 

M 14-4-40 زمان/تاریخ 

M 14-4-41 شناسهٔ ماژول پیاده سازی 

M 14-4-42 شناسهٔ خدمت پیاده سازی 

M 14-4-43  پرچم شمول نقش های موروثی 

M 14-4-44 عالمت نقش اجرایی 

M 14-4-45 پرچم آیا ارجاع موجودیتی دارد 

M 14-4-46 پرچم آیا تغییرپذیر است 

M 14-4-47 پرچِم آیا متنی است 

M 14-4-48 مهرزمان آخرین افزودن 

M 14-4-49 شرح آخرین بازدید 

M 14-4-50  مهرزمان آخرین بازدید 

M 14-4-51 حکم 

M 14-4-52 بیشینه سطوح انبوهه 

M 14-4-53 بیشینه رخ داد 

 MCRS 14-4-54 شناسه گواهی نامه M

M 14-4-55 شناسه تعریف عنصر ابرداده ای 

M 14-4-56 کمینه رخ داد 

M 14-4-57 مقدار جدید 
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M 14-4-58 کد عمل کنارگذاری سرآمده

M 14-4-59 تاریخ سررسید عمل کنارگذاری سرآمده

M 14-4-60 تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری سرآمده

M 14-4-61 تاریخ/زمان پیدایش 

M 14-4-62 اطالعات مالک 

M 14-4-63 شناسه انبوهه مادر 

M 14-4-64 شناسه انبوهه دخیل 

M 14-4-65 شناسه طبقه دخیل

M 14-4-66 شناسه مؤلفه دخیل

M 14-4-67 شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل

M 14-4-68 شناسه طرح کنارگذاری دخیل

M 14-4-69 شناسه دوباره سازی دخیل

M 14-4-70 شناسه گونه موجودیت دخیل

M 14-4-71 شناسه رخ داد دخیل 

M 14-4-72 شناسه تعریف کارکرد دخیل

M 14-4-73 شناسه گروه دخیل

M 14-4-74 شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل 

M 14-4-75 شناسه مادر جدید دخیل 

M 14-4-76 شناسه مادر قبلی دخیل

M 14-4-77 شناسه پیشینه دخیل 

M 14-4-78 شناسه نقش دخیل 

M 14-4-79 شناسه خدمت دخیل

M 14-4-80 شناسه الگوی دخیل

M 14-4-81 شناسه کاربر دخیل 

M 14-4-82 شناسه کاربر یا گروه دخیل 

M 14-4-83 شناسه اجرا توسط کاربر 

M 14-4-84 ترتیب ارائه

M 14-4-85 مقدار قبلی
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M 14-4-86 شناسه پیشینه 

M 14-4-87 شناسه نقش سلب شده 

M 14-4-88 پرچم نگهداری در زمان انهدام 

M 14-4-89 شمار طول دوره نگهداری 

M 14-4-90 کد بازه زمانی دوره نگهداری 

M 14-4-91 کد مبدأ دوره نگهداری 

M 14-4-92 کد ماه مبدأ دوره نگهداری 

M 14-4-93 تاریخ شروع نگهداری

M 14-4-94 کد آغاز نگهداری 

M 14-4-95 شناسه عنصر آغازگر نگهداری

M 14-4-96 شناسه نقش

M 14-4-97 یاداشت های دامنه 

M 14-4-98 پرسش جستجو 

M 14-4-99 اطالعات عرضه کننده 

M 14-4-100 شناسه سیستمی

M 14-4-101 شناسه طبقه الگو

M 14-4-102 شناسه گونه موجودیت الگو

M 14-4-103 شناسه خدمت الگو 

M 14-4-104 عنوان

M 14-4-105 کل موجودیت ها 

M 14-4-106 مهرزمان انتقال 

M 14-4-107 شناسه کاربر یا گروه

14-5 تعاریف کارکرد 
F 14-5-1 انبوهه – افزودن انبوهه 

F 14-5-2 انبوهه – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-3 انبوهه  – افزودن پیشینه 

F 14-5-4 انبوهه – بستن
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F 14-5-5 انبوهه – ایجاد

F 14-5-6 انبوهه – پاک کردن 

F 14-5-7 انبوهه – پاک کردن ته مانده رخ داد 

F 14-5-8 انبوهه – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-9  انبوهه  – تخریب 

F 14-5-10 انبوهه – صادرشده

F 14 - 5-11 انبوهه – ارث بری طبقه پیش فرض

F 14-5-12 انبوهه –  بازبینی 

ACL 14-5-13 انبوهه – بازبینی F

F 14-5-14 انبوهه – بازبینی رخ داد

ACL 14-5-15  انبوهه  – تغییر F

F 14-5-16  انبوهه  – تغییر حداکثر سطوح انبوهه 

F 14-5-17 انبوهه – تغییر ابرداده 

F 14-5-18 انبوهه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-19 انبوهه –  بازگشایی 

F 14-5-20 انبوهه –  بازگزینی 

F 14-5-21 انبوهه – برچیدن انبوهه 

F 14-5-22 انبوهه – برچیدن پیشینه 

F 14-5-23 طبقه – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-24 طبقه – ایجاد

F 14-5-25 طبقه – پاک کردن 

F 14-5-26 طبقه – پاک کردن ته مانده رخ داد

F 14-5-27 طبقه – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-28 طبقه – تخریب

F 14-5-29 طبقه – صادرشده

F 14-5-30 طبقه – بازبینی

ACL 14-5-31 رده – بازبینی F

F 14-5-32 طبقه – بازبینی رخ داد
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F 14-5-33 طبقه – تغییر رخ داد

F 14-5-34 طبقه – تغییر طرح کنارگذاری پیش فرض 

F 14-5-35 رده – تغییر ابرداده 

F 14-5-36 رده – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-37 مؤلفه – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-38 مؤلفه – ایجاد

F 14-5-39 مؤلفه – پاک کردن ته مانده رخ داد 

F 14-5-40 مؤلفه – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-41 مؤلفه – تخریب 

F 14-5-42 مولفه – دوباره سازی 

F 14-5-43  مؤلفه – صادرشده

F 14-5-44 اجزا – بازبینی

F 14-5-45 اجزا – بازبینی رخ داد

F 14-5-46 مؤلفه – تغییر ابرداده

F 14-5-47 مؤلفه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

F 14-5-48 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – ایجاد

F 14-5-49 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – پاک کردن 

F 14-5-50 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – پاک کردن ته مانده رخ داد 

F 14-5-51 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای –  تخریب

F 14-5-52 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – صادرشده

F 14-5-53 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تغییر پیش از استفاده 

F 14-5-54 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-55 نگهداشت کنارگذاری – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-57 نگهداشت کنارگذاری – ایجاد 

F 14-5-58 نگهداشت کنارگذاری – پاک کردن 

F 14-5-59 نگهداشت کنارگذاری – پاک کردن ته مانده رخ داد

F 14-5-60 نگهداشت کنارگذاری – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-61 نگهداشت کنارگذاری – تخریب 
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F 14-5-62 نگهداشت کنارگذاری – صادرشده 

F 14-5-63 نگهداشت کنارگذاری – بازبینی 

 ACL 14-5-64 نگهداشت کنارگذاری – بازبینی F

F 14 -5-65 نگهداشت کنارگذاری – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-66 نگهداشت کنارگذاری – تغییر F

F 14-5-67 نگهداشت کنارگذاری – تغییر ابرداده 

F 14-5-68 نگهداشت کنارگذاری – تغییر تاریخ/زمان پیدایش  

F 14-5-69 نگهداشت کنارگذاری – حذف موجودیت 

F 14-5-70 طرح کنارگذاری – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-71 طرح کنارگذاری – ایجاد 

F 14-5-72 طرح کنارگذاری – پاک کردن  

F 14-5-73 طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده رخ داد 

F 14-5-74 طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده ابرداده  

F 14-5-75 طرح کنارگذاری – تخریب 

F 14-5-76 طرح کنارگذاری – صادرشده 

F 14-5-77 طرح کنارگذاری – بازبینی 

 ACL 14-5-78 طرح کنارگذاری – بازبینی F

F 14-5-79 طرح کنارگذاری – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-80 طرح کنارگذاری – تغییر F

F 14-5-81 طرح کنارگذاری – تغییر ابرداده

F 14-5-82 طرح کنارگذاری – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-83 گونه موجودیت – بازبینی 

 ACL 14-5-84 گونه موجودیت – بازبینی F

F 14-5-85 گونه موجودیت – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-86 گونه موجودیت – تغییر F

F 14-5-87 تعریف کارکرد – بازبینی 

 ACL 14-5-88 تعریف کارکرد – بازبینی F

F 14-5-89 تعریف کارکرد – بازبینی رخ داد 
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 ACL 14-5-90 تعریف کارکرد – تغییر F

F 14-5-91 تعریف کارکرد – تغییر تولید رخ داد 

F 14-5-92 تعریف کارکرد – تغییر رخ داد نگهداری درزمان انهدام 

F 14-5-93 گروه – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-94 گروه – افزودن کاربر 

F 14-5-95 گروه – ایجاد 

F 14-5-96 گروه – پاک کردن 

F 14-5-97 گروه – پاک کردن ته مانده رخ داد

F 14-5-98 گروه – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-99 گروه – تخریب 

F 14-5-100 گروه – صادرشده

F 14-5-101 گروه – بازبینی 

 ACL 14-5-102 گروه – بازبینی F

F 14-5-103 گروه – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-104 گروه – تغییر F

F 14-5-105 گروه – تغییر ابرداده

F 14-5-106 گروه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-107 گروه – برچیدن کاربر 

F 14-5-108 گروه – گزارش عضویت کاربر 

F 14-5-109 تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی 

 ACL 14-5-110 تعریف ابرداده ای – بازبینی F

F 14-5-111 تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-112 تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر F

F 14-5-113 تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر ابرداده

F 14-5-114 تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر نگهداری درزمان انهدام 

F 14-5-115 پیشینه – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-116 پیشینه – ملغی کردن انهدام 

F 14-5-117 پیشینه – ملغی کردن انتقال 
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F 14-5-118 پیشینه – بازبینی کامل 

F 14-5-119 پیشینه – تایید انهدام 

F 14-5-120 ثبت – تایید انتقال 

F 14-5-121 پیشینه – ایجاد 

F 14-5-122 پیشینه – پاک کردن ته مانده رخ داد 

F 14-5-123 پیشینه – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-124 پیشینه – تخریب 

F 14-5-125 پیشینه – هشدار کنارگذاری 

F 14-5-126 پیشینه –  دوباره سازی 

F 14-5-127 پیشینه – صادرشده 

F 14-5-128 پیشینه – نگهداشته 

F 14-5-129  پیشینه – ارث بری طبقه پیش فرض 

F 14-5-130  پیشینه – ارث بری طرح کنارگذاری پیش فرض 

F 14-5-131 پیشینه – بازبینی 

 ACL 14-5-132 پیشینه – بازبینی F

F 14-5-133 پیشینه – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-134 پیشینه – تغییر F

F 14-5-135 پیشینه – تغییر ابرداده

F 14-5-136 پیشینه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

F 14-5-137 پیشینه –  بازگزینی طبقه 

F 14-5-138 پیشینه – بازگزینی طرح کنارگذاری 

F 14-5-139 پیشینه –  رها یافته 

F 14-5-140 پیشینه –  روزآمدسازی کنارگذاری 

F 14-5-141 نقش – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-142 نقش – افزودن تعریف کارکرد 

F 14-5-143 نقش– ایجاد 

F 14-5-144 نقش – پاک کردن 

F 14-5-145 نقش – پاک کردن ته مانده رخ داد 
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F 14-5-146 نقش – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-147 نقش – تخریب 

F 14-5-148 نقش – صادرشده 

F 14-5-149 نقش – بازبینی 

 ACL 14-5-150 نقش – بازبینی F

F 14-5-151 نقش – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-152 نقش – تغییر F

F 14-5-153 نقش – تغییر ابرداده

F 14-5-154 نقش – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-155 نقش – برچیدن تعریف کارکرد 

F 14-5-156 نقش – گزارش تعاریف کارکرد 

F 14-5-157 خدمت – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-158 خدمت – بازبینی 

 ACL 14-5-159 خدمت – بازبینی F

F 14-5-160 خدمت – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5-161 خدمت – تغییر F

F 14-5-162 خدمت – تغییر ابرداده

F 14-5-163 خدمت – گزارش همخوانی 

F 14-5-164 الگو – افزودن ابرداده زمینه ای

F 14-5-165 الگو– ایجاد 

F 14-5-166 الگو – حذف 

F 14-5-167 الگو – پاک کردن ته مانده رخ داد

F 14-5-168 الگو – پاک کردن ته مانده ابرداده 

F 14-5-169 الگو – تخریب 

F 14-5-170 الگو – صادرشده 

F 14-5-171 الگو – بازبینی 

 ACL 14-5-172 الگو – بازبینی F

F 14-5-173 الگو – بازبینی رخ داد 
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 ACL 14-5-174 الگو – تغییر F

F 14-5-175 الگو – تغییر ابرداده

F 14-5-176 الگو – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-177 کاربر – افزودن ابرداده زمینه ای 

F 14-5-178 کاربر – مرور پیشینه های درانتظار کنارگذاری 

F 14-5-179 کاربر – ایجاد 

F 14-5-180 کاربر – پاک کردن 

F 14- 5-181 کاربر – پاک کردن ته مانده رخ داد

F 14-5-182 کاربر – پاک کردن ته مانده ابرداده  

F 14-5-183 کاربر – تخریب 

F 14-5-184 کاربر – گزارش تفصیلی 

F 14-5-185 کاربر – صدور 

F 14 5-186 کاربر – صادرشده 

F 14-5-187 کاربر – بازبینی 

 ACL کاربر – بازبینی F14.5.188
F 14-5-189 کاربر – بازبینی رخ داد 

 ACL 14-5- 190 کاربر – تغییر F

F 14-5-191 کاربر – تغییر ابرداده

F 14-5-192 کاربر – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 

F 14-5-193 کاربر – گزارش اختیارات 

F 14-5-194 کاربر – گزارش عضویت گروه 

F 14-5-195 کاربر – جستجو 

F 14-5-196 کاربر –  گزارش خالصه 





14.2 گونه های و موجودیت
E 14-2-1 انبوهه

c4bd4f�18e3f4�5dba819�d8�d58cbd0aed4شناسهٔ سیستم

انبوههعنوان

انبوهه ای از پیشینه های منفرد یا انبوهه سطح باالتری از انبوهه های پیشینهشرح

خدمت پیشینهخدمت

ابرداده های سامانه

• 	)100-4-14 M( شناسه سامانه
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)48-4-14 M( مهرزمان آخرین افزودن
• 	)4-4-14 M( شناسه طبقه
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• 	)5-4-14 M( مهرزمان بستن
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب
• 	)52-4-14 M(بیشینه سطوح انبوهه
• 	)63-4-14 M( شناسه انبوهه مادر
• 	)1-4-14 M( مهرزمان تعلق به انبوهه
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کارکردها

• 	)1-5-14 F( انبوهه – افزودن انبوهه
• 	)2-5-14 F( انبوهه – افزودن ابرداده های زمینه ای
• 	)3-5-14 F( انبوهه – افزودن پیشینه
• 	)4-5-14 F( انبوهه – بستن
• 	)5-5-14 F( انبوهه – ایجاد
• 	)6-5-14 F( انبوهه – پاک کردن
• 	)7-5-14 F( انبوهه – پاک کردن رخ داد پس مانده
• 	)8-5-14 F( انبوهه – پاک کردن ابرداده پس مانده
• 	)9-5-14 F( انبوهه – تخریب
• 	)10-5-14 F( انبوهه – صادرشده
• 	)11-5-14 F( انبوهه – ارث بری طبقه پیش فرض
• 	)12-5-14 F( انبوهه – بازبینی
• 	)13-5-14 F( ACL انبوهه – بازبینی
• 	)14-5-14 F(  انبوهه – بازبینی
• 	)15-5-14 F( ACL انبوهه – تغییر
• 	)16-5-14 F( انبوهه – تغییر حداکثِر سطوِح انبوهه
• 	)17-5-14 F( انبوهه – تغییِر ابرداده
• 	)18-5-14 F( انبوهه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
• 	)19-5-14 F( انبوهه – بازگشایی
• 	)20-5-14 F( انبوهه – بازگزینی طبقه
• 	)21-5-14 F( انبوهه – برچیدن انبوهه
• 	)22-5-14 F( انبوهه – برچیدن پیشینه

E 14-2-2 طبق

5a5240e2-939b-43dd-a50b-2d3284d81735شناسه سامانه

طبقهعنوان

طبقه بندی کسب وکاری اعمال شده بر پیشینه ها و انبوهه های پیشینه هاشرح

خدمت طبقه بندیخدمت
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ابرداده های سامانه

• 	)100-4-14 M( شناسه سامانه
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• 	)11-4-14 M( شناسٔه طرح کنارگذاری پیش فرض
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

کارکردها

• 	)23-5-14 F( طبقه – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)24-5-14 F( طبقه – ایجاد
• 	)25-5-14 F( طبقه – پاک کردن
• 	)26-5-14 F( طبقه – پاک کردن رخ داِد ته مانده
• 	)27-5-14 F( طبقه – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)28-5-14 F( طبقه – تخریب
• 	)29-5-14 F( طبقه – صادرشده
• 	)30-5-14 F( طبقه – بازبینی
• 	)31-5-14 F( ACL طبقه – بازبینی
• 	)32-5-14 F( طبقه – بازبینی رخ داد
• 	)33-5-14 F( ACL طبقه – تغییر
• 	)34-5-14 F( طبقه – طرح کنارگذاری پیش فرض
• 	)35-5-14 F( طبقه – تغییر ابرداده
• 	)36-5-14 F( طبقه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

E 14-2-3 مؤلفه

7af81a86-c6d4-43f7-b62d-6c7b905231ddشناسه سامانه
مؤلفهعنوان
هر یک مؤلفه از پیشینه که نمایانگر محتوای آن استشرح

خدمت پیشینهخدمت
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ابرداده های 
سامانه

• 	)100-4-14 M( شناسه سامانه
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)86-4-14 M(شناسه پیشینه
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)23-4-14 M( شناسه دوباره سازی
• 	)3-4-14 M( پرچم پاکسازی خودکار
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

عملکردها

• 	)37-5-14 F( مؤلفه – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)38-5-14 F( مؤلفه – ایجاد
• 	)39-5-14 F( مؤلفه – پاک کردن رخ داِد ته مانده
• 	)40-5-14 F( مؤلفه – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)41-5-14 F( مؤلفه – تخریب
• 	)42-5-14 F(مؤلفه – رونوشت
• 	)43-5-14 F( مؤلفه – صادرشده
• 	)44-5-14 F( مؤلفه – بازبینی
• 	)45-5-14 F( مؤلفه – بازبینی رخ داد
• 	)46-5-14 F( مؤلفه – تغییر ابرداده
• 	)47-5-14 F( مؤلفه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

E 14-2-4 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای

5effc721-2184-4014-a4f0-5e399b41be57شناسهٔ سیستم

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ایعنوان

تعریف خواص یک عنصر ابرداده ای زمینه ایشرح

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(زیرگونه ای از

خدمت ابردادهخدمت
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ابرداده سیستمی افزوده

 )11-2-14 E( همانند آنچه برای تعریف عنصر ابرداده ای است
بعالوه ابرداده های سیستمی افزوده ذیل:

• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

کارکردهای افزوده

 )11-2-14 E( همانند آنچه برای تعریف عنصر ابرداده ای است
بعالوه کارکردهای افزوده ذیل:

• 	)48-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای - ایجاد
• 	)49-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای - پاک کردن
• 	 F( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – پاک کردن رخ داِد ته مانده

)50-5-14
• 	)52-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – صادرشده
• 	 F( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تغییر پیش از استفاده

)53-5-14
• تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تغییر تاریخ/زمان پیدایش 	

)54-5-14 F(

E 14-2-5 نگه داشت کنارگذاری

93645ca5-29c2-428b-9adc-b61b56d2c8bbشناسه سامانه

نگه داشت کنارگذاریعنوان

نگهداشت های قانونی یا غیر آن که از انهدام طراحی شده پیشینه ها توصیف
جلوگیری می کند

خدمت نگه داشت کنارگذاریخدمت
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ابرداده های سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سامانه
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)39-4-14 M( شناسه پیشینه نگه داشته
• 	)37-4-14 M( شناسه انبوهه نگه داشته
• 	)38-4-14 M( شناسه طبقه نگه داشته
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)51-4-14 M( حکم
• 	)97-4-14 M( یادداشت ها دامنه
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

عملکردها

• 	)55-5-14 F(نگه داشت کنارگذاری – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)56-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – افزودن موجودیت
• 	)57-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – ایجاد
• 	)58-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – پاک کردن
• 	)59-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – پاک کردن رخ داد ته مانده
• 	)60-5-14 F(نگه داشت کنارگذاری – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)61-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – تخریب
• 	)62-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – صادرشده
• 	)63-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – بازبینی
• 	)64-5-14 F( ACL نگه داشت کنارگذاری – بازبینی
• 	)65-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – بازبینی رخ داد
• 	)66-5-14 F( ACL نگه داشت کنارگذاری – تغییر
• 	)67-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – تغییر ابرداده
• 	)68-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
• 	)69-5-14 F( نگه داشت کنارگذاری – برچیدن موجودیت

E 14-2-6 طرح کنارگذاری
00b35d5d-301e-4000-ad18-211de45edb32شناسهٔ سیستمی

طرح کنارگذاریعنوان

طرحی که بر اساس آن پیشینه ها پیرو کنارگذاری برنامه ریزی شده برای آن ها برای شرح
یک دوره زمانی مشخص نگهداری می شوند

خدمت طرح کنارگذاریخدمت
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ابرداده های 
سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M ( توصیف
• 	)51-4-14 M( حکم
• 	)97-4-14 M( یاداشت های دامنه
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)94-4-14 M( کد آغازگر نگهداری
• 	)95-4-14 M( شناسٔه عنصر آغازگر نگهداری
• 	)90-4-14 M( کد بازه زمانی دوره نگهداری
• 	)89-4-14 M( شمار طول دوره نگهداری
• 	)91-4-14 M( کد مبدأ دوره نگهداری
• 	)92-4-14 M( کد ماه مبدأ دوره نگهداری
• 	)7-4-14 M( کد بازه زمانی  تایید
• 	)6-4-14 M( شمار طول دوره تایید
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

کارکردها

• 	)70-5-14 F( طرح کنارگذاری – افزودن ابرداده های زمینه ای
• 	)71-5-14 F( طرح کنارگذاری – ایجاد
• 	)72-5-14 F( طرح کنارگذاری – پاک کردن
• 	)73-5-14 F(طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده پیشینه
• 	)74-5-14 F( طرح کنارگذاری – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)75-5-14 F( طرح کنارگذاری – تخریب
• 	)76-5-14 F (طرح کنارگذاری – صادرشده
• 	)77-5-14 F ( طرح کنارگذاری – بازبینی
• 	)78-5-14 F( ACL طرح کنارگذاری – بازبینی
• 	)79-5-14 F ( طرح کنارگذاری – بازبینی ِ رخ داد
• 	)80-5-14 F( ACL طرح کنارگذاری – تغییِر
• 	)81-5-14 F( طرح کنارگذاری – تغییر ابرداده
• 	)82-5-14 F( طرح کنارگذاری – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
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E 14-2-7 گونه موجودیت

5f423557-6130-43dc-930f-f95c6700e630شناسهٔ سیستمی

گونه موجودیتعنوان

تعریف یک موجودیت، شامل فهرستی از ابرداده های سیستمی آن و کارکردهایی شرح
که می توانند بر روی آن اجرا گردند

ابرداده های سیستمی
• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف

کارکردها

• 	)83-5-14 F( گونه موجودیت– بازبینی
• 	)84-5-14 F( ACL گونه موجودیت – بازبینی
• 	)85-5-14 F( گونه موجودیت – بازبینی رخ داد
• 	)86-5-14 F( ACL گونه موجودیت – تغییر

E 14-2-9 تعریف کارکرد
5c433e4e-f926-4206-ba3f-998b14b8dabbشناسه سیستمی

تعریف کارکردعنوان

تعریف کارکردی که بتواند با یک موجودیت به وسیله کاربر اجرا گردد.شرح

E 14-2-8 رخ داد

97ff1eaa-30cd-4ea1-8ec2-2cbc50732d56شناسه سیستمی

رخ دادعنوان

توصیف برآمد یک کارکرد که قبال اجرا شده است  و برای نشان دادن تاریخچهٔ یک شرح
موجودیت نگهداری می شود
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ابرداده سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)34-4-14 M( پرچم تولید رخ داد
• 	)88-4-14 M( پرچ نگهداری درزمان انهدام

کارکردها

• 	)87-5-14 F( تعریف کارکرد – بازبینی
• 	)88-5-14 F( ACL تعریف کارکرد – بازبینی
• 	)89-5-14 F( تعریف کارکرد – بازبینی رخ داد
• 	)90-5-14 F( ACL تعریف کارکرد – تغییر
• 	)91-5-14 F( تعریف کارکرد – تغییر رخ داد
• 	)92-5-14 F( تعریف کارکرد – تغییر رخ داد نگهداری درزمان انهدام

E 14-2-10 گروه

9cac7661-62c9-4a9d-8c64-d000210674eeشناسهٔ سیستم

گروهعنوان

گروه کاربرانشرح

خدمت کاربر و گروهخدمت

ابرداده سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب
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کارکردها

• 	)93-5-14 F( گروه – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)94-5-14 F( گروه – افزودن کاربر
• 	)95-5-14 F( گروه – ایجاد
• 	)96-5-14 F( گروه – پاک کردن
• 	)97-5-14 F(گروه – پاک کردن رخ داد ته مانده
• 	)98-5-14 F( گروه – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)99-5-14 F( گروه – تخریب
• 	)100-5-14 F( گروه – صادرشده
• 	)101-5-14 F( گروه – بازبینی
• 	)102-5-14 F( ACL گروه – بازبینی
• 	)103-5-14 F( گروه – بازبینی رخ داد
• 	)104-5-14 F( ACL گروه – تغییر
• 	)105-5-14 F( گروه – تغییر ابرداده
• 	)106-5-14 F( گروه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
• 	)107-5-14 F( گروه – برچیدن کاربر
• 	)108-5-14 F( گروه – گزارش عضویت کاربر

E 14-2-11 تعریف عنصر ابرداده ای
E6682264-1902-434c-beb3-18a29795aaf4شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ایعنوان

تعریف خصوصیات یک عنصر ابرداده ای سیستمیشرح

خدمت ابردادهخدمت
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ابرداده های سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M( یاداداشت های دامنه
• 	)84-4-14 M( ترتیب ارائه
• 	)56-4-14 M( کمینه رخ دادها
• 	)53-4-14 M( بیشینه رخ دادها
• 	)46-4-14 M( پرچم آیا تغییرپذیر است
• 	)45-4-14 M( پرچم آیا ارجاع موجودیتی دارد
• 	)24-4-14 M( شناسه گونه ارجاع موجودیتی
• 	)10-4-14 M( گونه داده
• 	)47-4-14 M( پرچم آیا متنی است
• 	)13-4-14 M( مقدار پیش فرض
• 	)12-4-14 M( شناسه زبان پیش فرض
• 	)88-4-14 M( پرچم نگهداری درزمان انهدام

عملکردها

• 	)109-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی
• 	)110-5-14 F( ACL تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی
• 	)111-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی رخ داد
• 	)112-5-14 F( ACL تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر
• 	)113-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای– تغییر ابرداده
• 	)114-5-14 F( تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر نگهداری درزمان انهدام

E 14-2-12 پیشینه

3ac228ef-c008-4524-9e41-5c4564eaa7f0شناسه سیستمی

پیشینهعنوان

پیشینه ای از یک تراکنش کسب وکاری متشکل از یک یا چند مؤلفه که شرح
به صورت خودکار مدیریت می شوند

خدمت پیشینهخدمت
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ابرداده سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)23-4-14 M( شناسه دوباره سازی
• 	)63-4-14 M( شناسه انبوهه مادر
• 	)1-4-14 M( مهرزمان انبوهه بندی
• 	)4-4-14 M( شناسه طبقه
• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری
• 	)93-4-14 M( تاریخ شروع نگهداری
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری
• 	)21-4-14 M( مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری
• 	)49-4-14 M( شرح آخرین بررسی
• 	)50-4-14 M( مهرزمان آخرین بازدید
• 	)106-4-14 M( مهرزمان انتقال
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب
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کارکردها

• 	)115-5-14 F( پیشینه – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)116-5-14 F( پیشینه – ملغی کردن انهدام
• 	)117-5-14 F( پیشینه – ملغی کردن انتقال
• 	)118-5-14 F( پیشینه – بررسی کامل
• 	)119-5-14 F( پیشینه – تأیید انهدام
• 	)120-5-14 F( پیشینه – تأیید انتقال
• 	)121-5-14 F( پیشینه – ایجاد
• 	)122-5-14 F( پیشینه – پاک کردن رخ داد ته مانده
• 	)123-5-14 F( پیشینه – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)124-5-14 F( پیشینه – انهدام
• 	)125-5-14 F( پیشینه – هشدار کنارگذاری
• 	)126-5-14 F( پیشینه –  دوباره سازی
• 	)127-5-14 F( پیشینه – صادرشده
• 	)128-5-14 F(پیشینه –  نگهداشته
• 	)129-5-14 F( پیشینه – ارث بری طبقه پیش فرض
• 	)130-5-14 F( پیشینه – ارث بری طرح کنارگذاری پیش فرض
• 	)131-5-14 F( پیشینه – بازبینی
• 	)132-5-14 F( ACL پیشینه – بازبینی
• 	)133-5-14 F( پیشینه – بازبینی رخ داد
• 	)134-5-14 F( ACL پیشینه – تغییر
• 	)135-5-14 F( پیشینه – تغییر ابرداده
• 	)136-5-14 F( پیشینه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
• 	)137-5-14 F( ثبت –  بازگزینی طبقه
• 	)138-5-14 F( ثبت –  بازگزینی طرح کنارگذای
• 	)139-5-14 F( پیشینه – رها یافته
• 	)140-5-14 F( پیشینه – روزآمدسازی کنارگذاری
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E 14-2-13 نقش
93645ca5�29c2�428b�9adc�b61b56d2c8bbشناسه سیستمی

نقشعنوان

شرح
تعاریف کارکرد که در قالب یک نقش که ممکن است به یک کاربر یا یک 
گروه در جهت فراهم آوری اجازه و امکان دسترسی به نهادها واگذار شود، 

تنظیم گردیده باشند

خدمت نقشخدمت

ابرداده سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)44-4-14 M( پرچِم آیا نقش مدیریتی است
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• 	)33-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

کارکردها

• 	)55-5-14 F( نقش – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)142-5-14 F( نقش – افزودن تعریف کارکرد
• 	)143-5-14 F( نقش – ایجاد
• 	)144-5-14 F( نقش – پاک کردن
• 	)145-5-14 F( نقش – پاک کردن رخ داد ته مانده
• 	)146-5-14 F( نقش – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)147-5-14 F( نقش – تخریب
• 	)148-5-14 F( نقش – صادرشده
• 	)149-5-14 F( نقش – بازبینی
• 	)150-5-14 F( ACL نقش – بازبینی
• 	)151-5-14 F( نقش – بازبینی رخ داد
• 	)152-5-14 F( ACL نقش – تغییر
• 	)153-5-14 F( نقش – تغییر ابرداده
• 	)154-5-14 F( نقش – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
• 	)155-5-14 F( نقش – برچیدن تعریف کارکرد
• 	)156-5-14 F( نقش – گزارش تعاریف کارکرد
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E 14-2-14 خدمات

363d5464-db6c-464b-980a-1851464cab45شناسه سیستمی

خدمت یا خدماتعنوان

خدمت ویژه درون یک MCRS که گونه های موجودیت خاصی را مدیریت می کندشرح

ابرداده سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)42-4-14 M( شناسه خدمت اجرا
• 	)41-4-14 M( شناسه تک برنامه اجرا
• 	)54-4-14 M( MCRS شناسه گواهی نامه
• 	)99-4-14 M( اطالعات عرضه کننده
• 	)12-4-14 M( شناسه زبان پیش فرض
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)62-4-14 M( اطالعات مالک

کارکردها

• 	)157-5-14 F( خدمت – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)158-5-14 F( خدمت – بازبینی
• 	)159-5-14 F( ACL خدمت – بازبینی
• 	)160-5-14 F( خدمت –  بازبینی رخ داد
• 	)161-5-14 F( ACL خدمت – تغییر
• 	)162-5-14 F( خدمت – تغییر ابرداده

E 14-2-15 الگو

92596e33-da23-4c9f-8de6-e585f027157aشناسهٔ سیستم

الگوعنوان

مجموعه الگویی تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای که می تواند برای افزودن عناصر شرح
ابرداده ای زمینه ای به موجودیت ها در زمان ایجاد یا بعد مورد استفاده قرار گیرد. 
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ابرداده سیستمی

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)102-4-14 M( شناسه گونه موجودیت الگو
• 	)103-4-14 M( شناسه خدمت الگو
• 	)101-4-14 M( شناسه طبقه الگو
• 	)8-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

کارکردها

• 	)164-5-14 F( الگو – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)165-5-14 F( الگو – ایجاد
• 	)166-5-14 F( الگو – پاک کردن
• 	)167-5-14 F( الگو – پاک کردن رخ داد ته مانده
• 	)168-5-14 F( الگو – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)169-5-14 F( الگو – تخریب
• 	)170-5-14 F( الگو – صادرشده
• 	)171-5-14 F( الگو – بازبینی
• 	)172-5-14 F( ACL الگو – بازبینی
• 	)173-5-14 F( الگو – بازبینی رخ داد
• 	)174-5-14 F( ACL الگو – تغییر
• 	)175-5-14 F( الگو – تغییر ابرداده
• 	)176-5-14 F( الگو – تغیی تاریخ/زمان پیدایش

E 14-2-16 کاربر

19c91384-1dfb-470a-bf1e-c1574ea4ba51شناسه سیستمی

کاربرعنوان

موجودیت نماینده یک کاربِر MCRSشرح
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ابرداده های سیستم

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده
• 	)36-4-14 M( شناسه گروه
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

عملکردها

• 	)164-5-14 F( کاربر – افزودن ابرداده زمینه ای
• 	)178-5-14 F( کاربر – مرور پیشینه های درانتظاِر کنارگذاری
• 	)179-5-14 F( کاربر – ایجاد
• 	)180-5-14 F( کاربر – پاک کردن
• 	)181-5-14 F( کاربر – پاک کردن رخ داد ته مانده
• 	)182-5-14 F( کاربر – پاک کردن ابرداده ته مانده
• 	)183-5-14 F( کاربر – تخریب
• 	)184-5-14 F( کاربر – گزارش مفصل
• 	)185-5-14 F( کاربر – صدور
• 	)186-5-14 F( کاربر – صادرشده
• 	)187-5-14 F( کاربر – بازبینی
• 	)188-5-14 F( ACL کاربر – بازبینی
• 	)189-5-14 F( کاربر – بازبینی رخ داد
• 	)190-5-14 F( ACL کاربر – تغییر
• 	)191-5-14 F( کاربر – تغییر ابرداده
• 	)192-5-14 F( کاربر – تغییر تاریخ/زمان پیدایش
• 	)193-5-14 F( کاربر – گزارش اختیارات
• 	)194-5-14 F( کاربر – گزارش عضویت گروه
• 	)195-5-14 F( کاربر – جستجو
• 	)196-5-14 F( کاربر – گزارش خالصه
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 14-3 ساختارهای داده ای  
D 14-3-1 مدخل کنترل دسترسی

60124baa-2625-4795-bf14-7e67f2224ccfشناسه سیستمی

مدخل کنترل دسترسیعنوان

ساختار ابرداده ای ترکیبی درون فهرست کنترل دسترسی یک موجودیت که شرح
یک کاربر یا یک گروه را با یک یا چند نقش مرتبط می سازد 

فهرست کنترل دسترسی )D 14-3-2(گونه موجودیت

•ابرداده سیستمی 	)107-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه
• 	)96-4-14 M( شناسه نقش

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

D 14-3-2 فهرست کنترل دسترسی

082da683-1a04-4cf3-9096-98837a711cbeشناسه سیستمی

فهرست کنترل دسترسیعنوان

ساختار ابرداده ای ترکیبی درون یک پیشینه، برای تعیین کنترل دسترسی، شرح
که فهرستی از مدخل های کنترلی دسترسی را نگهداری می کند

گونه موجودیت

• 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)4-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)7-2-14 E( گونه موجودیت
• 	)9-2-14 E( تعریف کارکرد
• 	)10-2-14 E( گروه
• 	)11-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای
• 	)12-2-14 E( پیشینه
• 	)13-2-14 E( نقش
• 	)14-2-14 E( خدمت
• 	)15-2-14 E( الگو
• 	)16-2-14 E( کاربر
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•ابرداده سیستمی 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 M( مدخل کنترل دسترسی

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

D 14 3-3 مدخل تغییر ابرداده

7e32c9c9-e00a-4dbe-8c5f-c05421e632c2شناسه سیستمی

مدخل تغییر ابردادهعنوان

ساختار ابرداده ای ترکیبی مورد استفاده رخ دادها برای ردگیری تغییرات شرح
صورت گرفته در ابرداده ها، زمانی که کارکردها اجرا می شوند

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

ابرداده سیستمی
• 	)55-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای
• 	)85-4-14 M( مقدار قبلی
• 	)57-4-14 M( مقدار جدید

0کمینه رخ داد
نامحدودبیشینه رخ داد

14-4  تعاریف عنصر ابرداده ای سیستمی  
M 14-4-1 مهرزمان انبوهه بندی

05fd550b-ff6c-4fd0-b1f6-b27df905076fشناسه سیستمی

مهرزمان انبوهه بندیعنوان

تنظیم تاریخ و زمان سامانه به هنگام ایجاد یا افزوده شدن انبوهه فرزند یا پیشینه، شرح
به انبوهه جاری آن

•گونه موجودیت 	)1-2-14 M( انبوهه
• 	)12-2-14 M( پیشینه

0 )برای انبوهه های ریشه(کمینه رخ داد
1 )برای انبوهه های فرزند و پیشینه های فرزند(
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0 )برای انبوهه های ریشه(بیشینه رخ داد
1 )برای انبوهه های فرزند و پیشینه های فرزند(

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخِذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده

M 14-4-2 شناسه الگوی اعمال شده

65a2d42c-dfe3-4fbf-a894-8db373ac2d45شناسه سیستمی

شناسه الگوی اعمال شدهعنوان

الگویی که به هنگام اجرای کارکرد افزودن عناصر ابرداده ای زمینه ای به پیشینه ها شرح
اعمال گردیده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

خیرقابلیِت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

الگو )E 14-2-15(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-3 پرچم پاک سازی خودکار

4a9c44df-a9ac-4b06-8c87-d5940cd76046شناسه سیستمی

پرچم پاک سازی خودکارعنوان

پرچمی که نشان می دهد آیا محتوای مؤلفه وقتی که پیشینه آن تخریب شرح
می گردد می تواند به طور خودکار توسط سامانه پاک شود 

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت
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1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

بولینگونه داده

M 14-4-4 شناسه طبقه

7d935531-e7e6-4a28-a474-431c68522cfaشناسه سیستمی

شناسه طبقهعنوان

طبقه بندی موجودیت مورد استفاده انبوهه و پیشینه های فرزند در جهت شرح
دستخوش تغییر نمودن که از انبوهه های مادر والد بارث برده اند

•گونه موجودیت 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)12-2-14 E( پیشینه

0 )برای انبوهه ها و پیشینه های فرزند(کمینه رخ داد
1 )برای انبوهه های ریشه(

1بیشینه رخ داد

دارد )از طریق بازطبقه بندی   انبوهه یا پیشینه(قابلیت تغییر ؟

داردمأخذ موجودیت؟

طبقه )E 14-2-2(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

یادداشت های کاربرد
تنها برای انبوهه های فرزند و پیشینه های فرزند-زمانی مورد استفاده 

قرار می گیرد که طرح کنارگذاری پیش فرض دستخوش تغییر قرار گرفته 
است.
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M 14-4-5 مهرزمان بسته شدن

B0194c04-bd20-4582-af82-af83-5da3d55c258aشناسه سیستمس

مهرزمان بسته شدنعنوان

سامانه تاریخ و زمان بسته شدن انبوهه را تنظیم می کند شرح

انبوهه ) E 14-2-1(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده

M 14-4-6 شمار طول دوره تأیید

64d99feb-2654-4c09-accd-a00417f78596شناسهٔ سیستم

شمار طول دوره تأییدعنوان

شمار روزها یا هفته های اجازه داده شده برای تایید کنارگذاری پیشینهشرح

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

دارد )تا زمان اولین استفاده از طرح کنارگذاری(قابلیت تغییر؟
ندارد )وقتی که طرح کارگذاری مورد استفاده قرار گرفته است(

نداردمأخذ موجودیت؟

عدد صحیح مثبتگونه داده

با کد بازه زمانی دوره تأیید )M 14-4-7( استفاده می شودیادداشت های کاربرد
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14-4-7 کد بازه زمانی دوره تأیید

30cd2d6f-9957-4904-b0a7-ade8f181cb68شناسه سیستمی

کد بازه زمانی دوره تأییدعنوان
واحد اندازه گیرِی زمان روز یا هفته استشرح

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

دارد )تا زمان اولین استفاده از طرح کنارگذاری(قابلیت تغییر؟
ندارد )وقتی که طرح کارگذاری مورد استفاده قرار گرفته است(

نداردمأخذ موجودیت؟

کدگونه مأخذ 

مقادیر معتبر
1= روز
2=هفته
3=ماه

استفاده شده به همراه شمار طول دوره تأیید )M 14-4-6(یادداشت های کاربرد

M 14-4-8 شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای

1b4ee523-d46d-4614-a3a6-edad609f46abشناسهٔ سیستم

شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ایعنوان

عنصر ابرداده ای زمینه ای گنجانده در یک الگو که می تواند به عنوان ابرداده شرح
زمینه ای افزوده به موجودیت ها اعمال گردد. 

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخداد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟
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تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-4(گونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 14-4-9 مهرزمان ایجاد

466a4378-db7d-4b2c-b35e-696722f58c6bشناسه سیستمی

مهرزمان ایجادعنوان

تاریخ و ساعت تنظیم شده سامانه هنگام ایجاد موجودیتشرح

•گونه موجودیت 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)3-2-14 E( مولفه
• 	)4-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)8-2-14 E( رخ داد
• 	)10-2-14 E( گروه
• 	)12-2-14 E( پیشینه
• 	)13-2-14 E( نقش
• 	)15-2-14 E( الگو
• 	)16-2-14 E( کاربر

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد
نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟
مهرزمانگونه داده
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 M 14-4.گونه داده

e7f28bcc-0857-4361-b6e4-1bebffdd7578شناسه سیستمی

گونه دادهعنوان

شرح
تعریف گونه داده XML که قالب دقیق مورد نیاز برای مقدار یک یا عنصر 

ابرداده ای سیستمی یا زمینه ای را در اختیار قرار می دهد.

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد
1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده زمینه ای پیش از اولین استفاده(

ندارد )برای ابرداده سیستمی و پس از اعمال تعریف(

نداردمأخذ موجودیت؟

تعریف گونه داده XMLگونه داده

یادداشت های کاربرد
فضانام W3C XML که گونه داده تحت آن تعریف می شود با تعریف گونه 

داده در زمان صدور گنجانده می شود
 

M 14-4-11 شناسهٔ برنامهٔ دسترسی پیش فرض

1d938b1415c7-a20b-4606-3285-b5a0997fشناسه سیستمی

شناسه طرح کنارگذاری پیش فرضعنوان

شرح
طرح کنارگذاری برای طبقه که به طور پیش فرض توسط پیشینه های با 

این طبقه بندی ارث برده می شود

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت
1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد
داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

تعریف گونه داده XMLگونه داده
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طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه مأخذ
یادداشت های 

UUIDکاربرد

M 14 4-12  شناسه زبان پیش فرض

ad13c98d-6ff4-4e0d-9ccd-a7d7238591f8شناسه سیستمی

شناسه زبان پیش فرضعنوان

شرح
زبان پیش فرض برای یک خدمت یا یک تعریف عنصر ابرداده ای که به عنوان 

یک پیش فرض )فقط( توسط عناصر ابرداده ای متنی مورد استفاده قرار 
می گیرد. 

•گونه موجودیت 	)11-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده
• 	)14-2-14 E( خدمت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

شناسه زبان معتبرگونه داده

M 14-4-13 مقدار پیش فرض

ae0b3b8e-f6fa-49e7-b411-d03bda7013f4شناسه سیستمی

مقدار پیش فرضعنوان

شرح
مقدار پیش فرض برای یک عنصر ابرداده ای هنگامی که برای اولین بار به یک 

موجودیت اعمال می شود.

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

بیشینه رخ داد
به بیشترین تعداد اتفاقات مجاز برای عنصر ابرداده ای در تعریف عنصر 

ابرداده ای محدود می شود.
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داردقابلیت تغییر؟

بسته به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ایمأخذ موجودیت؟

بسته به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ایگونه مأخذ

بسته به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ایگونه داده

بسته به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ایمتنی؟

M 14-4-14 شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

bf55f1a8f99e-b3f5-4c24-3539-eec57404شناسه سیستمی

شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شدهعنوان

شرح
کارکرد یا کارکردهایی که نشان دهنده گونه یا گونه های رخ داد است که از 

تاریخچه موجودیت پاک شده اند.

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدود )به تعداد و گونه رخ دادهای پاک شده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟
داردمأخذ موجودیت؟

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه مأخذ
UUIDگونه داده

 M 14-4-15شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده

bb2a7c80-a367-4734-9676-a2bb2fab2e26شناسه سیستمی

شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شدهعنوان

شرح
تعریف یا تعاریف عنصر ابرداده ای که نشان دهنده گونه یا گونه های عناصر 

ابرداده ای است که از موجودیت پاک شده اند.

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت
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0کمینه رخ داد

نامحدود )به تعداد و گونه عناصر ابرداده ای پاک شده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

بلهمأخذ موجودیت؟

تعریف عنصر ابرداده )E 14-2-11(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-16 توصیف

c7e6aad5-27dd-47a4-97a6-ab541b47b37fشناسه سیستمی

تعریفعنوان

تعریف موجودیتشرح

گونه موجودیت

• 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)3-2-14 E( مؤلفه
• 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)7-2-14 E( گونه موجودیت
• 	)9-2-14 E( تعریف کارکرد
• 	)10-2-14 E( گروه
• 	)11-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای
• 	)12-2-14 E( پیشینه
• 	)13-2-14 E( نقش
• 	)15-2-14 E( الگو
• 	)16-2-14 E( کاربر

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟
خیرمأخذ موجودیت؟
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متنگونه داده

بله )باید همراه با یک شناسه زبان باشد(متنی؟

M 14-4-17 مهرزمان تخریب

dbcf3076-c193-41fb-8043-635c8bc299b2شناسه سیستمی

مهرزمان تخریبعنوان

تاریخ و زمان تنظیم شده توسط سامانه هنگام تخریب موجودیت شرح

گونه موجودیت

• 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)3-2-14 E( مؤلفه
• 	)4-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)10-2-14 E( گروه
• 	)12-2-14 E( پیشینه
• 	)13-2-14 E( نقش
• 	)15-2-14 E( الگو
• 	)16-2-14 E( کاربر

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

خیرمأخذ موجودیت ؟

مهرزمانگونه داده

M 14-4-18کد عمل کنارگذاری

83de3514-3888-4eff-88bd-d58cfb043cc7شناسه سیستمی

کد عمل کنارگذاریعنوان
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کد توصیف کنندهٔ عملیات الزم برای دفع یک پیشینهتوصیف

•گونه موجودیت 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)12-2-14 E( پیشینه

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

دارد )برای طرح های کنارگذاری قبل از اولین استفاده آن ها(قابلیت تغییر؟
ندارد )برای پیشینه ها و طرح های کنارگذاری پس از استفاده آن ها(

نداردمأخذ موجودیت؟
کدگونه داده

مقادیر معتبر

0 = نگهداری در زمان نگه داشت )برای طرح های کنارگذاری معتبر نیست(
1 = نگهداری دایم

2 = بازدید
3 = انتقال

4 = تخریب

یادداشت های 
در مورد پیشینه ها، این مقدار به طور خودکار توسط سامانه روزآمد می شود.کاربرد

M 14-4-19 تاریخ سررسید عمل کنارگذاری

90شناسه سیستمی

تاریخ سررسید عمل کنارگذاریعنوان

تاریخ محاسبه شده که سررسید کنارگذاری پیشینه  استشرح

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد
1بیشینه رخ داد
ندارد )به طور خودکار روزآمد می شود(قابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت

تاریخگونه داده
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M 14-4-20تاریخ مقرر تایید دسترسی

dfd3-47b4-b36c-b2d5d0d770c7-39971796شناسه سیستمی

تاریخ سررسید تایید کنارگذاریعنوان

تاریخ محاسبه شده که در آن تأیید انجام عمل کنارگذاری سررسید می گردد.شرح

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد
1بیشینه رخ داد

ندارد )به طورخودکار روزآمد می شود(قابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

تاریخگونه داده

M 14-4-21 مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری

df4d965b-6e65-4131-b58b-0840c0bfd69dشناسه سیستمی

مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاریعنوان

شرح
تاریخ و زمان تنظیم شده برای زمانی که به خاطر دیرکرد کنارگذاری پیشینه 

هشداری ارسال می گردد.

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1پیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

تاریخگونه داده
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 M 14-4-22شناسه طرح کنارگذاری

aee900e0-bb8b-4b9b-b714-738ed3bc14a3شناسه سیستمی

شناسه طرح کنارگذاریعنوان

شرح
طرح کنارگذاری برای پیشینه هنگامی که طرح کنارگذاری موروثی از 

طبقه بندی پیشینه، دستخوش تغییر می گردد.

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

تنها زمانی استفاده می شود که طرح کنارگذاری پیش فرض دستخوش تغییر قرار 
می گیرد.

M 14-4-23 شناسه دوباره سازی

شناسه 
سیستمی

b887bda3-f34d-4ddd-8069-630567d949d2

شناسه دوباره سازیعنوان

ارجاعی به موجودیت دیگر که از طریق تکثیر پیشینه، مؤلفه یا رخ داد ایجاد شده شرح
است و عینا کپی به تعداد رخ داد تکثیر با منشأ یکسان است.
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گونه موجودیت
• 	)3-2-14 E( مؤلفه
• 	)8-2-14 E( رخ داد
• 	)12-2-14 E( پیشینه

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

گونه مأخذ
• 	)3-2-14 E( مؤلفه
• 	)8-2-14 E( رخ داد
• 	)12-2-14 E( پیشینه

UUIDگونه داده

 M 14-4-24 شناسه گونه ارجاع موجودیتی 

34871bb49905-a0c3-4a73-6673-04ad1126شناسه سیستمی

شناسه گونه ارجاع موجودیتعنوان

شرح
مقادیر عنصر ابرداده ای که ارجاع دهنده به موجودیت دیگری هستند را به 

موجودیت هایی از گونه یا گونه های خاص محدود می کند.

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

کمینه رخ داد
0 )اگر تعریف عنصر ابرداده، مرجع موجودیت نباشد یا محدودیتی برای انواع 

موجودیت های مورد ارجاع عنصر وجود نداشته باشد، حضور ندارد(

نامحدودبیشینه رخ داد
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قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده های زمینه ای قبل از اولین استفاده آن ها(

ندارد )برای ابرداده های سیستمی و پس از به کارگیری تعریف(

داردمأخذ موجودیت؟

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

 )45-4-14 M( زمانی استفاده می شود که پرچم آیا ارجاع موجودیتی دارد
گذاشته شده باشد.

M 14-4-25 شرح رخ داد

1f82121e�dcb9�475b�814e�6719031ca30bشناسه سیستمی

شرح رخ دادعنوان

شرحی که اطالعات افزوده مفصلی درباره یک رخ داد یا دلیل یک رخ داد می دهد.شرح

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

متنگونه داده

بله )باید همراه با یک شناسه زبان همراهی گردد(متنی؟



357 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

M 14-4-26 شناسه کارکرد رخ داد

ea21de8f-1a0c-4bc5-939a-dc06dcff44c1شناسه سیستمی

شناسه کارکرد رخ دادعنوان

کارکردی که برای تولید یک رخ داد اجرا شده استشرح

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

 
M 14-4-27 مهرزمان رخ داد صورت گرفته

b51c08ed-d332-4bb5-974c-7cee3cb5c753شناسه سیستمی

مهرزمان رخ داد واقع شدهعنوان

تاریخ و ساعت تنظیم شده سامانه برای وقتی که یک کارکرد اجرا شده استشرح

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(358

M 14-4-28 مهرزمان آغاز صادرکردن

a252f442-6ab5-4325-94e5-00adaf908614شناسه سیستمی

مهرزمان آغاز صادرکردنعنوان

تاریخ و ساعت تنظیم شده سامانه برای وقتی که یک صدور آغاز شده استشرح

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده

یادداشت کاربرد
6-4-11 R نگاه کنید به

M 14-4-29 مهرزمان تکمیل صدور

4220eaa9-fc78-4e33-ae94-0394824d4616شناسه سیستمی

مهرزمان تکمیل صدورعنوان

تاریخ و ساعت  تنظیم شده توسط سامانه برای هنگامی که یک صدور کامل می شودشرح

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟
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نداردمأخذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

 6-4-11 R  نگاه کنید به

M 14-4-30 شناسه صدور

885f5945-e724-466b-a84f-6ae3c603768bشناسه سیستمی

شناسه صدورعنوان

شرح
شناسه تولیدشده توسط سیستم برای یک عملیات صدور منحصربه فرد که 

در تاریخچه رخ داد همه موجودیت های موفق در صدور استفاده می شود.

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخداد

1بیشینه رخداد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت ؟

UUIDگونه داده

یادداشت های کاربرد
4-4-11 R نگاه کنید به

 
M 14-4-31 پرچم صدور کامل

633bd60f-50df-4709-ab22-32cf63790598شناسه سیستمی

پرچم صدور کاملعنوان
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شرح
پرچمی که نشان می دهد آیا یک موجودیت به صورت کامل یا به عنوان یک 

جانگهدار صادر شده است.

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

بولینگونه داده

M 14-4-32 مهرزمان اولین استفاده

a937d097-856d-472f-836b-a2fae1811550شناسه سیستمی

مهرزمان اولین استفادهعنوان

شرح
تاریخ و زمان تولیدشده توسط سامانه که نشان می دهد یک موجودیت چه زمان 
برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است؛ این به طورکلی به عنوان آخرین 
زمانی است که موجودیت می تواند بدون تخریب رسمی، تغییرداده یا پاک گردد

گونه موجودیت

• 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)4-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)10-2-14 E( گروه
• 	)13-2-14 E( نقش
• 	)15-2-14 E( الگو
• 	)16-2-14 E( کاربر

0کمینه رخ داد
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1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده

 M 14-4-33شناسه تعریف کارکرد

55fcb00b-1d7a-4b6b-899c-3a9a9762dbf8شناسه سیستمی

شناسه تعریف کارکردعنوان

شرح
کارکردی که در یک نقش گنجانده می شود تا اجرای آن کارکرد را برای 

کاربران و گروه های عهده دار آن نقش ممکن نماید 

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت ؟

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 14-4-34 پرچم تولید رخ داد

50a7cd32-ed4f-47b6-bcbb-bc1112e06eb9شناسه سیستمی

عالمت تولید رخ دادعنوان

شرح
پرچمی که نشان می دهد آیا زمانی که یک کارکرد اجرا گردید، رخ دادی باید 

توسط سامانه تولید گردد یا خیر
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نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

بولینگونه داده

M 14-4-35 شناسه نقش اعطاشده

1f50d91a-dac6-42ec-bb6e-d5dd5c0f4770شناسه سیستمی

شناسه نقش اعطاشدهعنوان

شرح
نشانگری در یک رخ داد از یک نقش که به کاربر یا گروه مشارکت کننده اعطا 

شده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

نقش )E 14-2-13(گونه مأخذ

UUIDگونه داده
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 M 14-4-36شناسه گروه

f7d1977ce03a-a294-4815-3855-1d32086dشناسه سیستمی

شناسه گروهعنوان

گروهی که کاربر عضو آن است.شرح
کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت
0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟
داردمأخذ موجودیت ؟

گروه )E 14-2-10(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

 M 14-4-37شناسه انبوهه نگه داشته

edf031774076-4cfa-b8a9-a0dd-93856ba9شناسه سیستمی

شناسه انبوهه نگه داشتهعنوان

شرح
انبوهه ای که با یک نگه داشت کنارگذاری در ارتباط است و در نتیجه امکان 

تخریب هیچ پیشینه درون انبوهه یا انبوهه های فرزند آن وجود ندارد.

نگه داشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

انبوهه )E 14-2-13(گونه مأخذ
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UUIDگونه داده

M 14-4-38 شناسه طبقه نگهداشته

29abe491-0c58-4816-97c2-8f60be62d9faشناسه سیستمی

شناسه طبقه نگه داشتهعنوان

شرح
طبقه ای که با یک نگه داشت کنارگذاری در ارتباط است در نتیجه امکان تخریب 

هیچ پیشینه طبقه بندی شده در آن طبقه وجود ندارد

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخداد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت ؟

طبقه )E 14-2-2(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-39 شناسه پیشینه نگهداشته

374957cb-23ce-4987-81e9-5ccc00cfe9e3شناسه سیستمی

شناسه پیشینه نگه داشتهعنوان

شرح
پیشینه ای که با یک نگه داشت کنارگذاری در ارتباط است و در نتیجه امکان 

تخریب آن نیست.

نگه داشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد
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نامحدودبیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

پیشینه )E 14-2-12(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

 M 14-4-40تاریخ/ زمان تاریخی

8274fbf7-3145-4c23-a748-6c4682d6b7edشناسه سیستمی

تاریخ/ زمان تاریخیعنوان

شرح
تاریخی و زمانی که برای آن گزارشی اجرا شده تا اطالعات تاریخی درباره یک 

کاربر، گروه یا نقش تحصیل گردد

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

تاریخ/ ساعتگونه داده

 
M 14-4-41 شناسه تک برنامه اجرا

92bddc26-aae5-493d-9278-94fbb00a2e44شناسه سیستمی

شناسه تک برنامه اجراعنوان



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(366

شرح
نشان گر هم خوانی که تضمین می کند که سامانه، تک برنامه 

شناخته شده ای از ®MoReq2010 را اجرا می کند.

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

UUIDگونه داده

یادداشت های کاربرد
هر نسخه عمده از یک تک برنامه از ®MoReq2010 شناسه منحصربه فرد 

متفاوتی دارد.

 M 14-4-42شناسه خدمت اجرا

3960b7a5-624e-41e1-9976-248895b9352eشناسه سیستمی

شناسه خدمت اجراعنوان

شرح
نشان گر همخوانی که تضمین می کند سامانه، خدمت اصلی شناخته شده از 

®MoReq2010 را اجرا می کند.

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟
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UUIDگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

هر نسخه عمده از خدمت اصلی ®MoReq2010 دارای شناسه منحصربه فرد 
متفاوتی است.

M 14-4-43  پرچم شمول نقش های موروثی

4ad73ab1-4df8-40b7-b863-f8d63a584037شناسه سیستمی

پرچم شمول نقش های موروثیعنوان

شرح
پرچمی که نشان می دهد آیا یک فهرست کنترل دسترسی، نقش های مدیریتی 

و/یا غیر-مدیریتی را ارث می برد یا خیر

فهرست کنترل دسترسی )D 14-3-2(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

بولینگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

• وقتی پرچم گذاشته شده، هردوی نقش های مدیریتی و غیر-مدیریتی از 	
فهرست کنترل دسترسی مادر ارث برده می شوند.

• وقتی پرچم برداشته می شود، فقط نقش های مدیریتی ارث برده می شوند 	
)امکان دستخوش تغییر شدن نقش های مدیریتی وجود ندارد(.

• قواعد خاص ارث بری در منطق R 4-5-11 آمده است.	

M 14-4-44پرچم آیا نقش مدیریتی است

d2e3b3da-a109-4ec0-ab26-5e6f53ad3673شناسه سیستمی

پرچم آیا نقش اجرایی استعنوان
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شرح
پرچمی که نشان می دهد یک نقش مدیریتی است و در نتیجه همیشه ارث برده 

خواهد شد.

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای نقش ها قبل از اولین استفاده(

ندارد )به محض اعطای یک نقش(

نداردمأخذ موجودیت؟

بولینگونه داده

یادداشت های 
نیز نگاه کنید به پرچم شمول نقش های موروثی )M 14-4-43( کاربرد

M 14-4-45 پرچم آیا ارجاع موجودیتی دارد 

b52c2bbf-f27b-41c9-8885-3d906b4bd275شناسه سیستمی

پرچم ارجاع موجودیتیعنوان

شرح
پرچمی که نشان می دهد آیا یک عنصر ابرداده ای دارای ارجاعی به یک 

موجودیت یا یک مقدار گونه داده متفاوت است یا خیر

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده زمینه ای قبل از اولین استفاده آن ها(

ندارد )برای ابرداده سیستمی و بعد از اعمال تعریف(

نداردمأخذ موجودیت؟
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بولینگونه داده

نیز نگاه کنید به شناسه گونه ارجاع موجودیتی )M 14-4-24( و گونه داده یادداشت های کاربرد
 )10-4-14 M(

 M 14-4-46پرچِم آیا تغییرپذیر است

7ff6a66e-b137-417c-aab0-aa327a0b119bشناسه سیستمی

پرچِم آیا قابلیت تغییر داردعنوان

پرچمی که نشان می دهد آیا یک عنصر ابرداده ای توسط کاربران قابل تغییر استشرح

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده زمینه ای قبل از اولین استفاده(

ندارد )برای ابرداده سیستمی و بعد از اعمال تعریف(

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد

بولینگونه داده

M 14-4-47 پرچم آیا متنی است

7e5ec95d-423c-4ac9-ac94-a835d3713e91شناسه سیستمی

پرچم آیا متنی استعنوان
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شرح
پرچمی که نشان می دهد آیا یک عنصر ابرداده ای متن-محور باید با یک 

شناسه زبان همراه باشد یا خیر

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده های متنی قبل از اولین استفاده آن ها(

ندارد )برای ابرداده سیستمی و بعد از اعمال تعریف(

نداردمأخذ موجودیت؟

بولینگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

در جایی که متن توصیفی به زبان خود کاربر ذخیره شده است، باید برای 
عناصر ابرداده ای تنظیم شود

M 14-4-48 مهرزمان آخرین افزودن

71a6cf2d-c039-4b27-bd31-dcba471081acشناسه سیستمی

مهرزمان آخرین افزودنعنوان

توصیف
تاریخ و ساعت تنظیم شده توسط سامانه که زمان افزوده شدن تازه ترین 

پیشینه یا انبوهه فرزند به انبوهه مادر را نشان می دهد

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت ؟
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مهرزمانگونه داده

M 14-4-49 شرح آخرین بازدید

7036ec2e-644a-4309-9690-178690a6bc4fشناسه سیستمی

شرح آخرین بازدیدعنوان

توصیف
شرح ارائه شده توسط آخرین کاربر بازدیدکننده از پیشینه که به توضیح تصمیم 

کنارگذاری اتخاذ شده در آن بازدید می پردازد

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

متنگونه داده

بله )باید همراه با شناسه زبان باشد(متنی؟

یادداشت های 
با مهرزمان آخرین بازدید )M 14-4-50( استفاده می شودکاربرد

M 14-4-50 مهرزمان آخرین بازدید

dbbeb8a5-b019-46e1-983e-5f728f1dcc3aشناسه سیستمی

مهرزمان آخرین بازدیدعنوان

توصیف
تاریخ و ساعت تنظیم شده توسط سامانه برای هنگامی که آخرین بازدید 

تکمیل شده است
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پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

مهرزمانگونه داده

نکاتی در مورد 
با شرح آخرین بازدید )M 14-4-49( استفاده می شوداستفاده

M 14-4-51 حکم

a6986d60-1257-4046-bafe-fef680d5dc6cشناسه سیستمی

حکمعنوان

توصیف
ارجاع متنی به سند قانونی و غیر آن که اختیار در مورد یک طرح کنارگذاری یا 

یک نگه داشت کنارگذاری را فراهم می کند

•گونه موجودیت 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

متنگونه داده
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بله )باید همراه با شناسه زبان باشد(متنی؟

M 14-4-52 بیشینه سطوح انبوهه

d0da657f-9345-4965-b2a8-17a0c300a896شناسه سیستمی

بیشینه سطوح انبوههعنوان

حداکثر تعداد سطوح انبوهه ممکن که زیر یک انبوهه ریشه قرار می گیردتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

عدد صحیح مثبتگونه داده

M 14-4-53 بیشینه رخ دادها

4a69e008-50df-4506-b9a7-d6279b0c21d5شناسه سیستمی

بیشینه رخ دادهاعنوان

حداکثر تعداد مقدارهایی که می تواند به یک عنصر ابرداده ای اختصاص یابدتوصیف
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تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده زمینه ای قبل از اولین استفاده(

ندارد )برای ابرداده سیستمی و بعد از اعمال تعریف(

نداردمأخذ موجودیت 

عدد صحیح مثبتگونه داده

یادداشت های کاربرد
• با کمینه رخ دادها )M 14-4-56( استفاده می شود	
• جایی که این مقدار مقداردهی نشود ، نشان دهنده این است که عنصر 	

ابرداده ای فهرستی با تعداد نامحدودی از مقدارها است

MCRS 14-4-54 شناسه گواهی نامه M

bf8efec0-e182-47ec-bdfa-a83a24c602c8شناسه سیستمی

شناسه گواهی نامه MCRSعنوان

توصیف
نشانگر همخوانی که شناسه منتشرشده بنیاد انجمن DLM را برای تصدیق 

همخوانی با MoReq2010 می دهد.

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

0بیشینه رخ داد

نامحدودکمینه رخ داد
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نداردقابلیت تغییر؟

خیرمأخذ موجودیت؟

UUIDگونه داده

یادداشت های کاربرد
 MoReq2010 امکان صدور گواهی نامه همخوانی با DLM فقط بنیاد انجمن

را دارد

M 14-4-55 شناسه تعریف عنصر ابرداده ای

97fd-f76aef411503-4be0-8afb23cd-a741شناسه سیستمی

شناسه تعریف عنصر ابرداده ایعنوان

شرح
ارجاعی است در یک رخ داد به عنصر ابرداده ای یک موجودیت که به هنگام 

اجرای یک کارکرد تغییر یافته است

مدخل تغییر ابرداده )D 14-3-3(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

بلهمأخذ موجودیت؟

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

در مدخل تغییر ابرداده به همراه مقدار جدید )M 14-4-57( و مقدار قبلی یادداشت های کاربرد
)M 14-4-85( استفاده می شود
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M 14-4-56 کمینه رخ دادها

6e182700-4679-4ebf-938a-ef110828cba6شناسه سیستمی

کمینه رخ دادهاعنوان

توصیف
کمترین تعداد مقادیری که می تواند به یک عنصر ابرداده ای از یک 

موجودیت واحد اختصاص یابد

تعریف عنصر ابرداده )E 14-2-11(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
دارد )برای ابرداده زمینه ای قبل از اولین استفاده آن ها(

ندارد )برای ابرداده سیستمی و بعد از اعمال تعریف(

خیرمأخذ موجودیت؟
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عدد صحیح مثبتگونه داده

یادداشت های کاربرد

• با بیشترین رخ دادها )M 14-4-53( استفاده می شود	
• جایی که این مقدار با صفر مقداردهی می شود، نمایاننده یک عنصر 	

ابرداده ای اختیاری است؛ جایی که با مقدار یک مقداردهی می شود، یک 
مقدار اجباری است

M 14-4-57 مقدار جدید

d3d4f2ae-43f0-4567-99ae-ddd58e6cf2ddشناسه سیستمی

مقدار جدیدعنوان

مقدار یک عنصر ابرداده ای بعد از اجرای یک کارکردتوصیف

مدخل تغییر ابرداده )D 14-3-3(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟
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به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردمأخذ موجودیت ؟

به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردگونه مأخذ

به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردگونه داده

به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردمتنی؟

یادداشت های کاربرد

• در مدخل تغییر ابرداده با مقدار قبلی )M 14-4-85( به همراه 	
شناسه تعریف عنصر ابرداده ای )M 14-4-55( استفاده می شود

• جایی که مقدار جدید رخ نمی دهد، نشان دهنده این است که مقدار عنصر 	
ابرداده ای پاک شده است

M 14-4-58 کد عمل کنارگذاری سرآمده

60027dfb-2e3d-4456-b341-54737e83243cشناسه سیستمی

کد عمل کنارگذاری معوقعنوان

عمل کنارگذاری در مورد پیشینه که در زمان بروز هشدار سرآمده استتوصیف

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد
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1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

کدگونه داده

مشابه آنچه برای کد عمل کنارگذاری )M 14-4-18( استمقدارهای معتبر

یادداشت های 
کاربرد

همراه با تاریخ سررسید عمل کنارگذاری سرآمده )M 14-4-59( و تاریخ 
سررسید تأیید کنارگذاری سرآمده )M 14-4-60( استفاده می شود

M 14-4-59 تاریخ سررسید عمل کنارگذاری سرآمده

75491c12-0c90-4f99-85ad-b583df082b45شناسه سیستمی

تاریخ سررسید عمل کنارگذاری سرآمدهعنوان

توصیف
تاریخ سررسید تنظیم شده برای عمل کنارگذاری در مورد یک پیشینه که در 

زمان بروز یک هشدار سرآمده است.

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟
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تاریخگونه داده

با کد عمل کنارگذاری سرآمده )M 14-4-58( و تاریخ سررسید تأیید یادداشت های کاربرد
کنارگذاری سرآمده )M 14-4-60( استفاده می شود

M 14-4-60 تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری سرآمده

1ac9514a-7e0e-4fd8-a543-4956c22f4089شناسه سیستمی

تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری سرآمدهعنوان

توصیف
تاریخ سررسید تنظیم شده برای تأیید عمل کنارگذاری که سرآمده است و باعث 

بروز هشدار شده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

تاریخگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

با کد عمل کنارگذاری سرآمده )M 14-4-58( و تاریخ سررسید تأیید 
کنارگذاری سرآمده )M 14-4-60( استفاده می شود

 M 14-4-61تاریخ/ زمان پیدایش

dc92-4b1e-8e8a-66c284d40942-50864023شناسه سیستمی

تاریخ/ ساعت پیدایشعنوان



381 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

توصیف
تاریخ و ساعت پیدایش یک پیشینه یا موجودیتی دیگر که ممکن است با تاریخ 

ایجاد آن موجودیت در سامانه فرق کند

گونه موجودیت

• 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)3-2-14 E( مؤلفه
• 	)4-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• 	)5-2-14 E( نگه داشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
• 	)10-2-14 E( گروه
• 	)12-2-14 E( پیشینه
• 	)13-2-14 E( نقش
• 	)15-2-14 E( الگو
• 	)16-2-14 E( کاربر

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

تاریخ/ ساعتگونه داده

M 14-4-62 اطالعات مالک

شناسه 
سیستمی

ae99f4f8-3edf-4874-aea2-ea50fa7a73f9

اطالعات مالکعنوان

توصیف
اطالعات ارائه شده توسط مالک سامانه که ممکن است زمانی که موجودیت ها بعدها 
به سامانه دیگری صادر می شوند، برای شناسایی سامانه اولیه مورد استفاده قرار گیرند
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خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

متنگونه داده

بله )باید همراه با یک شناسه زبان باشد(متنی؟ 

M 14-4-63 شناسه انبوهه مادر

a74597a5-190a-4874-a350-083ac030aa55شناسه سیستمی

شناسه انبوهه مادرعنوان

انبوهه مادر برای پیشینه یا انبوهه فرزندتوصیف

•گونه موجودیت 	)1-2-14 E( انبوهه
• 	)12-2-14 E( پیشینه

کمینه رخ داد
0 )برای انبوهه های ریشه(

1 )برای پیشینه ها و انبوهه های فرزند(

بیشنه رخ داد
0 )برای انبوهه های ریشه(

1 )برای پیشینه ها و انبوهه های فرزند(

دارد )با جابجایی پیشینه یا انبوهه فرزند(قابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

انبوهه )E 14-2-1(گونه مأخذ
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UUIDگونه داده

M 14-4-64شناسه انبوهه دخیل

daafbb4c-3183-40bd-9eff-759e88c725fcشناسه سیستمی

شناسه انبوهه دخیلعنوان

توصیف
انبوهه ای که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را 

تولید کرده است 

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

انبوهه )E 14-2-1(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-65 شناسه طبقه دخیل

f046bdfa-5ef5-4217-9c4f-e24d0f15ea9aشناسه سیستمی

شناسه طبقه دخیلعنوان

توصیف
طبقه ای که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را 

تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت
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0 کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

طبقه )E 14-2-2(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

 M 14-4-66شناسه مؤلفه دخیل

0686271b-b41f-40db-be27-9e6626b9ee54شناسه سیستمی

شناسه مؤلفه دخیلعنوان

توصیف
مؤلفه ای که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را 

تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

مؤلفه )E 14-2-2(گونه مأخذ

UUIDگونه داده
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M 14-4-67 شناسه نگه داشت کنارگذاری دخیل

شناسه 
سیستمی

f9553093-24cb-4bd4-920e-c1341572b6f5

شناسه نگه داشت کنارگذاری دخیلعنوان

توصیف
نگه داشت کنارگذاری که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا 

رخ دادی را تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

دارد

نگه داشت کنارگذاری )E 14-2-2(مأخذ موجودیت

UUIDگونه داده

M 14-4-68 شناسه طرح کنارگذاری دخیل

dfaf8f03-b7eb-49c0-b889-2c9b61ce1e3cشناسه سیستمی

شناسه طرح کنارگذاری دخیلعنوان

توصیف
طرح کنارگذاری که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا 

رخ دادی را تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد
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نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

طرح کنارگذاری )E 14-2-2(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-69 شناسه دوباره سازی دخیل

51afb74e-8729-46be-aac2-761c56e1b7d1شناسه سیستمی

شناسه دوباره سازی دخیلعنوان

توصیف
موجودیت دوباره سازی شده ای که از طریق دوباره سازی یک پیشینه یا یک مؤلفه 

ایجاد شده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

بیشینه رخ داد
نامحدود )به طور طبیعی در یک زمان تنها یک دوباره سازی صورت خواهد گرفت 

اما امکان ایجاد هم زمان دو یا چند دوباره سازی وجود دارد(

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

•گونه مأخذ 	)3-2-14 E( مؤلفه
• 	)12-2-14 E( پیشینه

UUIDگونه داده
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M 14-4-70 شناسه گونه موجودیت دخیل

7acf7c1d-d537-4548-a24d-ce92cf7cd68bشناسه سیستمی

شناسه گونه موجودیت دخیلعنوان

توصیف
گونه موجودیتی که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی 

را تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-71 شناسه رخ داد دخیل

b41e6d9c-c19d-41c1-8969-3090306b987fشناسه سیستمی

شناسه رخ داد دخیلعنوان

توصیف
رخ دادی که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را 

تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد
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نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت ؟

رخ داد )E 14-2-8(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-72 شناسه تعریف کارکرد دخیل

56ee4c6d-ad65-468f-9de2-b9d5cf8b0557شناسه سیستمی

شناسه تعریف کارکرد دخیلعنوان

توصیف
تعریف کارکردی که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا 

رخ دادی را تولید کرده است

رخ داد )E 14-2-8(گونه موجودیت

0 کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

تعریف کارکرد )E 14-2-8(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 73-4-14شناسه گروه دخیل
شناسه 
سیستمی

a6bf28b7-334b-465f-837b-34d8d09c7f2d

شناسه گروه دخیل عنوان
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توصیف
گروهی که موجودیتی دخیل در کارکرد اجرا شده است و این اجرا رخ دادی را تولید 

کرده است

رخ دادگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

مأخذ 
موجودیت؟

دارد

گروهگونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 74-4-14 شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل

شناسه 
سیستمی

bbbef444-bf3c-49ba-8560-0b5dfaeb8a88

شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیلعنوان

توصیف
تعریف عنصر ابرداده ای که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا 

رخ دادی را تولید کرده است

گونه 
موجودیت

رخ داد

0کمینه رخ داد

نامحدود )بستگی به کارکرد اجراشده دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

دارد
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 رخ دادگونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 75-4-14 شناسه مادر جدید دخیل

شناسه 
سیستمی

236e52dd-b117-4b6a-b60b-286d5dc5acd0

شناسه مادر جدید دخیلعنوان

مادر جدید برای یک موجودیت فرزند که ایجاد یا به درون آن منتقل شده استتوصیف

گونه 
موجودیت

رخ داد

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر 

مأخذ 
موجودیت

دارد

انبوهه )E 14-2-1( یا غیر آن )آن گونه که تعریف کارکرد مشخص می کند(گونه مرجع 

UUIDگونه داده
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یادداشت های 
کاربرد

در خدمات اصلی، این عنصر ابرداده ای انحصارا برای انبوهه ها به کار می رود 
درعین حال ممکن است توسط تک برنامه های دیگر برای کارکردهای مرتبط با 

ساختارهای سلسله مراتبی متفاوت دوباره مورد استفاده واقع شود

M 76-4-14 شناسه مادر قبلی دخیل

شناسه 
سیستمی

736b0697-2078-4e50-b740-a52d4f16f18d

شناسه مادر قبلی دخیلعنوان

موجودیت مادری که یک موجودیت فرزند از آن به بیرون منتقل شده استشرح

گونه 
موجودیت

رخ داد

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

مأخذ 
موجودیت؟

دارد

انبوهه )E 14-2-1( یا غیر آن )آن گونه تعریف کارکرد مشخص می کند(گونه مأخذ 

UUIDگونه داده

یادداشت های  
کاربرد

در خدمات اصلی، این عنصر ابرداده ای انحصارا برای انبوهه ها به کار می رود 
درعین حال ممکن است توسط تک برنامه های دیگر برای کارکردهای مرتبط با 

ساختارهای سلسله مراتبی متفاوت دوباره مورد استفاده واقع شود
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M 77-4-14 شناسه پیشینه دخیل

شناسه 
سیستمی

74f1568c-bde8-45aa-895a-ac600c2de1c7

شناسه پیشینه دخیلعنوان

توصیف
پیشینه ای که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را 

تولید کرده است

رخ دادگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدود )به کارکرِد اجراشده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت

پیشینهگونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 78-4-14 شناسه نقش دخیل

شناسه 
سیستمی

a55947ec-b23e-413a-a840-21566aae0b4b

شناسه نقش دخیل عنوان

توصیف
نقشی که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را تولید کرده 

است

گونه 
موجودیت

رخ داد

0کمینه رخ داد
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نامحدود )به کارکرد اجراشده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نهقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت

دارد

نقش گونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M  79-4-14شناسه خدمت دخیل

a5d104c2-e343-4c2b-82a3-8a30046e0e07شناسه سیستمی

شناسه خدمت دخیلعنوان

توصیف
خدمتی که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را تولید 

کرده است

رخ دادگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدود )به کارکرد اجراشده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

داردمأخذ موجودیت؟

خدمتگونه مأخذ 

UUIDگونه داده
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M 80-4-14 شناسه الگوی دخیل

شناسه 
سیستمی

01afa124-8a2b-422b-888a-db7829564b4f

شناسه الگوی دخیلعنوان

توصیف
الگویی که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را تولید 

کرده است

رخ داد گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدود )به کارکرد اجراشده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

دارد

الگو )E 14-2-15(گونه مأخذ 
 

UUIDگونه داده

M 81-4-14 شناسه کاربر دخیل

35d1c4e2-4821-4e23-add8-fa14b9e38ca5شناسه سیستمی

شناسه کاربرد دخیلعنوان

توصیف
کاربری که موجودیتی دخیل در کارکرِد اجراشده است و این اجرا رخ دادی را 

تولید کرده است

رخ دادگونه موجودیت

0کمینه رخ داد
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نا محدود )به کارکرِد اجراشده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغیی؟ 

داردمأخذ موجودیت؟

کاربر گونه مأخذ 

UUIDنوع داده

M  82-4-14شناسه کاربر یا گروه دخیل

شناسه 
سیستمی

2c159083-3b5b-4119-8bbd-ae39b2577ca2

شناسه کاربر یا گروه دخیلعنوان

توصیف
کاربر یا گروهی که موجودیتی دخیل در یک رخ داِد تولیدشده از طریق اعطا یا سلب 

نقش ها است 

گونه 
موجودیت

رخ داد

0کمینه رخ داد

نامحدود )به کارکرِد اجراشده بستگی دارد(بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

د ارد

گونه مأخذ 
	)10-2-14 E( کاربر
	)16-2-14 E( گروه

UUIDگونه داده
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M 83-4-14 شناسه اجرا توسط کاربر

شناسه 
سیستمی

ee568750-32b5-4441-b67b-d01ae9df5820

شناسه اجرا توسط کاربر عنوان

کاربری که کارکردی را اجرا کرده است که تولیدکننده رخ داد استتوصیف

رخ دادگونه موجودیت

0 )اگر کاربری مشخص نباشد آن گاه سامانه کارکرد را اجرا می کند(کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نهقابلیت تغییر؟ 

مأخذ 
موجودیت؟

دارد

کاربر )E 14-2-16(گونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 84-4-14 ترتیب ارائه 

92c9459d-aa29-4784-8646-6fc663d08c87شناسه سیستمی

ترتیب ارائه عنوان

توصیف
مقداری که برای تعیین ترتیب ارائه منطقی اقالمی نظیر عناصر ابرداده ای به کار 

می رود، خصوصا به وسیله سامانه هایی که سامانه اولیه نیستند 

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد
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1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟ 

نداردمأخذ موجودیت؟

عدد صحیح مثبتگونه مأخذ 

یادداشت های 
کاربرد 

. اجباری به پیوسته بودن مقادیر داده شده برای ترتیب ارائه نیست، اما باید 
منحصربه فرد باشند تا دو موجودیت مقدار یکسانی نداشته باشند

. یک موجودیت با مقدار ترتیب ارائه پایینتر قبل از موجودیتی با ترتیب ارائه باالتر 
ظاهر می شود

M 85-4-14 مقدار قبلی

ce3ec75a-7193-4fd2-9811-1c70419c7185شناسه سیستمی

مقدار قبلی  عنوان

مقدار یک عنصر ابرداده ای قبل از اجرای یک کارکردتوصیف

مدخل تغییر ابرداده )D 14-3-3(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردمأخذ موجودیت
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به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردگونه مأخذ 

به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردگونه داده

به تنظیمات تعریف عنصر ابرداده ای بستگی داردمتنی؟

یادداشت های 
کاربرد

. در مدخل تغییر ابرداده با مقدار جدید )M 14-4-57( به همراه شناسه تعریف 
عنصر ابرداده ای )M 14-4-55( استفاده می شود

. جایی که مقدار قبلی وجود ندارد، این نشان گر این است که مقدار عنصر 
ابرداده ای به موجودیت افزوده گردیده است

M 86-4 -14 شناسه پیشینه

87daefe3-b429-4b7d-96ea-5dc9eabd8f56شناسه سیستمی

شناسه پیشینهعنوان

پیشینه که مؤلفه به آن تعلق داردتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

پیشینه )E 14-2-12(گونه مأخ 

UUIDنوع داده
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M 14-4-87 شناسه نقش سلب شده

6c20a22d-0ca8-4dbb-a932-c950a1fce1e5شناسه سیستمی

شناسه نقش سلب شدهعنوان

نشان گری در رخ داد نقشی که از کاربر یا گروه دخیل سلب شده است توصیف

رخ دادگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

داردمأخذ موجودیت

نقش )E 14-2-13(گونه مأخذ 

UUIDگونه داده

M 14-4-88 پرچم نگهداری درزمان انهدام

222811d2-8c74-4f47-ae3f-c68698f55e2cشناسه سیستمی

پرچم نگهداری درصورت انهدامعنوان

توصیف
پرچمی که نشان می دهد که آیا یک رخ داِد تولیدشده ازطریق اجرای یک کارکرد 

به خصوص، یا یک عنصر ابرداده ای متعلق به یک تعریف عنصر ابرداده ای 
به خصوص، هنگام تخریب موجودیتی که متعلق به آن است باید پاک شود

گونه موجودیت
)9-2-14 E( تعریف کارکرد.

)11-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای .
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1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت

بولینگونه داده

M 14-4-89 شمار طول دوره نگهداری

شناسه 
سیستمی

1cf79293-5818-4141-876e-761448ae465b

شمار طول دوره نگهداریعنوان

توصیف
تعداد روزها، هفته ها، ماه ها یا سال هایی که برای نگهداری یک پیشینه پس از آغاز 

دوره نگهداری

گونه 
موجودیت

طرح کنارگذاری

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟ 
بله )تا وقتی که طرح کنارگذری برای اولین بار استفاده شود(

خیر )وقتی طرح کنارگذاری به کار گرفته شد(

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد

عدد صحیح مثبتگونه داده
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یادداشت های 

کاربرد

 با کد بازه زمانی دوره نگهداری )M 14-4-90( استفاده می شود

M 90-4-14 کد بازه زمانی دوره نگهداری

شناسه 
سیستمی

47aa0949-37a9-4f4f-ab0e-f33b0dd7d5fb

کد بازه زمانی دوره نگهداریعنوان

واحد اندازه گیری زمان مانند روز،هقته ، ماه یا سالتوصیف

گونه 
موجودیت

طرح کنارگذاری

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
بله )تازمانی که طرح کنارگذاری برای اولین بار استفاده می ِشود(

خیر )وقتی که طرح کنارگذاری مورد استفاده قرار گرفت(

مأخذ 
موجودیت؟ 

ندارد

کدگونه داده

مقدارهای 
معتبر 

0= بدون نگهداری 
1= روز
2= هفته
3= ماه
4= سال

یادداشت های 
کاربرد

با شمار طول دوره نگهداری  )M 14-4-89(استفاده شود
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M 91-4-14 کد مبدأ دوره نگهداری

3882b1a6-48d7-45a2-a539-5871856a1b95شناسه سیستمی

کد مبدأ دوره نگهداری عنوان

مبدأ کنارگذاری پیشینه ها اگر در دوره خاصی سررسید کنارگذاری آن ها فرا رسدتوصیف

طرح کنارگذاریگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
بله )تازمانی که طرح کنارگذاری برای اولین بار استفاده می شود(

خیر )وقتی که طرح کنارگذاری برای اولین با مورد استفاده قرار گرفت(

خیرمأخذ موجودیت

کدگونه داده

مقدارهای معتبر 

0= بدون مبدأ 
1= شروع از ماه آینده

2= شروع از فصل آینده
3= شروع از یک ماه خاص
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یادداشت های 
کاربرد

شروع از يک ماه خاص، با کد ماه مبدأ دوره نگهداری 
)M 14-4-92( استفاده می شود

M 92-4-14 کد ماه مبدأ دوره نگهداری

شناسه 
سیستمی

557d941f-4be7-4dad-8113-39757547530a

کد ماه مبدأ دوره نگهداریعنوان

مبدأ کنارگذاری پیشینه ها اگر در دوره خاصی سررسید کنارگذاری آن ها فرا رسدتوصیف

طرح کنارگذاریگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
بله )تازمانی که طرح کنارگذاری برای اولین بار استفاده می شود(

خیر )وقتی که طرح کنارگذاری برای اولین با مورد استفاده قرار گرفت(

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد

کدگونه داده
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مقدارهای 
معتبر 

1=ژانویه
2= فوریه
3=مارس

4=آوریل  
5=می

6= ژوئن
 7=ژوالی
8=آگوست
9=سپتامبر
10= اکتبر
11= نوامبر
12= دسامبر

یادداشت های 
کاربرد

وقتی شروع یک ماه خاص مشخص باشد با کد مبدأ دوره نگهداری استفاده می شود

M 93-4-14 تاریخ شروع نگهداری 

شناسه 
سیستمی

199494ea-0ca4-47ef-883a-4bcc5ccdcc02

تاریخ شروع نگهداریعنوان

توصیف
تاریخ تولیدشده توسط سامانه که از طرح کنارگذاری پیشینه محاسبه می شود و 

نشان گر شروع دوره نگهداری آن است

گونه 
پیشینه )E 14-2-12(موجودیت

کمینه رخ داد
 0)برای پیشینه هایی با یک کد عمل کنارگذاری )M 14-4-18( از نگهداری 

دایمی استفاده نمی شود(
 عدم استفاده پیشینه با کد دسترسی (
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1بیشینه رخ داد

نه )به طور خودکار روزآمدسازی می شود(قابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت

ندارد

تاریخگونه داده

M 94-4-14 کد آغازگر نگهداری

شناسه 
سیستمی

30891ecb�5b36�453d�baf0�9aaa19eba4a6

کد آغازگر  نگهداری عنوان

شرایط خاص برای آغاِز شروع دوره نگهداری یک پیشینه الزم استتوصیف

طرح کنارگذاریگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟
بله )تا زمانی که طرح کنارگذاری برای اولین بار استفاده شود(

خیر )وقتی که طرح کناگذاری مورد استفاده قرار گرفت(

 مأخذ 
موجودیت

ندارد

کدگونه داده
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مقدارهای معتبر 

0= از حاال
1= از تاریخ آخرین بازدید

2= از تاریخ پیدایش پیشینه
3= از تاریخ پیدایش انبوهه

4= از تاریخ افزودن به انبوهه
5= از تاریخ  آخرین افزودن به انبوهه

6= از تاریخ بسته شدن انبوهه
7= از تاریخ ابرداده پیشینه
8= از تاریخ ابرداده انبوهه

یادداشت های 
کاربرد

از تاریخ ابرداده پیشینه و از تاریخ ابرداده انبوهه در ترکیب با شناسه عنصر آغازگر 
نگهداری )M 14-4-95( استفاده می شوند

M 95-4-14 شناسه عنصر آغازگر نگهداری

شناسه 
سیستمی

72fc68f0-5437-4d8e-a719-b4c4ecd1b649

شناسه عنصر آغازگر نگهداریعنوان

توصیف
عنصر ابرداده ای مرتبط با یک پیشینه، یا انبوهه مادر آن، که محتوی تاریخ آغازگر 

برای دوره نگهداری یک پیشینه است

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

قابلیت تغییر؟ 
بله )تازمانی که طرح کنارگذاری برای اولین بار استفاده می شود(
خیر )وقتی که طرح کنارگذاری مورد استفاده قرار گرفته است(
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مأخذ 
موجودیت؟

دارد 

تعریف عنصر ابرداده ای E 14-2-11(گونه موجودیت

UUIDگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

•   وقتی از تاریخ ابرداده پیشینه و از تاریخ ابرداده انبوهه، مشخص هستند، با کد 	
آغازگر نگهداری )M 14-4-94( استفاده می شود

• باید ارجاعی به تاریخ، تاریخ/زمان یا مهرزمان تعریف عنصر ابرداده ای باشد	

M  96-4-14شناسه نقش

0394b604-5865-42e2-ab23-2e983ecdf454شناسه سیستمی

شناسه نقشعنوان

توصیف
نقش گنجانده شده در یک مدخل کنترل دسترسی طوری که به یک کاربر یا یک 

گروه اعطا می گردد 

مدخل کنترل دسترسیگونه موجودیت

1کمینه رخ داد

بیشینه رخ داد
نامحدود )در یک مدخل کنترل دسترسی واحد ممکن است بیش از یک نقش به 

کاربر یا گروه اعطا گردد( 

داردقابلیت تغییر 

دارد مأخذ موجودیت؟
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نقش گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 14-4-97 یادداشت های دامنه

شناسه 
سیستمی

c5c12c32-d263-44a3-91ae-26f80cb75a3c

یادداشت های دامنه عنوان

توصیف
راهنما برای کاربران معتبر که بهترین نحوه کاربرد یک موجودیت به خصوص را نشان 

می دهد  و هرگونه سیاست ها و محدودیت های سازمانی را تبیین می کند

گونه 
موجودیت

• 	)1-2-14 E(  انبوهه
• 	)2-2-14 E( طبقه
• 	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
• 	)6-2-14 E(  طرح کنارگذاری
• 	)11-2-14 E(  تعریف عنصر ابرداده ای

)13-2-14 E(  نقش

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

بلهقابلیت تغییر؟ 

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد
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متن  گونه داده

بله ) باید با یک شناسه زبان همراه باشد(متنی؟

M 98-4-14 پرسش جستجو

شناسه 
سیستمی

e7f82f8c-80de-4cb5-a28e-6761abca27b0

پرسش جستجوعنوان

توصیف
توصیف صورت گرفته در یک رخ داد پرسش جستجو که برای جستجوی 
موجودیت های درون سامانه یا گزارش گیری درباره آن ها استفاده می شود.

رخ داد

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد

متنگونه داده

بله )باید همرا با یک شناسه زبان باشد(متنی؟ 

یادداشت های 
کاربرد

سبک خاصی برای چگونگی توصیف پرسش جستجو نیست؛ ممکن است از یک 
)22-4-10 R زبان بیان ساختاری یا زبان طبیعی استفاده شود )نگاه کنید به
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M  99-4-14اطالعات عرضه کننده

شناسه 
سیستمی

8276d84b-a3fe-4b49-82a4-a8a58de14a7e

اطالعات عرضه کنندهعنوان

توصیف
اطالعات تهیه شده توسط عرضه کننده یک سامانه که ممکن است برای شناساندن 

گونه سامانه اولیه، شامل نسخه ها و پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری خاص آن، 
به ویژه درهنگام صادرکردن به سامانه دیگر است

خدمت E 14-2-14(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد

متن گونه داده

بله )باید با یک شناسه زبان همراه باشد(متنی؟
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M 100-4-14 شناسه سیستمی

2c8c-4482-9bb1-8e47e747784f-01806231شناسه سیستمی

شناسه سیستمیعنوان

توصیف
شناسه منحصربه فرد جهانی برای یک موجودیت که به طور خودکار توسط 

سامانه تولید می شود همیشه با موجودیت می ماند

گونه موجودیت

	)1-2-14 E( انبوهه
	)2-2-14 E( طبقه
	)3-2-14 E( مؤلفه
	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
	)7-2-14 E (گونه موجودیت
	)8-2-14 E( رخ داد
	)9-2-14 E( تعرف کارکرد
	)10-2-14 E( گروه
	)11-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای
	)12-2-14 E(  پیشینه
	)13-2-14 E(  نقش
	)14-2-14 E(  خدمت
	)15-2-14 E( الگو
	)16-2-14 E(  کاربر

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

نداردمأخذ موجودیت؟

UUIDگونه داده
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M 101-4-14 شناسه طبقه الگو

ee03c826-39ee-4cdf-b2c7-6cc0c2782967شناسه سیستمی

شناسه طبقه الگوعنوان

توصیف
طبقه با الگو مرتبط است به طوری که هنگام ایجاد موجودیت های جدید نظیر 

انبوهه ها و پیشینه ها با آن طبقه بندی، الگو توسط سامانه به طور خودکار به آن ها 
اعمال می گردد و عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده به آن ها داده می شود

الگو  )E 14-2-15(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

نامحدود بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟

طبقه )E 14-2-2(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

منوط به این که موجودیت، گونه موجودیت مقتضی باشد )نگاه کنید به شناسه 
))102-4-14 M( گونه موجودیت الگو
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M 102-4-14شناسه گونه موجودیت الگو

caaaf2e6-2ed4-4a53-adba-9363385127acشناسه سیستمی

شناسه گونه موجودیت الگوعنوان

توصیف
گونه های موجودیت که ممکن است الگو بر آن ها اعمال گردد را مشخص 

 می نماید
 

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

نامحدود )الگو ممکن است بر بیش از یک گونه موجودیت اعمال گردد( بیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟

داردمأخذ موجودیت؟ 

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

M 103-4-14 شناسه خدمت الگو 

2dd54e70-5b60-4d5a-89be-5f967735d515شناسه سیستمی

شناسه خدمت الگوعنوان

توصیف
خدمت با الگو مرتبط است به طوری که هنگام ایجاد موجودیت های جدید، الگو توسط 

سامانه به طور خودکار به آن ها اعمال می گردد و عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده به 
آن ها داده می شود

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت
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0کمینه رخ داد

نامحدودبیشینه رخ داد

داردقابلیت تغییر؟ 

دارد مأخذ موجودیت؟

خدمت )E 14-2-14(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

یادداشت های 
کاربرد

منوط به این که موجودیت، گونه موجودیت مقتضی باشد )نگاه کنید به شناسه گونه 
))102-4-14 M( موجودیت الگو

M 104-4-14 عنوان

شناسه 
سیستمی

077fc367-48ba-44a8-8afb-012d05ed1a16

عنوانعنوان

نام یا عنوان شناساننده موجودیت توصیف
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گونه موجودیت

	)1-2-14 E( انبوهه
	)2-2-14 E( طبقه
	)3-2-14 E( مؤلفه
	)5-2-14 E( نگهداشت کنارگذاری
	)6-2-14 E( طرح کنارگذاری
	)7-2-14 E( گونه موجودیت
	)8-2-14 E( رخ داد
	)9-2-14 E( تعرف کارکرد
	)10-2-14 E( گروه
	)11-2-14 E( تعریف عنصر ابرداده ای
	)12-2-14 E(  پیشینه
	)13-2-14 E(  نقش
	)14-2-14 E(  خدمت
	)15-2-14 E( الگو
	)16-2-14 E( کاربر

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

 داردقابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

ندارد

متنگونه داده

بله )باید با یک شناسه زبان همراه باشد(متنی

یادداشت های 
کاربرد

Moreq2010 الزامی به منحصربه فرد بودن عناوین برای مثال دو پیشینه درون یک 
انبوهه واحد ندارد – هرچندکه به طورکلی اقدام خوبی محسوب می شود
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M 105-4-14 کل موجودیت ها

2131929b-7c06-471d-a96c-19b3560069d8شناسه سیستمی

عنوان
کل موجودیت ها

تعداد کل موجودیت های به دست آمده در یک جستجو یا گنجانده در یک گزارش توصیف

رخ دادگونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟ 

نداردمأخذ موجودیت؟

عدد صحیح مثبتگونه داده

M 106-4-14 مهرزمان انتقال

09c440b3-b040-465f-a79f-9dae3243cce6شناسه سیستمی

مهرزمان انتقالعنوان

تاریخ و زمان تنظیمی سامانه که نشان دهنده زمان تأیید انتقال پیشینه است توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

0کمینه رخ داد

1حداکثر رخداد

نداردقابلیت تغییر؟

ندارد مأخذ موجودیت
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مهرزمانگونه داده

M 107-4-14 شناسه کاربر یا گروه

شناسه 
سیستمی

2b1820f7-97ef-4010-8de8-f0745e0855c0

عنوان
شناسه کاربر یا گروه

توصیف
شناسه یک کاربر یا گروه که به یک یا دو نقش در مدخل کنترل دسترسی اعطا 

می گردد 

مدخل کنترل دسترسی گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

دارد )با تغییر فهرست کنترل دسترسی(قابلیت تغییر؟

مأخذ 
موجودیت؟

دارد

گروه ))10-2-14 E	گونه مأخذ
	)16-2-14 E( کاربر

UUIDگونه داده

14-5 تعاریف کارکرد
F 1-5-14 انبوهه – افزودن انبوهه

شناسه 
سیستمی

f6c7d6a4�c69e�4d33�9d4a�4137274b68da

انبوهه – افزودن انبوههعنوان
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افزودن یک انبوهه فرزند به انبوه باز از طریق جابجایی آن از ریشه یا مادر قبلی آنتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر 
ابرداده ای 
موجودیت

عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه تعلق دارند تغییر خواهد کرد:
)48-4-14 M( مهرزمان آخرین افزودن .

عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه تعلق دارد نیز ممکن است تغییر کند :)اگر قبال 
تنظیم نشده است(

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده .
عناصر ابرداده ای زیر که به انبوهه فرزند دخیل تعلق دارند تغییر خواهند کرد:

)63-4-14 M( شناسه انبوهه مادر .
)1-4-14 M( مهرزمان انبوهه بندی .

عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه فرزند دخیل تعلق دارد برچیده خواهد شد )در 
صورت وجود(

)52-4-14 M( بیشینه سطوح انبوهه .

از الزام)ات( 
کارکردی

R6.5.14. R6.5.8

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه 

کنید به 
)R2.4.16

)76-4-14 M( شناسه مادر قبلی دخیل
)75-4-14 M( شناسه مادر جدید دخیل

)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های 
کاربرد

22-5-14 F این کارکرد همواره در ارتباط با .
 انبوهه – برچیدن انبوهه اجرا می شود

.قبل از اینکه یک کاربر بتواند انبوهه را جابجا کند ،کاربر باید صالحت اجرای این 
کارکرد را در مادر جدید داشته باشد ،هم چنانکه باید صالحیت برچیدن انبوهه از 

ریشه یا مادر قبلی آن را داشته باشد
. برای جابجا کردن یک انبوهه به طوری که یک انبوهه ریشه بشود، کاربر باید اختیار 

اجرای این کارکرد را برای خدمت پیشینه به عنوان یک کل داشته باشد
.این کارکرد فقط برای افزودن انبوهه های فرزند ازطریق جابجایی آن ها از هرجا 
به کار می رود: برای افزودن انبوهه های فرزند ازطریق ایجاد آن ها در انبوهه به کار 

نمی رود )نگاه کنید به F 14-5-5 انبوهه -  ایجاد(

F 2-5-14 انبوهه – افزودن ابرداده زمینه ای

746b7ffc-d9a4-43d9-9dfa-01f6d1e8f671شناسه سیستمی

عنوان
انبوهه – افزودن ابرداده زمینه ای

افزودن یک یا بیش از یک تعریف عنصر ابرداده زمینه ای به انبوههتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شد
بکارگیری عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر ابرداده ای 

الگویی زیر را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:
	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

19-5-7 R

هدف 
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه 

کنید به به
)16-4-2  R

	)64-4-14 M(  شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های 
کاربرد

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی به کاررفته 
باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل محسوب نمی شود(

F 14.5.3 انبوهه – افزودن پیشینه

0ef1d20b-a65f-4b0a-b2a0-e7b3a9a665f4شناسه سیستمی

عنوان
انبوهه - افزودن پیشینه

افزودن یک پیشینه به انبوهه باز از طریق جابجایی از انبوهه قبلی آن توصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

عنصر ابردادهای زیر که به انبوهه تعلق دارد تغییر خواهد کرد:
)48-4-14 M( مهرزمان آخرین افزودن .

عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه تعلق دارد ممکن است تغییر کند )اگر قبال 
تنظیم نشده است(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده .
عناصر ابرداده ای زیر که به پیشینه تعلق دارند تغییر خواهند کرد:

	)63-4-14 M( شناسه انبوهه مادر
	)1-4-14 M( مهرزمان انبوهه بندی

عنصر ابرداده ای که به پیشینه تعلق دارد بسته به اینکه کاربر صالحیت دار 
نگهداری یا جایگزینی طبقه قبلی پیشینه را انتخاب کرده باشد، طبق 6.5.3  

جایگزین کرده باشد ممکن است تغییر کند:
	)4-4-14 M( شناسه طبقه

از الزام)ات( 
کارکردی

14-5-6 R .13-5-6 R

هدف 
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به

)16-4-2 R

)76-4-14 M(شناسه مادر قبلی دخیل
)75-4-14 M( شناسه مادر جدید دخیل

)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های 
کاربرد

.این کارکرد همواره در ارتباط با F 14-5-22 انبوهه – برچیدن پیشینه 
اجرا می شود

.قبل از این که یک کاربر بتواند پیشینه ای را جاجا کند، کاربر باید صالحیت 
اجرای این کارکرد را در مادر جدید خود داشته باشد، هم چنانکه باید صالحیت 

برچیدن پیشینه از انبوهه مادر قبلی آن را داشته باشد
این کارکرد فقط برای افزودن پیشینه ها به یک انبوهه مادر جدید ازطریق 

جابجایی آن ها از یک انبوهه مادر جدید به کار می رود: برای افزودن پیشینه ها 
-5-14 F به انبوهه ازطریق ایجاد آن ها در انبوهه به کار نمی رود )نگاه کنید به

121 انبوهه -  ایجاد(. 

F 4-5-14 انبوهه - بستن

09fb9edc-d179-49dc-b069-a435f162e6fdشناسه سیستمی

عنوان
انبوهه - بستن

بستن یک انبوهه فعال   توصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

)5-4-14 M( مهرزمان بسته شدن 

R 6-5-6از الزام)ات( کارکردی

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده 
)16-4-2 Rنگاه کنید به(

)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

یاداشت های کاربرد

اگر همه محتویات انبوهه قبال تخریب شده باشد بستن آن ممکن 
است منتج به انهدام خودکار آن گردد )نگاه کنید به R 8-4-21   و 

F  14- 5- 9 انبوهه – تخریب(

F  5-5-14 انبوهه - ایجاد

6054ae16-2036-424e-9bb7-aedb6e8229ccشناسه سیستمی

عنوان
انبوهه - ایجاد

ایجاد یک انبوههتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه داده
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 تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
	)4-4-14 M( شناسه طبقه
	)104-4-14 M( عنوان
	)16-4-14 M( توصیف
	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه 
	)5-4-14 M( مهرزمان بسته شدن
	)52-4-14 M( بیشینه سطوح انبوهه
	)63-4-14 M( شناسه انبوهه مادر
	)1-4-14 M( مهرزمان انبوهه بندی
	عناصر ابرداده ای زمینه ای

اگر انبوهه در یک انبوهه مادر ایجاد شود عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه مادر 
تعلق دارد تغییر خواهد کرد:

	)48-4-14 M( مهرزمان آخرین افزودن
عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه مادر تعلق دارد نیز ممکن است تغییر کند )اگر 

قبال تنظیم نشده است(:
	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده 

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی 
زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

R2.4.25, R6.5.1, R6.5.2, R7.5.18

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده 
)نگاه کنید به 
)16-4-2  R

)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل .
)75-4-14 M( شناسه مادر جدید دخیل.

)25-4-14 M( شرح رخ داد.
)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده.

)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد

انبوهه ممکن است بسته ایجاد شود با یک مهرزمان بسته شدن
انبوهه های ریشه )بدون مادر( باید داری یک شناسه طبقه باشند

تنها انبوهه های ریشه می توانند بیشینه سطوح انبوهه را داشته باشند
 تنها انبوهه های فرزند دارای شناسه انبوهه مادر و مهرزمان انبوهه بندی هستند: 

رخ داد تولیدشده نیز شامل یک شناسه انبوهه مادر دخیل خواهد بود و در 
تاریخچه های رخ داد هم انبوهه ایجادشده و هم انبوهه مادر آن ظاهر خواهد شد.

انبوهه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همین طور عناصر ابرداده ای 
سیستمی فهرست شده ایجاد شود

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده می شوند، شناسه الگوی 
بکاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود

. برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی و 
مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده گردد  

f 14-5-6 انبوهه – پاک کردن

ae8dd3fe-3e02-4aa5-b9d0-840e0ea5b68شناسه سیستمی

انبوهه – پاک کردنعنوان

پاک کردن انبوهه بی استفاده    توصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

انبوهه بی استفاده به همراه ابرداده ها و تاریخچه رخ داد خود پاک می شود

از الزام)ات( 
کارکردی

7-5-6 R

فقط کنترل دسترسیهدف
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یادداشت های 
کاربرد

هیچ رخ دادی تولید نمی شود

F 7-5-14 انبوهه – پاک کردن رخ داد ته مانده

bff0f6be-8b87-454e-b4a9-a8ca584e574bشناسه سیستمی

انبوهه – پاک کردن رخ داد ته ماندهعنوان

حذف یک رخ داد از تاریخچه رخ داد انبوهه ته ماندهتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
.موجودیت رخ داد پاک می شود

از الزام)ات(  
کارکردی

21-4-2 R 

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابراده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16 -4-2  R

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)4-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
	)25-4-14 M شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به :R 2-4-14 (یادداشت های کاربرد

F 8-5-14 انبوهه – پاک کردن ابرداده ته مانده

شناسه 
سیستمی

8e6f41c0-fe66-4147-865b-7c3fd0d3b3aa

عنوان
انبوهه – پاک کردن ابرداده ته مانده

پاک کردن عنصر از ابرداده انبوهه ته ماندهتوصیف
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انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر 
ابرداده ای 
موجودیت

هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر ابرداده ای سیستمی 
و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک مهرزمان

از الزام)ات( 
کارکردی

7-5-7 R

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه 

کنید به 
)16-4-2 R

)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده

)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های 
کاربرد

)7-5-7 R این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به

F 14-5-9 انبوهه – تخریب

شناسه 
سیستمی

60aa99a4-cf98-4e03-b64d-1fd137e90296

انبوهه – تخریب عنوان

تخریب انبوههتوصیف

گونه 
موجودیت

)1-2-14 E( انبوهه

تغییر 
ابرداده ای 
موجودیت

 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

از الزام)ات( 
کارکردی

22-4-8 R .6-5-6 R
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فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه 

کنید به 
)16-4-2 R

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یاداشت های 
کاربرد

	 6-5-6 و همه فرزندان آن R این کارکرد زمانی که انبوهه بسته است، طبق
قبال تخریب شده اند طبق R 2-4-20 و R 7-5-6، به طورخودکار توسط

MRCS  اجرا می شود 
• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده 

استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و چه گونه هایی از رخ دادها 
 R 2-4-20 و  R از تاریخچه رخ داد انبوهه در زمان انهدام زدوده شده اند طبق

6-5-7

F 10-5-14 انبوهه - صادرشده

3f124e3f-64e8-4627-ac32-d1aa7b95ffa9شناسه سیستمی

انبوهه – صادرشدهعنوان

انبوهه به صورت کامل یا به عنوان یک جانگهدار صادر شده است توصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
ابرداده ای

10-4-11 R

فقط تولید  رخ داد	هدف
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ابرداده رخداد افزوده 
 R نگاه کنید  به(

)16-4-2

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)30-4-14 M( شناسه صدور
	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام کاربر 

به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار توسط 
MCRS اجرا می شود

	 برای صدور MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط
طبق R 11-4-4 است

	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته
شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته شود

	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق

F 11-5-14 انبوهه – ارث بری طبقه پیش فرض   

d54f1e11-36c9-451e-abff-9cfa6b7b28e7شناسه سیستمی

عنوان
انبوهه – ارث بری طبقه پیش فرض

ارث بری طبقه بندی پیش فرض طبقه مادر توصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

)4-4-14 M( شناسه طبقه

R .4-5-6 R 6-5-14از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده 
-4-2 R نگاه کنید به(

)16

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

	 این کارکرد ممکن است فقط برای انبوهه های فرزند درجایی که که.
طبقه پیش فرض دستخوش تغییر شده است اجرا گردد )نگاه کنید به 

20-5-14 F
	 اجرای این کارکرد شناسه طبقه را از انبوهه فرزند برمی چیند تا .

تضمین گردد که طبقه بندی مادر خود را ارث می برد

F 14-5-12 انبوهه – بازبینی

f607266f-e7fd-4bba-bbd3-462772c1d653شناسه سیستمی

عنوان
انبوهه – بازبینی

مرور برای انبوهه، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی ابرداده های آن توصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

R6.5.9, R6.5.17, R9.4.7

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل

یاداشت های کاربرد
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده انبوهه 

را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو شناسایی 
گردد
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ACL 14-5-13 انبوهه – بازبینی F

c1de7c62-b4be-4622-99f5-f78ee88f41daشناسه سیستمی

انبوهه - بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی انبوههتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده 
-4-2 R نگاه کنید به(

)16
)64-4-14 M( مشارکت انبوهه دخیل

F 14-5-14 انبوهه – رخ داد بازبینی

db9c7774-0799-45e0-999e-0018cbd71e97شناسه سیستمی

انبوهه – رخ داد بازبینیعنوان

مرور تاریخچه رخ داد انبوهه و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده 
-4-2 R نگاه کنید به(

)16

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-15 انبوهه – تغییر F

2b8f6950-8dce-41ba-aec3-a3b8181a4739شناسه سیستمی

انبوهه - تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی برای انبوههتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	پرچم شمول نقش های موروثی
	مدخل کنترل دسترسی

از الزام)ات( 
کارکردی

	10-5-4 R 

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 
) 16-4-2 R به

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)82-4-14 M( شناسه گروه یا کاربر دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 D(مدخل تغییر ابرداده
	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
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یادداشت های کاربرد

	 اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییر کند یک مدخل تغییر
ابرداده ای باید به رخ داد مربوطه افزوده گردد

	شناسه کاربر یا گروه دخیل، راجع 
به کاربر یا گروهی است  با مدخل کنترل دسترسی در ارتباط است

	 اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به انبوهه به طور همزمان
 تغییر کند،

برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر کرده است، 
یک رخ داد باید تولید گردد

	 ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه
دخیل اعطا شده اند و کدام نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند
 	

F 14-5-16 انبوهه – تغییر بیشینه سطوح انبوهه

148427cb-6e55-498d-8352-c13729ad09c5شناسه سیستمی

انبوهه - تغییر بیشینه سطوح انبوههعنوان

تغییر بیشترین شمار سطوح انبوهه که زیر یک انبوهه ریشه ممکن استتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

بیشینه سطوح انبوهه ))52-4-14 M	ابرداده موجودیت

R 6-5-5از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	ایجاد رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده 
-4-2 R نگاه کنید به(

)16

	)16-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

تنها انبوهه های ریشه ممکن است دارای بیشترین سطوح انبوهه باشند.یادداشت های کاربرد

F 14-5-17 انبوهه – تغییر ابرداده

d4104970-759a-45fc-aa83-43ca632a2307شناسه سیستمی

انبوهه - تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده انبوهه فعالتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت

	)104-4-14 M( عنوان
	)16-4-14 M( توصیف
	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
	عناصر ابرداده ای زمینه ای

از نیاز)ات( 
کارکردی

R 6-5-3

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده
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یادداشت های دامنه

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
 ابرداده ای زمینه ای متعلق به انبوهه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک مدخل 
تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 14-5-18 انبوهه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

3ed4bcd1-ae2f-4c34-a0e1-5ddde22d1453شناسهٔ سیستم

انبوهه – تغییر تاریخ/زمان پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/زمان پیدایش انبوهه فعالتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

 تاریخ/ زمان تولید

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید 

)26-4-2 R به
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F 14-5-19 انبوهه – بازکردن

7c533508-1967-401c-9aa4-a6ad85fb63d5شناسه سیستمی

انبوهه – بازکردنعنوان

باز کردن انبوهه فعالی که قبال بسته شده استتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

مهرزمان بسته شدن ))5-4-14 M	تغییر ابرداده ای موجودیت

R 6-5-6از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده 
)16-4-2 R نگاه کنید به(

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد

بازکردن یک انبوهه سبب برچیده شدن مهرزمان می گرددیادداشت های کاربرد

F 14-5-20 انبوهه – بازگزینی طبقه

a938c62a-6dff-4f7f-9490-9780cfc74f8bشناسه سیستمی

انبوهه - بازگزینی طبقهعنوان

بازگزینی طبقه بندی قبلی انبوههتوصیف

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
انبوهه

)4-4-14 M( شناسه طبقه

از الزام)ات( 
کارکردی

14-5-6 R .4-5-6 R .8-4-5 R

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

	)64-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های 
کاربرد

اجرای این کارکرد یک شناسه طبقه مستقیما به انبوهه می افزاید یا اگر انبوهه 
دارای یک شناسه طبقه است آن را جایگزین می کند

F 14-5-21 انبوهه – برچیدن انبوهه

41388b8a-b380-4997-8925-9f678c1655fcشناسه سیستمی

انبوهه - برچیدن انبوههعنوان

تعریف
برچیدن یک انبوهه فرزند از انبوهه، از طریق جابجایی آن به ریشه یا مادر 

غیر آن

انبوهه )E 14-2-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
نگاه کنید به کارکرد مرتبط F 14-5- 1 انبوهه – افزودن انبوههموجودیت

R 6-5-8از الزام)ات( کارکردی

فقط کنترل دسترسیهدف
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یادداشت های کاربرد

• قبل از آن که یک کاربر بتواند یک انبوهه فرزند را به بیرون از انبوهه 
جابجا کند، کاربر باید اختیار اجرای این کارکرد را داشته باشد، و همچنین 

 اختیار افزودن یک انبوهه به ریشه یا مادر جدید را دارا باشد
• برای برچیدن یک انبوهه ریشه و دارای مادر کردن آن، کاربر باید اختیار 

 اجرای این کارکرد برای خدمت پیشینه به عنوان یک کل را داشته باشد
• این کارکرد همواره در ارتباط با F 14-5-1  انبوهه – افزودن انبوهه اجرا 

می شود، که توصیف کننده ابرداده تغییر یافته و رخ داد تولید شده است
• این کارکرد به طور جداگانه به تغییر ابرداده یا تولید یک رخ داد نمی پردازد

F 14-5-22 انبوهه –  برچیدن پیشینه

d7d6dc0f-3d13-4f98-8fd5-b2ad9163d2ccشناسه سیستمی

انبوهه –  برچیدن پیشینهعنوان

برچیدن یک پیشینه از انبوهه با جابجایی آن به انبوهه مادر متفاوتتوصیف

انبوهه E 14-2-1گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

نگاه کنید به کارکرد مرتبط .F 14-5-3 انبوهه – افزودن انبوهه

از الزام)ات( 
کارکردی

8-5-6 R

تنها کنترل دسترسیهدف

یادداشت های 
کاربرد

• قبل از اینکه کاربر بتواند یک پیشینه را به بیرون انبوهه جابجا کند، کاربر 
باید اختیار اجرای این کارکرد را داشته باشد، همچنین اختیار افزودن یک 

پیشینه به انبوهه مادر جدید را داشته باشد
• این کارکرد همواره در ارتباط با با انبوهه F 14-5-3 انبوهه – افزودن 

پیشینه اجرا می شود که توصیف کننده ابرداده تغییریافته و رخ داد تولید شده 
است

• این کارکرد به طور جداگانه به تغییر ابرداده یا تولید یک رخ داد نمی پردازد
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F 14-5-23 طبقه – افزودن ابرداده زمینه ای

5e4be488-5911-4fee-bb5b-bbc1e76bf8d4شناسه سیستمی

طبقه – افزودن ابرداده زمینه ای عنوان

افزودن یک یا چند عنصر ابرداده ای زمینه ای به طبقه توصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر 
ابرداده ای الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

	65-4-14 M شناسه انبوهه دخیل
	25-4-14 M شرح رخ داد
	3-3-14 D مدخل تغییر ابرداده
	2-4-14 M شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه 

الگوی به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک 
موجودیت دخیل محسوب نمی شود(

F 14-5-24 طبقه – ایجاد

c4285bfb-b62b-403c-9078-49522d881a85شناسه سیستمی

طبقه - ایجادعنوان

ایجاد یک طبقهتوصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
	)104-4-14 M( عنوان
	)16-4-14 M( توصیف
	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
	)11-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض
	عناصر ابرداده ای زمینه ای

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی 
زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده  باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

18-5-7 R .2-4-5 R .25-4-2 R

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

	)65-4-14 M( شناسه انبوهه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده
	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های 
کاربرد

• موجودیت طبقه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین عناصر 
ابرداده ای سیستمی فهرست شده ایجاد شود.

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی و 
مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده گردد  

• جایی که کنترل های دسترسی ارثی طبقه در زمان ایجاد تغییر می کنند آن گاه 
رخ دادهای جداگانه F 14-5-33 طبقه - تغییر ACL باید برای هر تغییر 

صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید شود.
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F 14-5-25 طبقه – پاک کردن

f6134d1a‑649d‑4b0a‑9da4‑ce9e4b713d6fشناسهٔ سیستمی

طبقه – پاک کردنعنوان

پاک کردن طبقه بی استفادهتوصیف

دسته)E 14-2-2(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

طبقه بی استفاده به همراه ابرداده ها و تاریخچه رخ داد آن پاک می شود

R 5-4-5از الزام)ات( کارکردی

فقط کنترل دسترسیهدف

هیچ رخ دادی تولید نمی شود.یادداشت های کاربرد

F 14-5-26 طبقه – پاک کردن رخ داد ته مانده

e8adbb3a-6e5d-49d2-989f-dabbcc384133شناسه سیستمی

طبقه – پاک کردن ته مانده رخ داد  عنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده طبقهتوصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

 تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	هیج عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
	مدخل رخ داد پاک می شود

 R 2-4-21از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همیشه یک رخ داد تولید می کندیادداشت های کاربرد

F 14-5-27 طبقه – پاک کردن ابرداده ته مانده

145d6256-0974-46b1-b698-bc0d0ecadb57شناسه سیستمی

طبقه – حذف فرادهعنوان

پاک کردن عنصر از ابرداده طبقهتوصیف

طبقهگونه موجودیت

تغییر ابرداده ای موجودیت
هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر 
ابرداده ای زمینه ای و سیستمی، به جز یک شناسه سیستمی یا یک 

مهرزمان

R 7-5-7از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده 
)16-4-2 R نگاه کنید به(

)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده

)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند.)نگاه کنید به R 7-5-7(یادداشت های کاربرد

 
F 14-5-28 طبقه – تخریب

fed36daf-26ce-4d44-8452-b0cc3607ab75شناسه سیستمی

طبقه - تخریبعنوان
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تخریب طبقه فعالتوصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

R 5-4-6از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16 -4-2  R

	)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
	) 25-4-14( شرح رخ داد
	)15-4-14 M(شناسه  تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
	)14-4-14 M(شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یادداشت های کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 
رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و 

چه گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد طبقه در زمان انهدام زدوده 
6-5-7 R 2-4-20 و  R شده اند طبق

 F 14-5-29 طبقه – صادرشده

476a72fd-0d53-470c-b962-afe9b1780759شناسه سیستمی

طبقه - صادرشدهعنوان

طبقه به طور کامل یا به عنوان یک جانگهدار صادر شده استتوصیف

طبقه)E 14-2-2(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی شودتغییر ابرداده ای موجودیت

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی
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تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
)30-4-14 M(شناسه صدور

)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام کاربر 

به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار توسط 
MCRS اجرا می شود

	 برای صدور MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط
طبق R 11-4-4 است

	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته
شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته شود

شرح رخ داد طبق R 11-4-5 شرح صدور را در بر دارد

F 14-5-30 طبقه – بازبینی

1ce37d0a-be50-410b-9518-a4919921255fشناسه سیستمی

طبقه - بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای طبقه، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کندتغییر ابرداده ای موجویت

R .17-5-6 R .9-5-6 R .7-4-5 R 9-4-7از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)65-4 14 M( شناسه طبقه دخیل

یادداشت های کاربرد
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر 

ابرداده انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول 
در نتایج جستجو شناسایی گردد

ACL 14-5-31 طبقه – بازبین F

1107cc8a-798c-4d6f-8d95-55c9f87b43bcشناسه سیستمی

طبقه - بازبینی ACLعنوان

بررسی فهرست کنترل دسترسی طبقه توصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

شناسه طبقه دخیل )M 14-4-65(ابرداده رخ داد افزوده

F 14-5-32 طبقه – بازبینی رخ داد 

8753d035-a402-4346-be10-5010e1f278b3شناسه سیستمی

طبقه - بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد طبقه و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف
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طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی شود

از الزام)ات( 
کارکردی

19-4-2 R

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابردادهٔ رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-33 طبقه – تغییر F

caced2b7-3496-4f0c-b679-6a8abc692c4aشناسه سیستمی

طبقه - تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی طبقهتوصیف

دستهگونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

43-4-14 M ( پرچم شمول نقش های موروثی

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(446

ابرداده رخ داد افزوده 
)نگاه کنید هب 

)16-4-2  R

)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل •
)82-4-14 M(  شناسه کاربر و یا گروه دخیل •

)25-4-14 M( شرح رخ داد •
)3-3-14 D(مدخل تغییر ابرداده •

)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده •
)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده •

یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با فهرست 
کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به طبقه به طور همزمان 
تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر کرده 

است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-34 طبقه – تغییر طرح کنارگذاری پیش فرض

7308ee79-510a-4738-bf79-07fd0e85f4afشناسه سیستمی

عنوان
طبقه – تغییر طرح کنارگذاری پیش فرض

تغییر شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض طبقه فعالتوصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض ))11-4-14 M	تغییر ابرداده ای موجودیت
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R .4-4-5 R 8-4-13از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2  R کنید به

)65-4-M14( شناسه طبقه دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده

F 14-5-35 طبقه – تغییر ابرداده

aa06e05a-2d32-4a08-9902-bf1628ce506eشناسه سیستمی

طبقه – تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده طبقه فعالتوصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	)104-4-14 M( عنوان
	)16-4-14 M( توصیف
	)497-14 M( یادداشت های دامنه
	عناصر ابرداده ای زمینه ای

از الزام)ات( 
کارکردی

3-4-5 R

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

	)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
ابرداده ای زمینه ای متعلق به طبقه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک مدخل 
تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 14-5-36 طبقه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

db27260a-e681-42b9-ad2f-64c5929b4f33شناسهٔ سیستم

طبقه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش عنوان

تغییر زمان/تاریخ پیدایش طبقه فعالتوصیف

طبقه )E 14-2-2(گونه موجودیت
تغییر ابرداده ای 

موجودیت
 زمان/تاریخ پیدایش

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

هدف
	کنترل دسترسی
	تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

16-4-2  R(

)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید 

)26-4-2 R به
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F 14-5-37 مؤلفه – افزودن ابرداده های زمینه ای

4c36756b-c66d-4469-9379-c3d979a777dcشناسه سیستمی

مؤلفه – افزودن ابرداده های زمینه ایعنوان

افزودن یک یا چند تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به مؤلفهتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر ابرداده ای 

الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:
)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

از الزام)ات( 
کارکردی

19-5-7 R

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

	شناسه مؤلفه دخیل
	شناسه پیشینه دخیل
	شرح رخ داد
	مدخل تغییر ابرداده
	شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های 
کاربرد

 115-5-15 F   این کارکرد ممکن است به وسیله هر کاربر مجاز به اجرای •
پیشینه – افزودن ابرداده زمینه ای اجرا شود

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل در نظر 

گرفته نمی شود(
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F 14-5-38 مؤلفه – ایجاد

0d6d5d46-4bab-4e92-8311-7d93ea476fd1شناسهٔ سیستم

مؤلفه - ایجادعنوان

ایجاد مؤلفه یک پیشینهتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

)100-4-14 M( شناسه سیستمی
)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد

)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
)86-4-14 M( شناسه پیشینه

)104-4-14 M(عنوان
)16-4-14 M( توصیف

)3-4-14 M( پرچم پاک سازی خودکار
عناصر ابرداده ای زمینه ای

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی 
زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

18-5-7 R .21-5-6 R .19-5-6 R .25-4-2 R

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
	)3-3-14 M( مدخل تغییر ابرداده
	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های 
کاربرد

 121-5-14 F( مولفه به طور همزمان با پیشینه آن ساخته ایجاد می شود •
پیشینه - ایجاد(

• مؤلفه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین عناصر ابرداده ای 
سیستمی فهرست شده، ایجاد شود.

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شوند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی و 
مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده گردد  

F 14-5-39 مؤلفه – پاک کردن ته مانده رخ داد

a0efddae�9c93�4bd4�bca1�11e4e12086d4شناسهٔ سیستم

مؤلفه – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده مؤلفه توصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

 تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	هیچ عنصر ابرداده ای  تغییر نمی کند
	موجودیت رخ داد پاک می شود

R .21-4-2 R 6-5-21از الزام)ات( کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده 
 R نگاه کنید به به(

)16-4-2

	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
	)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های کاربرد
-5-15 F این کارکرد ممکن است توسط هر کاربر مجاز به اجرای •

122  پیشینه –  پاک کردن ته مانده رخ داد، اجرا شود
)14-4-2 R این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به •

F 14-5-40 مؤلفه – پاک کردن ته مانده ابرداده

18378b4a-db17-4309-9c04-a88e15888e1eشناسه سیستمی

مؤلفه - پاک کردن ته مانده ابردادهعنوان

پاک کردن عنصر از ابرداده ته مانده مؤلفهتوصیف

مؤلفه )E 14-4-23(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هر عنصر ابرداده ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر ابرداده ای 
سیستمی و زمینه ای و سیستمی به جز یک شناسه سیستمی یا یک مهرزمان

 از الزام)ات( 
 R .21-5-6 R 7-5-7کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

  123-5-15 F این کارکرد ممکن است توسط هر کاربر مجاز به اجرای •
پیشینه –  پاک کردن ته مانده ابرداده اجرا گردد.

)7-5-7 R این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به •

F 14-5-41 مؤلفه –  تخریب

4bc532be-b33b-407b-9c59-28bb6c65e1ffشناسه سیستمی

مؤلفه - تخریبعنوان
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تخریب مؤلفه به عنوان بخشی از تخریب یک پیشینهتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
مهرزمان تخریبموجودیت

از الزام)ات( 
R 8-4-20کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد به طورخودکار توسط MCRS به عنوان بخشی از از تخریب یک 
پیشینه اجرا می شود )نگاه کنید به F 14-5-124 پیشینه – تخریب(

رخ داد  کارکرد  تعریف  شناسه  و  پاک شده  ابرداده ای  عنصر  تعریف  شناسه   •
چه  و  ابرداده ای  عناصر  چه  نشان دهند  تا  می شوند  استفاده  پاک شده 
زدوده  انهدام  زمان  در  مؤلفه  رخ داد  تاریخچه  از  رخ دادها  از  گونه هایی 

6-5-7 R 2-4-20 و  R شده اند طبق

F 14-5-42 مؤلفه – دوباره سازی

9cd765ac-a511-4da1-9bee-90b40f769d60شناسه سیستمی

مؤلفه – دوباره سازیعنوان

دوباره سازی یک مؤلفهتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
شناسه دوباره سازی ) )23-4-14 M	موجودیت
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R 6-5-16از الزام)ات( کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده 
)16-4-2 R نگاه کنید به(

	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
	)69-4-14 M( شناسه دوباره سازی دخیل
	)23-4-14 M(شناسه دوباره سازی

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد به طور خودکار توسط MCRS   به عنوان بخشی از 
 126-5-14 F دوباره سازی یک پیشینه اجرا می شود )نگاه کنید به

پیشینه – دوباره سازی(
.•  دو رخ داد دوباره سازی تولید خواهدشد:  یکی برای اولین مؤلفه  

است که مؤلفه دوم را با استفاده از شناسه دوباره سازی دخیل  به عنوان 
دوباره ساخته معرفی می کند و یکی برای مؤلفه دوم که مؤلفه اول را 

با استفاده از شناسه دوباره سازی دخیل به عنوان دوباره ساخته شناسایی 
می کند

•  رخ دادهای دوباره سازی از طریق شناسه دوباره سازی در موجودیت 
رخ داد پیوند خواهند یافت

F 14-5-43 مؤلفه – صادرشده

cad7c66b-50ef-479c-9403-f61af0cffea4شناسه سیستمی

مؤلفه - صادرشدهعنوان

مؤلفه به طورکامل یا به عنوان یک جانگهدار صادر شده استتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
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از  الزام)ات( 
کارکردی

10-4-11 R

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
	)30-4-14 M( شناسه صدور
	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام کاربر 

به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار توسط 
MCRS اجرا می شود

	 برای صدور MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط
طبق R 11-4-4 است

	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته
شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته شود

	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق

F 14-5-44 مؤلفه – بازبینی 

31b1b287-7de3-4f67-a637-c0f7063d19acشناسه سیستمی

مؤلفه – بازبینیعنوان

مرور برای مؤلفه، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی ابرداده های آنتوصیف

مؤلفه ها )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
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از الزام)ات( 
کارکردی

21-5-6 R .17-5-6 R

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

یادداشت های کاربرد

-5-15   F این کارکرد ممکن است توسط هر کاربر مجاز به اجرای • 
131  پیشینه  - بازبینی، اجرا شود.

•  برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 
انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو 

شناسایی گردد

 
F 14-5-45 مؤلفه – بازبینی رخ داد

351ea1cf-87e0-4499-a397-f 608ad3033c3شناسه سیستمی

مؤلفه – بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد مؤلفه و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند.

R .19-4-2 R 6-5-21از الزامات کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

یادداشت های کاربرد
این کارکرد ممکن است توسط هر کاربر مجاز به اجرای   
F  15- 5- 133  پیشینه  - بازبینی رخ داد، اجرا شود.

F 14-5-46 مؤلفه – تغییر  ابرداده

fbc13347-7576-4aaa-9109-d5ff69a43021شناسه سیستمی

مؤلفه - تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده مؤلفه فعالتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

	)104-4-14 M( عنوان
	)16. 4-M14( توصیف
	عناصر ابرداده ای زمینه ای

از الزام)ات( 
کارکردی

21-5-6 R .20-5-6 R

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

)25-4-14 M( شرح رخ داد
)3-3-14 D(مدخل تغییر ابرداده س

یادداشت های کاربرد

•  این کارکرد ممکن است توسط هر کاربر مجاز به اجرای   
F  15- 5- 135  پیشینه  - تغییرابرداده، اجرا شود.

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
ابرداده ای زمینه ای متعلق به مؤلفه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد
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F 14-5-47 مؤلفه –  تغییر تاریخ/زمان پیدایش

94480ab5-c230-4c54-b0a4-4980441bde4cشناسه  سیستمی

مؤلفه –  تغییر تاریخ/زمان پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/زمان پیدایش مؤلفه فعالتوصیف

مؤلفه )E 14-2-3(گونه موجودیت

تاریخ/زمان پیدایش )M 14-4-61(تغییر ابرداده ای موجودیت

R .26-4-2 R 6-5-21از الزام)ات( کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه کنید 
)16-4-2-R  به

)66-4-14 M(شناسه مؤلفه دخیل
)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

)25-4-14 M(شرح رخ داد
)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

 این کارکرد ممکن است توسط هر کاربر مجاز به اجرای   
F  15- 5- 136  پیشینه  - تغییر تاریخ/زمان پیدایش، اجرا شود.
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه 

)26-4-2 R کنید به

F 14-5-48 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – ایجاد

e12e910b-8a2e-4939-a34b-1f0eb06a9697شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – ایجادعنوان

ایجاد یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ایتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-8(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای موجودیت

)100-4-14 M( شناسه سیستمی
)9-4 -M14( مهرزمان ایجاد

 )61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش
)104-4-14 M( عنوان
)16-4-14 M( توصیف

)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
)84-4-14 M( ترتیب ارائه

)56-4-14 M( کمینه رخ داد
)53-4-14 M( بیشینه رخ داد

)46-4-14 M( پرچِم آیا تغییرپذیر است
)45-4-14 M( پرچم آیا ارجاع موجودیتی دارد

)M14.4.24( شناسه گونه ارجاع موجودیتی
)10-4-14 M( گونه داده

)47-4-14 M( پرچم آیا متنی است
)13-4-14 M( مقدار پیش فرض

)12-4-14 M( شناسه زبان پیش فرض
)88-4-14 M( پرچم نگهداری درزمان انهدام

R .3-5-7 R .2-5-7 R .25-4-2 R 7-5-4از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
)25-4-14 M(شرح رخ داد

)3-3-14 D(مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه 
سیستمی و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه 

افزوده گردد  
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای در 
زمان ایجاد تغییر می کنند رخ دادهای جداگانه  F 14-5-112 تعریف 

عنصر ابرداده ای - تغییر ACL باید برای هر تغییر صورت گرفته در 
فهرست کنترل دسترسی تولید شوند.
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F 14-5-49 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای –  پاک کردن

be1eadc6-d5a2-4d39-9a79-43c501b70cdbشناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای –  پاک کردنعنوان

پاک کردن تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای بی استفادهتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-4(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای بی استفاده به همراه ابرداده و تاریخچه رخ داد 
آن پاک می شود

از الزام)ات( 
کارکردی

10-5-7 R

تنها تولید رخ دادهدف

هیچ رخ دادی تولید نمی شود.یادداشت های کاربرد

F 14-5-50 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – پاک کردن ته مانده رخ داد

f791a9a7-2470-491c-b5e5-31cc04a90788شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ایتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-4(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند.
موجودیت رخ داد پاک می شود.

از الزام)ات( 
کارکردی

21-4-2 R 
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هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

)425-14 M(شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R2.4.14(یادداشت های کاربرد

F 14-5-51 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تخریب

59e9e6a6-b87a-4ca2-a615-36d04518e064شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای- تخریبعنوان

تخریب تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای فعالتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-4(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

)17-4-14 E( مهرزمان تخریب

R 7-5-11از الزام)ات( کارکردی

هدف
کنترل دسترسی

تولید رخ داد

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16 -4-2  R

)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای دخیل
)25-4-14 M(شرح رخ داد

F 14-5-52 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای– صادرشده

c1a541d1-d68a-4dc4-93d0-ae5596263d73شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای- صادرشدهعنوان
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توصیف
تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به طورکامل یا بعنوان یک جانگهدار صادر 

شده است
تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-4(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

10-4-11 R

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

)74-4-14 M( شناسه عنصر ابرداده ای دخیل
)30-4-14 M( شناسه صدور

)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
)25-4-14 M(شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام کاربر 

به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار توسط 
MCRS اجرا می شود

	 برای صدور MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط
طبق R 11-4-4 است

	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته شود
و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته شود

	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق

F 14-5-53 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تغییر پیش از استفاده

31e98553-840c-48ab-8514-df2a77e9ae87شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای – تغییر پیش از استفادهعنوان

تغییر ابرداده تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای که قبال هرگز استفاده نشده توصییف
است

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-4-2(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای موجودیت

)56-4-14 M( کمینه رخ داد
)53-4-14 M( بیشینه رخ داد

)46-4-14 M( پرچم آیا تغییرپذیر است
)45-4-14 M( پرچم آیا ارجاع موجودیتی دارد
)24-4-14 M( شناسه گونه ارجاع موجودیتی

)10-4-14 M( گونه داده
)47-4-14 M( پرچمِ آیا متنی است

R 7-5-9از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

)D14.3.3( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• اجرای این کارکرد فقط برای تعاریف عنصر ابرداده ای زمینه ای که هرگز 
قبال برای پیشینه ای به کارنرفته ممکن است

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد 

F 14-5-54 تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای - تغییر تاریخ/ ساعت پیدایش

23ab0db8-2a0a-495b-b7a2-211d577b2e00شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای - تغییر تاریخ/ ساعت پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/ ساعت پیدایش تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ایتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای )E 14-2-4(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)61-4-14 M( تاریخ/ ساعت پیدایش

R 2-4-26از الزام)ات( کارکرید
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به     

)16-4-2  R

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه 

)26-4-2 R کنید به

F 14-5-55 نگهداشت کنارگذاری –  افزودن ابرداده زمینه ای

d3110710-a391-4b15-b6c2-8e3f904549e2شناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری –  افزودن ابرداده زمینه ایعنوان

افزودن یک یا چند عنصر ابرداده ای زمینه ای به طرح کنارگذاریتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر ابرداده ای 

 الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:
)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

از الزام)ات( 
کارکردی

19-5-7 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(

F 14-5-56 نگهداشت کنارگذاری –  افزودن موجودیت

3fa1c42b-1d1a-4888-8e26-f57a8d76df27شناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری –  افزودن موجودیتعنوان

افزودن یک طبقه، انبوهه یا پیشینه به نگهداشت کنارگذاری فعالتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت

• 	)39-4-14 M( شناسه پیشینه نگهداشته
• 	)37-4-14 M( شناسه انبوهه نگهداشته
• 	)38-4-14 M( شناسه طبقه نگهداشته

اجرای این کارکرد ممکن است عنصر ابرداده ای زیر را نیز تغییر دهد )اگر از قبل 
تنظیم نشده باشد(:

• 	)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

R9.4.3

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 
)16-4-2 R  به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

 
F 14-5-57 نگهداشت کنارگذاری - ایجاد

شناسه 
سیستمی

45e638b2-3eda-4a2d-b320-3b156ed82897
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نگهداشت کنارگذاری - ایجادعنوان

ایجاد یک نگهداشت کنارگذاری توصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( شرح
• 	)51-4-14 M( حکم
• 	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی زیر 
نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

1-4-9 R .18-5-7 R .25-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های 
کاربرد

• نگهداشت کنارگذاری ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین 	
عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده، ایجاد شود.

• • اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شوند، شناسه الگوی 	
 به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی و 
مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده گردد  
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی نگهداشت کنارگذاری در زمان ایجاد تغییر 

می کنند آن گاه رخ دادهای جداگانه F 14-5-66 نگهداشت کنارگذاری 
- تغییر ACL باید برای هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی 

تولید شود.

F 14-5-58 نگهداشت کنارگذاری – پاک کردن

52e2be2e-3aa6-4854-8b7d-d58141cec8a5شناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری – پاک کردنعنوان

پاک کردن نگهداشت کنارگذاری بی استفاده توصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

نگهداشت کنارگذاری بی استفاده به همراه ابرداده و تاریخچه رخ داد آن 
پاک می شود

R 9-4-6از الزام)ات( کارکردی

تنها کنترل دسترسیهدف

هیچ رخ دادی تولید نمی شودیادداشت های کاربرد

F 14-5-59 نگهداشت کنارگذاری –  پاک کردن ته مانده رخ داد

e6b9b61f-7b7e-4a30-84bc-0908b44d21afشناسه سیستمی
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نگهداشت کنارگذاری – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد را از تاریخچه رخ داد ته مانده نگه داشت کنارگذاریتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند	
• موجودیت رخ داد پاک می شود	

R 2-4-21 از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ا ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R 2-4-14(یادداشت های کاربرد

F 14-5-60 نگهداشت کنارگذاری –  پاک کردن ته مانده ابرداده

462a20ad-18d6-4875-b47e-b2ec992c612aشناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری –  پاک کردن ته مانده ابردادهعنوان

پاک کردن عنصر را از ابرداده ته مانده نگهداشت کنارگذاریتوصیف
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نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

 هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر ابرداده ای 
سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک مهرزمان

از الزام)ات( 
کارکردی

 7-5-7 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R7.5.7 (یادداشت های کاربرد

F 14-5-61  نگهداشت کنارگذاری –  تخریب

4b02e580-7fdb-4780-85ce-fdaa88fff88dشناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری– تخریبعنوان

تخریب نگهداشت کنارگذاری فعالتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

R 8-4-11از الزام)ات( کارکردی
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2  R کنید به

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یادداشت های کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 
رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و چه 

گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد نگهداشت کنارگذاری در زمان 
6-5-7 R 2-4-20 و  R انهدام زدوده شده اند طبق

F 14-5-62 نگهداشت کنارگذاری – صادرشده

1b60af30-8fb7-44af-8441-425004fc2780شناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری – صادرشدهعنوان

نگهداشت کنارگذاری به طورکامل یا به عنوان جانگهدار صادرشده است توصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)30-4-14 M( شناسه صدور
• 	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام کاربر 

به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار توسط 
MCRS اجرا می شود

	 برای صدور MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط
طبق R 11-4-4 است

	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته
شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته شود

	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق

F 14-5-63 نگهداشت کنارگذاری – بازبینی

cc102e9a-953f-410f-9cf2-e527ba70e49bشناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری –  بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای نگهداشت کنارگذاری، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

7-4-9 R .17-5-6 R .9-5-6 R  .7-4-5 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به
• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل

یادداشت های 
کاربرد

برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده انبوهه 
را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو شناسایی 

گردد
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ACL 14-5-64 نگهداشت کنارگذاری –  بازبینی F

971b7480-cb7e-43de-9a37-41c65cd65c7aشناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری –  بازبینی ACL عنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی نگهداشت کنارگذاریتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

9-5-4 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل

F 14-5-65 نگهداشت کنارگذاری – بازبینی رخ داد

a729cbb2-ae32-46ca-a31b-de9a1b010100شناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری –  بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد طرح کنارگذاری و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

 
 ACL 24-5-66 نگهداشت کنارگذاری – تغییر F

f308349e-fd2a-46ed-a3bc-abfd458f30bdشناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری – تغییر ACL عنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی نگهداشت کنارگذاریتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
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یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با 
فهرست کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به نگهداشت 
کنارگذاری به طور همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی 

که افزوده، برچیده یا تغییر کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-67 نگهداشت کنارگذاری – تغییر ابرداده

1ff0d40d-2a88-4b31-88f9-c1efc135c618شناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری – تغییر ابردادهعنوان

ابرداده نگهداری دسترسی فعال را تغییر می کند.شرح

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)51-4-14 M( حکم
• 	)97-4-14 M(یادداشت های دامنه
• عناصر ابرداده متنی	

R 9-4-2از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)67-4-14 M ( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
ابرداده ای زمینه ای متعلق به پیشینه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد 

F 14-5-68 نگهداشت کنارگذاری – تغییر تاریخ/ زمان پیدایش

812a29d1-a7ad-44d8-a7aa-4bab741e1e5bشناسه سیستمی

نگهداشت کنارگذاری – تغییر تاریخ/ زمان پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/زمان پیدایش نگهداشت کنارگذاری فعالتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش

از الزام)ات( 
کارکردی

26-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
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یادداشت های 
کاربرد

رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید به 
)26-4-2	R

F 14-5-69 نگهداشت کنارگذاری – برچیدن موجودیت

dcde1a11-f6e8-44f6-b48b-d3e61e53b9e2شناسه سیستمی 

نگهداشت کنارگذاری – برچیدن موجودیتعنوان

برچیدن یک طبقه، انبوهه یا پیشینه از نگهداشت کنارگذاری فعالتوصیف

نگهداشت کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)39-4-14 M( شناسه پیشینه نگهداشته
• 	)37-4-14 M( شناسه انبوهه نگهداشته
• 	)38-4-14 M( شناسه طبقه نگهداشته

از الزام)ات( 
کارکردی

3-4-9 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

 
F 14-5-70 طرح کنارگذاری – افرودن ابرداده زمینه ای

88fed471-3f1a-4171-8099-b35304d9aee5شناسه سیستمی 

طرح کنارگذاری – افرودن ابرداده زمینه ایعنوان

توصیف
افزودن یک یا بیشتر از یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به طرح 

کناگذاری

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر ابرداده ای 

الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:
)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(

F 14-5-71  طرح کنارگذاری - ایجاد

25556d43-6aa9-41e5-b146-e98473e14024شناسه سیستمی 

طرح کنارگذاری - ایجادعنوان

ایجاد یک طرح کنارگذاریتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)51-4-14 M( حکم
• 	)97-4-14 M(یادداشت های دامنه
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)94-4-14 M( کد آغازگر نگهداری
• 	)95-4-14 M( شناسه عنصر آغازگر نگهداری
• 	)90-4-14 M( کد بازه زمانی دوره نگهداری
• 	)89-4-14 M( شمار طول دوره نگهداری
• 	)91-4-14 M( کد مبدأ دوره نگهداری
• 	)92-4-14 M( کد ماه مبدأ دوره نگهداری
• 	)7-4-14 M( کد بازه زمانی دوره تایید
• 	)6-4-14 M( شمار طول دوره تایید
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی 
زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

1-4-8 R .18-5-7 R .25-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های 
کاربرد

• نگهداشت کنارگذاری ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و 	
 همچنین عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده، ایجاد شود.

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شوند، شناسه الگوی 
 به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه 
سیستمی و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه 

افزوده گردد  
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی طبقه در زمان ایجاد تغییر می کنند آن گاه 

 ACL 14-5-80 طرح کنارگذاری - تغییر F رخ دادهای جداگانه
باید برای هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید شود.

F 14-5-72 طرح کنارگذاری – پاک کردن

bac5ebc1-c4c3-4ec0-ba97-7421d17ca968شناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – پاک کردنعنوان

پاک کردن طرح کنارگذاری بی استفادهتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

طرح کنارگذاری بی استفاده به همراه ابرداده و تاریخچه رخ داد پاک می شود

از الزام)ات( 
کارکردی

10-4-8 R

تنها کنترل دسترسیهدف

 هیچ رخ دادی تولید نمی شودیادداشت های کاربرد

F 14-5-73 طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده رخ داد

8b26a551-b2c9-4940-ade6-ddf9ce771e62شناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان
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پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده طرح کنارگذاریتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند	
• موجودیت رخ داد پاک می شود	

از الزام)ات( 
کارکردی

21-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های 
کاربرد

)14-4-2 R این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به

F 14-5-74 طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده ابرداده

2ef9758c-9143-4859-bf7f-f7e3384c8750شناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – پاک کردن ته مانده ابردادهعنوان

پاک کردن عنصر از ابرداده ته مانده طرح کنارگذاریتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر ابرداده ای 
سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک مهرزمان

از الزام)ات( 
کارکردی

7-5-7 R
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده 
)نگاه کنید به 
)16-4-2  R

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های 
کاربرد

)7-5-7 R این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به

F 14-5-75 طرح کنارگذاری - تخریب

20f4d0e0-98c7-45b5-81d2-a14e67325f8eشناسه سیستمی

طرح کنارگذاری - تخریبعنوان

تخریب طرح کنارگذاری توصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

از الزام)ات( 
کارکردی

11-4-8 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده 
)نگاه کنید به 
)16-4-2  R

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
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یادداشت های 
کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد رخ داد 
پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و چه گونه هایی 
از رخ دادها از تاریخچه رخ داد موجودیت در زمان انهدام زدوده شده اند طبق  

6-5-7 R 2-4-20 و  R

F 14-5-76 طرح کنارگذاری – صادرشده

48f27df0-580a-4804-ab94-425dda402347شناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – صادرشدهعنوان

طرح کنارگذاری به طور کامل یا به عنوان جانگهدار صادر شده استتوصیف

طرح کنارگذاری )E14-2-6(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 
• 	)30-4-14 M( شناسه صدور
• 	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( در مورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام 
کاربر به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار 

توسط MCRS اجرا می شود
	 برای MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط

صدور طبق R 11-4-4 است
	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته

شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته 
شود
	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق

F 14-5-77 طرح کنارگذاری - بازبینی

a87eaf88-b537-4061-b57a-2d50e6fb5f9dشناسه سیستم

طرح کنارگذاری - بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای طرح کنارگذاری، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

طرح کنارگذاری)E 14-2-6(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ  عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

12-4-8 R .17-5-6 R .7-4-5 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 
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یادداشت های 
کاربرد

برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 
انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو 

شناسایی گردد

ACL 14-5-78 طرح کنارگذاری– بازبینی F

624f62eb-7e01-4e98-b886-291a1166698dشناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – بازبینی ACLعنوان

فهرست کنترل دسترسی طرح کنارگذاری را بازبینی می کندتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 

F 14-5-79 طرح کنارگذاری – بازبینی رخ داد

028167e8-309a-458f-8ae3-5dfbab73451dشناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – بازبینی رخ دادعنوان

سابقه رخ داد طرح کنارگذاری را مرور کرده و رخ دادهای آن را بازبینی می کندتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-6(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
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R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل 
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-80 طرح کنارگذاری – تغییر F

31b963f1-392c-4bd6-a696-934a53142632شناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – تغییر ACLعنوان

فهرست کنترل دسترسی طرح کنارگذاری را تغییر می کندتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( ورودی کنترل دسترسی

از الزام)ات( 
کارکردی

10-5-4 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
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یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر ابرداده 
باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با فهرست 
کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به طرح کنارگذاری به طور 
همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا 

تغییر کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-81 طرح کنارگذاری – تغییر ابرداده

8ec42472�e351�4c7e�8c02�9da97677d9acشناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – تغییر ابردادهعنوان

ابرداده طرح کنارگذاری فعال را تغییر می کندتوصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-56گونه موجودیت
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ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)51-4-14 M( حکم
• 	)97-4-14 M(یادداشت های دامنه
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

با توجه به  R 8-4-9، ابرداده های زیر ممکن است تنها قبل از به کارگیری طرح 
کنارگذاری روی یک پیشینه تغییر کنند:

• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)94-4-14 M( کد آغازگر نگهداری
• 	)95-4-14 M( شناسه عنصر آغازگر نگهداری
• 	)90-4-14 M( کد بازه زمانی دوره نگهداری
• 	)89-4-14 M( شمار طول دوره نگهداری
• 	)91-4-14 M( کد مبدأ دوره نگهداری
• 	)92-4-14 M( کد ماه مبدأ دوره نگهداری
• 	)7-4-14 M( کد بازه زمانی دوره تأیید
• 	)6-4-14 M( شمار طول دوره تایید

از الزام)ات( 
کارکردی

9-4-8 R ،8-4-8 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های 
کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر ابرداده ای 
زمینه ای متعلق به پیشینه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک مدخل 
تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد
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F 14-5-82 طرح کنارگذاری – تغییر تاریخ/ زمان پیدایش

d98a38e4-8a18-4141-a245-58043ada13c1شناسه سیستمی

طرح کنارگذاری – تغییر تاریخ/ زمان پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/زمان پیدایش طرح کنارگذاری فعال توصیف

طرح کنارگذاری )E 14-2-5(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید 

)26-4-2 R به

F 14-5-83 گونه موجودیت - بازبینی

e9975a09-acdf-4ef7-8ae8-eae72c66cb03شناسه سیستمی

گونه موجودیت - بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای گونه موجودیت، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
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از الزام)ات( 
کارکردی

12-5-7 R .9-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به
• 	)70-4-14 M( شناسه گونه موجودیت دخیل

یادداشت های 
کاربرد

برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده انبوهه را 
بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو شناسایی گردد

ACL 14-5-84 گونه موجودیت – بازبینی F

a500ff2b-0518-459e-94d6-1f2f281b30d8شناسه سیستمی

بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی گونه موجودیت توصیف

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

9-5-4 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

• 	)70-4-14 M( شناسه گونه موجودیت دخیل 
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F 14-5-85 گونه موجودیت – بازبینی رخ داد

e6d3f367-ec8f-4cac-b65b-7285dd4b3358شناسه سیستمی

گونه موجودیت – بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد گونه موجودیت و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

19-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)70-4-14 M( شناسه گونه موجودیت دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-86 گونه موجودیت – تغییر F

401da1dbdc0a-9e69-4978-0129-0704069aشناسه سیستمی

گونه موجودیت – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی برای گونه موجودیت توصیف

گونه موجودیت )E 14-2-7(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

از الزام)ات( 
کارکردی

10-5-4 R
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 
)16-4-2 R (به

• 	)70-4-14 M( شناسه گونه موجودیت دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده

یادداشت های 
کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر ابرداده 
باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با فهرست 
کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به گونه موجودیت به طور 
همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر 

کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه دخیل 

اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و پاک کردن 
مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-87 تعریف کارکرد - بازبینی

eedac611-18b3-46ab-9f78-ce5d105343f3شناسه سیستمی

تعریف کارکرد - بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای تعریف کارکرد، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
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از الزام)ات( 
کارکردی

7-5-4 R .11-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به
• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل

یادداشت های 
کاربرد

برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده انبوهه 
را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو شناسایی 

گردد

ACL 14-5-88 تعریف کارکرد – بازبینی F

eceb7200-db40-40cd-8140-a8a2fb2adfeaشناسه سیستمی

بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی تعریف کارکردتوصیف

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه موجودیت

تغییر ابرداه ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

9-5-4 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل 
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F 14-5-89 تعریف کارکرد – بازبینی رخ داد

4ba33648-4e99-421a-acc3-92f1579839e4شناسه سیستمی

تعریف کارکرد – بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد تعریف کارکرد و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-90 تعریف کارکرد – تغییر F

c1c23be7-1bfe-49bb-a9e6-648a947926afشناسه سیستمی

تعریف کارکرد – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی برای تعریف کارکردتوصیف

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

از الزام)ات( 
کارکردی

10-5-4 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده

یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با فهرست 
کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به تعریف کارکرد به طور 
همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا 

تغییر کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

 
F 14-5-91 تعریف کارکرد – تغییر تولید رخ داد

e2cf111d-faa8-4dd4-ad4c-36e15ad603f7شناسه سیستمی

تعریف کارکرد – تغییر تولید رخ دادعنوان

تغییر اینکه آیا یک رخ داد در زمان اجرای کارکرد تولید شود یا نهتوصیف

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه موجودیت

•تغییر ابرداده ای موجودیت 	)34-4-14 M( تولید پرچم رخ داد

R 2-4-13از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه کنید به 
)16-4-2 R

• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به 

 )14 -4-2  R

F 14-5-92 تعریف کارکرد – تغییر رخ داد نگهداری در زمان انهدام

712df19b-80e1-4dda-b3a4-1971b8ebcf67شناسه سیستمی

تعریف کارکرد – تغییر رخ داد نگهداری در زمان انهدامعنوان

توصیف
تغییر اینکه آیا یک رخ داد در زمان تخریب موجودیت دخیل نگهداری شود 

یا پاک گردد

تعریف کارکرد )E 14-2-9(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)88-4-14 M( پرچم نگهداری در زمان انهدام

از الزام)ات( 
کارکردی

20-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

F 14-5-93  گروه – افزودن ابرداده زمینه ای

60d37b06-55e5-44d9-998b-8b866afbecb9شناسه سیستمی

گروه – افزودن ابرداده زمینه ایعنوان
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افزودن یک یا بیش از یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به گروهتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر 
ابرداده ای الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(

F 14-5-94 گروه – افزودن کاربر

5327775f-2899-4268-aa59-92f5f6ee2f4fشناسه سیستمی

افزودن کاربرعنوان

افزودن کاربر فعال به گروه فعالتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

عنصر ابرداده ای زیر که به گروه دخیل تعلق دارد ممکن است تغییر کند )اگر 
قبال تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده .
اجرای این کارکرد گروه عنصر ابرداده ای زیر را به موجودیت کاربر دخیل 

می افزاید:
• 	)36-4-14 M( شناسه گروه

R 3-4-4از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد ممکن است در سامانه دیگری بیرون از MCSR رخ دهد 	
و با آن هماهنگ سازی گردد

• اگرچه این کارکرد )و اختیارات مرتبط برای اجرای آن( در ارتباط با 	
گروه است، اجرای آن تاثیر تغییر شناسه گروه برای موجودیت کاربر را 

داراست

 
F 14-5-95 گروه - ایجاد

a9c2-4cf7-999d-f4135304d97a-97039415شناسه سیستمی

ایجادعنوان گروه -  

ایجاد یک گروهتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• عناصر ابرداده ای زمینه ای 	

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی 
زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

18-5-7 R .9-4-3 R .25-4-2 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های 
کاربرد

• این کارکرد ممکن است در سامانه دیگری بیرون از MCSR رخ دهد و با 	
آن هماهنگ سازی گردد

• موجودیت گروه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین عناصر 	
 ابرداده ای سیستمی فهرست شده، ایجاد شود.

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شوند، شناسه الگوی 
 به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی 
و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده 

گردد  
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی گروه در زمان ایجاد تغییر می کنند آن گاه 	

رخ دادهای جداگانه F 14-5-104 گروه - تغییر ACL باید برای 
هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید شود.
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F 14-5-96 گروه – پاک کردن

30e6e15b-f889-4ff7-8a66-a695498b5565شناسه سیستمی

گروه – پاک کردنعنوان

پاک کردن گروه بی استفادهتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

گروِه بی استفاده، به همراه ابرداده ها و تاریخچه رخ داد آن پاک می شود

از الزام)ات( 
کارکردی

11-4-3 R

تنها کنترل دسترسیهدف

یادداشت های 
کاربرد

هیچ رخ دادی تولید نمی شود

F 14-5-97 گروه –  پاک کردن ته مانده رخ داد

ac82726d-804e-491d-a5ec-a27ffb986a91شناسه سیستمی

پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده گروهتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند	
• موجودیت رخ داد پاک می شود	

R 2-4-21 از الزام)ات( کارکردی
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R2.4.14(یادداشت های کاربرد

F 14-5-98 گروه –  پاک کردن ته مانده ابرداده

41d00f75-2403-4d16-b825-f85acf6ee746شناسه سیستمی

پاک کردن ته مانده ابردادهعنوان

پاک کردن عنصر از ابرداده ته مانده گروهتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر ابرداده ای 
سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک مهرزمان

از الزام)ات( 
کارکردی

 7-5-7 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده
رخ داد افزوده شده 

 16-4-2 R به(
رجوع کنید(

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های 
کاربرد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )به R 7-5-7 مراجعه کنید(

F 14-5-99 گروه - تخریب

0201d5d3-e201-4c5a-90b1-1a98913ba09aشناسه سیستمی

گروه - تخریبعنوان

تخریب گروه فعالتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

R 3-4-12از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یادداشت های کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 
رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و 

چه گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد گروه در زمان انهدام زدوده 
6-5-7 R 2-4-20 و  R شده اند طبق
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F 14-5-100 گروه – صادر شده

6978b25b-0036-44f9-ae99-b80e10027fe6شناسه سیستمی

گروه – صادر شدهعنوان

گروه به طور کامل یا به عنوان یک جانگهدار صادر شده استتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده 
-4-2 R( نگاه کنید به(

)16

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)30-4-14 M( شناسه صدور
• 	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام 
کاربر به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار 

توسط MCRS اجرا می شود
	 برای MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط

صدور طبق R 11-4-4 است
	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته

شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته 
شود
	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق
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F 14-5-101 گروه - بازبینی

642ce23c-542f-40c1-912d-07897a1415deشناسه سیستمی

گروه - بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای گروه، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی ابرداده های آن

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

14-4-3 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

 16-4-2 R  به
رجوع کنید(

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل

یادداشت های 
کاربرد

برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده انبوهه را 
بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو شناسایی گردد

ACL 14-5-102 گروه – بازبینی F

d52f4721-d55b-4eee-aaab-f77d83e0dd55شناسه سیستمی

بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی گروه توصیف



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(504

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل 

F 14-5-103 گروه – بازبینی رخ داد

bcadb823-13a1-4ba5-ae36-62b106132c7aشناسه سیستمی

گروه – بازبینی رخ دادعنوان

سابقه رخ داد گروه را مرور و رخ دادهای آن را بازبینی می کند.توصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
16-4-2 R( کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-104 گروه – تغییر F

f48f825f-2afb-427e-bdaa-056bb025521cشناسه سیستمی

گروه – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی گروهتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادافزوده 
 16-4-2 R شده)به

رجوع کنید(

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
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یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
 ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با 
فهرست کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به گروه به طور همزمان 
تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر 

کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-105 گروه – تغییر ابرداده

b6d7687f-d94e-4281-8575-1302556ca6baشناسه سیستمی

گروه – تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده گروه فعالتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

R 3-4-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
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یادداشت های کاربرد

• این کارکرد ممکن است در سامانه دیگری بیرون از MCSR رخ 	
دهد و با آن هماهنگ سازی گردد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
ابرداده ای زمینه ای متعلق به گروه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 14-5-106 گروه – تغییر تاریخ/ ساعت تولید شده

b5ed9497-7ac2-4f95-8728-fd23d30d3b86شناسه سیستمی

گروه – تغییر تاریخ/ ساعت تولید شدهعنوان

تاریخ/زمان پیدایشاز گروه فعال را تغییر می کندتوصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید 

)26-4-2 R به
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F 14-5-107 گروه – برچیدن کاربر

c3713f12-feb6-459e-a21a-7e63aaeeea6cشناسه سیستمی

گروه – برچیدن کاربرعنوان

برچیدن کاربر فعال از گروه فعال توصیف

گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

اجرای این کارکرد گروه، عنصر ابرداده زیر متعلق به موجودیت کاربر 
دخیل را برمی چیند:

• 	)36-4-14 M( شناسه گروه

R 3-4-4از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد ممکن است در سامانه دیگری بیرون از MCSR رخ 	
دهد و با آن هماهنگ سازی گردد

• این کارکرد )و اختیارات مرتبط برای اجرای آن( در ارتباط با گروه 	
است، نه موجودیت کاربر دخیل

F 14-5-108 گروه – گزارش عضویت کاربر

8b8c09d4-30aa-41c4-b0fc-1a0ecf4f9d88شناسه سیستمی

گروه – گزارش عضویت کاربرعنوان

توصیف
گزارش کاربران فعالی که در تاریخ و زمان تاریخی مشخص شده خاصی 

به گروه تعلق دارند
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گروه )E 14-2-10(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 3-4-13از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)73-4-14 M( شناسه گروه دخیل
• 	)40-4-14 M( تاریخ/ زمان تاریخی

F 14-5-109 تعریف عنصر ابرداده ای - بازبینی

b10affe3ae3a�8d22�4376�0f15�a5423f4dشناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای - بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای تعریف عنصر ابرداده ای، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و 

بازبینی ابرداده های آن

تعریف عنصر ابرداده )E 14-2-11(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

از الزام)ات( 
کارکردی

12-5-7 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
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یادداشت های 
کاربرد

برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 
انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج جستجو 

شناسایی گردد

ACL 14-5-110 تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی F

35f8d31b-9db2-4d37-96a2-d0ad36533a92شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای –  بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی ِ تعریف عنصر ابرداده ایتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده نگاه 
)16-4-2 R( کنید به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل 

F 14-5-111 تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی رخ داد

72459e48-ea29-4b05-a125-75a36a0ea74fشناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای – بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد تعریف عنصر ابرداده ای و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند
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R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-112 تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر F

2f04f823-c37a-4c68-b6fa-76be4a76cf7dشناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی برای تعریف عنصر ابرداده ایتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

تأخیر ابرداده ای موجودیت
• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

 R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
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یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل 
تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با 
فهرست کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به تعریف عنصر 
ابرداده ای به طور همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی 

که افزوده، برچیده یا تغییر کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا 

گروه دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، 
تغییر، و پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-113 تعریف عنصر ابرداده – تغییر ابرداده

2a70d3d6-4f38-4666-82ac-82d0ceb5e608شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای  – تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده تعریف عنصر ابرداده ای فعالتوصیف

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M(یادداشت های دامنه
• 	)84-4-14 M( ترتیب ارائه
• 	)13-4-14 M( مقدار پیش فرض
• 	)12-4-14 M( شناسه زبان پیش فرض

R 7-5-8از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابردادهرخ داد افزوده 
 16-4-2 R شده )به

رجوع کنید(

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 

مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 14-5-114 تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر نگهداری در زمان انهدام

36e351b85960�807e�4dc9�8f9e�f8f0cbb3شناسه سیستمی

تعریف عنصر ابرداده ای – تغییر نگهداری در زمان انهدامعنوان

توصیف
تغییر اینکه آیا مقدار یک عنصر ابرداده ای بعد از تخریب موجودیتی که به آن 

تعلق دارد، نگهداشته می شود یا پاک می گردد

تعریف عنصر ابرداده ای )E 14-2-11(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)88-4-14 M( پرچم نگهداری در زمان انهدام

از الزام)ات( 
کارکردی

6-5-7 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
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F 14-5-115 پیشینه –  افزودن ابرداده زمینه ای

83fa3a37-8bee-494e-af7a-8c23e56bb106شناسه سیستمی

پیشینه – افزودن ابرداده زمینه ایعنوان

افزودن یک یا بیش از یک  تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر 
ابرداده ای الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادافزوده 
 16-4-2 R شده)به

رجوع کنید(

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(
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F 14-5-116 پیشینه – ملغی کردن انهدام

09cb99bb-bcd8-45cd-b0a3-436aab6a46b5شناسه سیستمی

پیشینه – ملغی کردن انهدامعنوان

ملغی کردن انهدام معلق پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای موجودیت

• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری
• 	)93-4-14 M( تاریخ شروع نگهداری
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری
• 	)21-4-14 M( مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری

R 8-4-18از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادافزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

• یک طرح کنارگذاری جدید باید به پیشینه اعمال شود تا 	
جایگزین طرح کنارگذاری تأثیرگذار شود

• شرح ملغی سازی به عنوان شرح رخ داد ذخیره می شود و بر طبق 	
R 8-4-18 الزم است
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F 14-5-117 پیشینه – ملغی کردن انتقال

19e3483a-dded-4e5f-a812-15b5a06da197شناسه سیستمی

پیشینه – ملغی کردن انتقالعنوان

انتقال معلق پیشینه را ملغی می کندتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری
• 	)93-4-14 M( تاریخ شروع نگهداری
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری
• 	)21-4-14 M( مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری

R 8-4-18از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

• یک طرح کنارگذاری جدید باید به پیشینه اعمال شود تا جایگزین 	
طرح کنارگذاری تأثیرگذار شود

• 	 R شرح ملغی سازی به عنوان شرح رخ داد ذخیره می شود و بر طبق
8-4-18 الزم است

F 14-5-118 پیشینه – تکمیل بازدید

339c50b5-3e06-4507-80e5-946cfa9b3ba5شناسه سیستمی
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پیشینه – تکمیل بازدیدعنوان

تکمیل بازدید یک پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری
• 	)49-4-14 M( شرح آخرین بازدید
• 	)50-4-14 M( برچسب زمانی آخرین بازدید

R 8-4-17از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادهای 
-4-2 R افزوده شده)به

16 رجوع کنید(

• شناسه پیشینه دخیل ) 77-4-14(	
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

شرح بازدید به عنوان شرح رخ داد ذخیره می شود )نگاه کنید R 8-4-17(یادداشت های کاربرد

F 14-5-119 پیشینه – تایید انهدام

a221b6c3-4b3e-4737-a4f6-def8bded9af2شناسه سیستمی

پیشینه – تایید انهدامعنوان

انهدام یک پیشینه را تایید می کندتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R .20-4-8 R 8-4-23از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده 
-4-2 R نگاه کنید به(

)16

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

• جایی که کاربر انبوهه ها را به عنوان بخشی از تایید تخریب 	
می یبندد، طبق R 8-4-23 رخ دادهای جداگانه F 14-5-4 انبوهه 

–  بستن  باید تولید گردد
در زمان تایید، MCRS باید بی درنگ کارکردهای خودکار زیر را اجرا 

کند: F 14-5-124 پیشینه – تخریب، F 14-5-41 مؤلفه – تخریب، و 
)21-4-8 R 14-5-9  انبوهه – تخریب )بطبق F احتماال

F 14-5-120 پیشینه – تایید انتقال

601253a3-723e-458b-be7d-2f4659c88eaeشناسه سیستمی

پیشینه – تایید انتقالعنوان

تأیید انتقال پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)106-4-14 M( مهرزمان انتقال
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری
• 	)21-4-14 M( مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری

R 8-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادافزوده 
 16-4-2 R شده)به

رجوع کنید(

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

F 14-5-121 پیشینه – ایجاد

13d444bf-3ba2-4c38-adc5-b57ec9e86f74شناسه سیستمی

پیشینه – ایجادعنوان

ایجاد یک پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)1-4-14 M( شناسه انبوهه مادر
• 	)4-4-14 M( شناسه طبقه
• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

عنصر ابرداده ای زیر که به انبوهه مادر پیشینه تعلق دارد ممکن است 
تغییر کند:

• 	)48-4-14 M( مهرزمان آخرین افزودن
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای 

الگویی زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده است(
)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

R .14-5-6 R .10-5-6 R .25-4-2 R 7-5-18از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)75-4-14 M( شناسه مادر جدید دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های کاربرد

• یک یا بیش از یک مؤلفه باید همزمان با پیشینه ایجاد شود )نگاه 	
کنید به M 14-5-38 مؤلفه – ایجاد(

• شناسه طبقه تنها هنگامی به کار می رود که طبقه بندی ارثی طبقه 	
)از انبوهه مادر آن( در زمان ایجاد دستخوش تغییر می شود

• شناسه طرح کنارگذاری تنها در زمان دستخوش تغییرشدن ِ بی درنِگ 	
طرح کنارگذاری پیش فرض پیشینه )ارث برده شده از طبقه بندی 

آن( کارایی دارد
• تمامی پیشینه ها باید یک شناسه انبوهه مادر و یک مهرزمان 	

انبوهه شده داشته باشد

• پیشینه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین 	
عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده ایجاد شود

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شوند، شناسه 	
الگوی به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه 	
سیستمی و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد 

مربوطه افزوده گردد
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی پیشینه در زمان ایجاد تغییر 

می کنند آن گاه رخ دادهای جداگانه F 14-5-134 پیشینه - تغییر 
ACL باید برای هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید 

شود.

F 14-5-122 پیشینه – پاک کردن ته مانده رخ داد 

9a91e950-48cd-4270-a592-dd41f4248eccشناسه سیستمی

پیشینه – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده پیشینه توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند	
• موجودیت رخ داد پاک شده است	

R 2-4-21 از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R 2-4-14(یادداشت های کاربرد

F 14-5-123 پیشینه –  پاک کردن ته مانده  ابرداده

5812baba-fd3f-49c0-8560-2068d3f8c994شناسه سیستمی

پیشینه – پاک کردن ته مانده  ابردادهعنوان

عنصر مورد نظر را از ابرداده پیشینه به جا مانده حذف می کند توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر 
ابرداده ای سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک 

مهرزمان

R 7-5-7از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ دادهای افزوده 
 16-4-2 R شده)به

رجوع کنید(

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل 
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R 7-5-7(یادداشت های کاربرد

F 14-5-124 پیشینه – تخریب

508e5ad6-0c8a-4ece-9b46-b8b39b53c857شناسه سیستمی

پیشینه – تخریبعنوان

تخریب پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب
• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری

R .20-4-8 R 8-4-24از الزام)ات( کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
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یادداشت های 
کاربرد

• این کارکرد به طور خودکار توسط MCRS در نتیجه فرایند 	
روزآمدسازی )نگاه کنید به F 14-5-140 پیشینه- روزآمدسازی 

کنارگذاری( برای آن پیشینه های با مؤلفه اجرا می شود که درمعرض 
 F14.5.119 تخریب خودکار و یا با تأیید کاربر هستند )نگاه کنید به

پیشینه – تایید انهدام( 
• شناسه طرح کنارگذاری بدین منظور روزآمدسازی می شود تا 	

تضمین گردد که آن طرح کنارگذاری که پیشینه تحت آن تخریب 
می شود، با ته مانده پیشینه باقی می ماند حتی اگر پیش از این به ارث 

رسیده باشد
• مؤلفه های پیشینه باید به طور خودکار و همزمان تخریب گردند 	

)نگاه کنید به F 14-5-41 مولفه – تخریب( و انبوهه پیشینه 
نیز ممکن است طبق R 8-4-22 تخریب گردد )نگاه کنید به 

F  14- 5-9 انبوهه – تخریب(
• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 

رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و چه 
گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد پیشینه در زمان انهدام زدوده 

6-5-7 R 2-4-20 و R  شده اند طبق

F 14-5-125 پیشینه – هشدار کنارگذاری

fdb351ed-d8eb-41e9-9e15-8b1bf32a3798شناسه سیستمی

پیشینه – هشدار کنارگذاریعنوان

توصیف
هشداری که برای پیشینه هنگام سپری شدن تاریخ سررسید تأیید 

کنارگذاری فرستاده می شود

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)21-4-14 M( مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری

R 8-4-15از الزام)ات( کارکردی
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
• 	)58-4-14 M( کد عمل کنارگذاری سرآمده
• 	)59-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری سرآمده
• 	)60-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری سرآمده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

• با اعطای نقش هایی که شامل این کارکرد است به کاربران، آن ها 	
هشدار دریافت می کنند

• خود کارکرد همواره توسط MCRS و به عنوان بخشی از فرایند 	
-5-14 F کنارگذاری به طور خودکار اجرا می شود )نگاه کنید به

140 پیشینه – روزآمدسازی کنارگذاری(
• این رخ داد برای هر کاربری که هشداری برای وی فرستاده می شود 	

باید شامل یک شناسه کاربر دخیل باشد
• کد عمل کنارگذاری سرآمده باید عمل کنارگذاری که برای پیشینه 	

سررسیده است را هنگام ارسال هشدار نشان دهد. 
• تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری سرآمده باید تاریخ سررسید تأیید 	

برای پیشینه را هنگام ارسال هشدار نشان دهد
• شرح رخ داد ممکن است توسط MCRS برای ارائه جزئیات افزوده 	

در مورد هشدار مورد استفاده قرار گیرد )هشدارها ممکن است با 
استفاده از سازوکارها و فناوری های مختلفی فرستاده شوند )نگاه 

))15-4-8 R کنید به

F 14-5-126 پیشینه –  دوباره سازی

e6f97ac3-c9cc-4036-a471-a00c865db8a6شناسه سیستمی

پیشینه – دوباره سازیعنوان

دوباره سازی یک پیشینهتوصیف
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پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

موجودیت های زیر دوباره سازی خواهند شد:
• پیشینه و همه ابرداده های آن؛	
• هر رخ داد و همه ابرداده های آن در تاریخچه رخ داد پیشینه؛ و	
• هر مؤلفه پیشینه و همه ابرداده های آن.	

برای هر پیشینه، مؤلفه/ و رخ داد، شامل هردوی اصلی ها و دوباره ساخته ها، 
 MCRS ابرداده های زیر برای شناسایی پیشینه، مؤلفه یا رخ داد مربوطه در

افزوده خواهند شد:
• 	)23-4-14 M( شناسه دوباره سازی

از الزام)ات( 
کارکردی

16-5-6 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2  R

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)69-4-14 M( شناسه دوباره سازی دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)23-4-14 M( شناسه دوباره سازی

یادداشت های کاربرد

• دو رخ داد دوباره سازی تولید خواهند شد: یکی برای پیشینه اول که 	
با استفاده از شناسه دوباره سازی دخیل، پیشینه دوم را به عنوان 

دوباره ساخته شناسایی می کند و یکی برای پیشینه دوم که با استفاده از 
شناسه دوباره سازی دخیل، پیشینه اول را به عنوان دوباره ساخته شناسایی 

می کند
• رخ دادهای دوباره سازی در موجودیت رخ داد به وسیله شناسه دوباره سازی 	

پیوند می یابند

F 14-5-127 پیشینه – صادر شده

1140f9cc-99e9-40e3-b3dd-be485170f718شناسه سیستمی

پیشینه – صادرشدهعنوان
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پیشینه به طور کامل یا به عنوان جانگهدار صادر شده استتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)30-4-14 M( شناسه صدور
• 	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام 
کاربر به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار 

توسط MCRS اجرا می شود
	 برای MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط

صدور طبق R 11-4-4 است
	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته

شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته 
شود
	11-4-5 شرح صدور را در بر دارد R شرح رخ داد طبق

F 14-5-128 پیشینه – نگهداشته

38f887ed-7021-460d-8820-d26af5ce63a1شناسه سیستمی

پیشینه – نگهداشتهعنوان

نشان می دهد که پیشینه در معرض یک نگه داشت کنارگذاری استتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری

R 8-4-21از الزام)ات( کارکردی

تنها تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد به طور خودکار توسط MCRS در نتیجه فرایند 	
روزآمدسازی )نگاه کنید به F14.5.140 پیشینه- روزآمدسازی 

کنارگذاری( اجرا می شود
• هدف کارکرد تولید یک رخ داد در تاریخچه رخ داد پیشینه است	
• کد عمل کنارگذاری باید از تخریب به نگهداری در نگهداشت 	

تغییر کند
• تاریخ سررسید عمل کنارگذاری و تاریخ سررسید تأیید کنارگذاری 	

باید پاک شود
• نگاه کنید به F 14-5-139 پیشینه – رها یافته	

F 14-5-129 پیشینه – ارث بری طبقه پیش فرض

e62728b4-13d7-4ef4-9833-7d8931c748e2شناسه سیستمی

پیشینه – ارث بری طبقه پیش فرضعنوان

ارث بردن طبقه بندی پیش فرض از انبوهه مادر پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)4-4-14 M( شناسه طبقه
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R .12-5-6 R 6-5-14از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
اجرای این کارکرد شناسه طبقه را از پیشینه برمی چیند )نگاه کنید به 

F14.5.137 پیشینه – بازگزینی طبقه( تا اطمینان حاصل شود که پیشینه 
طبقه بندی خود را از انبوهه مادر  ارث می برد 

F 14-5-130 پیشینه – ارث بری طرح کنارگذاری پیش فرض

eb4f94b8-9c0d-4f44-8d7c-b73c45735e49شناسه سیستمی

پیشینه – ارث بری طرح کنارگذاری پیش فرضعنوان

ارث بردن طرح کنارگذاری پیش فرض از طبقه پیشینه فعالتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)22-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری

R .15-5-6 R 6-5-14از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

اجرای این کارکرد شناسه طرح کنارگذاری را از پیشینه برمی چیند )نگاه 
کنید به F 14-5-138 پیشینه –  بازگزینی طرح کنارگذاری( تا اطمینان 

حاصل شود که پیشینه، طرح کنارگذاری پیش فرض را از طبقه بندی 
خود ارث می برد 

F 14-5-131 پیشینه – بازبینی

4f5f638f-f6ef-4917-adc0-82f90d065ef6شناسه سیستمی

پیشینه – بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای پیشینه، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R .7-4-9 R .17-5-R6 .9-5-R6 8-4-16از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

رخ دادهای اضافی 
 16-4-2 R ابرداده )به

رجوع کنید(
• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

توصیف
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 

انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج 
جستجو شناسایی گردد
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ACL 14-5-132 پیشینه – بازبینی F

7e4d0e6b-e726-4e3b-87a4-d1f6df60137eشناسه سیستمی

پیشینه – بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی پیشینهتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R4.5.9از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل 

F 14-5-133 پیشینه – بازبینی رخ داد

29ee9ad5-6f9d-4663-9f99-99dca188c70eشناسه سیستمی

پیشینه – بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد پیشینه و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-134 پیشینه – تغییر F

5e3380b4-da4a-4e1c-9387-5b83934ff1c2شناسه سیستمی

پیشینه – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی پیشینه توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادهایافزوده 
 16-4-2 R شده)به

رجوع کنید(

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده
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یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
 ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با 
 فهرست کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به پیشینه به طور 
همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده 

 یا تغییر کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-135 پیشینه – تغییر ابرداده

b793efb9-fa12-41e9-9327-784324368badشناسه سیستمی

پیشینه – تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده پیشینه فعال توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

R 6-5-11از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
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یادداشت های کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
 ابرداده ای زمینه ای متعلق به پیشینه ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 14-5-136 پیشینه – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

2249c5a3-e760-4a82-89b5-47b804ff4c32شناسه سیستمی

پیشینه – تغییر تاریخ/زمان پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/زمان پیدایش پیشینه فعالتوصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه 

)26-4-2 R کنید به

F 14-5-137 پیشینه –  بازگزینی طبقه

069c29c9-15d9-42d8-8de4-a46b0405552aشناسه سیستمی

پیشینه – بازگزینی طبقهعنوان

بازگزینی طبقه بندی قبلی پیشینهتوصیف
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پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)4-4-14 M( شناسه طبقه

R .12-5-6 R .8-4-5 R 6-5-14از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
اجرای این کارکرد یک شناسه طبقه را مستقیما به پیشینه می افزاید یا 

اگر پیشینه از قبل یک شناسه طبقه داشته باشد آن را جایگزین می کند 

F 14-5-138 پیشینه – بازگزینی طرح کنارگذاری

c53ebf62-c69f-4e3d-b728-33252f4faa01شناسه سیستمی

پیشینه – بازگزینی طرح کنارگذاریعنوان

بازگزینی طرح کنارگذاری قبلی پیشینه فعال توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)22-4-14 M(شناسه طرح کنارگذاری

R .15-5-6 R .14-5-6 R 8-4-13از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
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یادداشت های کاربرد
اجرای این کارکرد یک شناسه طرح کنارگذاری را مستقیما به پیشینه 

می افزاید یا اگر پیشینه از قبل یک شناسه طرح کنارگذاری داشته باشد 
آن را جایگزین می کند

F 14-5-139 پیشینه –  رها یافته

185d46fa-22c8-4a65-904b-c51604df1189شناسه سیستمی

پیشینه – رها یافتهعنوان

توصیف
نشان می دهد که پیشینه دیگر در معرض هیچ نگهداشت 

کنارگذاری نیست

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای موجودیت
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری

R 8-4-21از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد به طور خودکار توسط MCRS در نتیجه فرایند 	
روزآمدسازی )نگاه کنید به F 14-5-140 پیشینه- روزآمدسازی 

کنارگذاری( اجرا می شود
• هدف این کارکرد تولید یک رخ داد در تاریخچه رخ داد پیشینه 	

است
• کد عمل کنارگذاری باید تغییر کند و از نگهداری در 	

نگهداشت به تخریب برگردد.
• تاریخ سررسید عمل کنارگذاری و تاریخ سررسید تأیید 	

کنارگذاری باید محاسبه و به پیشینه اعمال گردد
• نیز نگاه کنید به F 14-5-139 پیشینه – رها یافته	
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F 14-5-140 پیشینه –  روزآمدسازی کنارگذاری

08f23ade-4023-46af-add7-39e6d399a5c3شناسه سیستمی

پیشینه –  روزآمدسازی کنارگذاریعنوان

روزآمدسازی پیشرفت کنارگذاری یک پیشینه توصیف

پیشینه )E 14-2-12(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)93-4-14 M( تاریخ شروع نگهداری
• 	)18-4-14 M( کد عمل کنارگذاری
• 	)19-4-14 M( تاریخ سررسید عمل کنارگذاری
• 	)20-4-14 M( تاریخ سررسید تأیید عمل کنارگذاری
• 	)21-4-14 M( مهرزمان هشدار دیرکرد کنارگذاری

R 8-4-14از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• این کارکرد ممکن است توسط یک کاربر اجرا شود و نیز به طور 	
خودکار توسط MCRS بی درنگ یا در فواصل زمانی منظم انجام 

شود
• زمانی که ابرداده پیشینه روزآمد می شود، برای هر تغییر باید یک 	

مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد افزوده شود
• یک برآمد این کارکرد می تواند صورت بستن یک هشدار باشد 	

)نگاه کنید به F 14-5-125 پیشینه – هشدار کنارگذاری(، انهدام 
پیشینه باشد )نگاه کنید به F 14-5-124 پیشینه – تخریب( 

نشان دهد که یک طرح کنارگذاری جای گذاری شده )نگاه کنید به 
F  14- 5-128 پیشینه - نگهداشته( یا برداشته شده است )نگاه 

کنید به F  14-5-139 پیشینه – رها یافته(
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F 14-5-141 نقش – افزودن ابرداده زمینه ای

c10b0afa-87b6-42be-a45d-55a663f2df54شناسه سیستمی

نقش –  افزودن ابرداده زمینه ایعنوان

افزودن یک یا بیش ازیک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به نقشتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر 
 ابرداده ای الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(

F 14-5-142 نقش – افزودن تعریف کارکرد

b5782d06-9597-4c2b-aa18-1845e650ce05شناسه سیستمی

نقش –  افزودن تعریف کارکردعنوان

افزودن تعریف کارکرد به نقش فعال توصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)33-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد

R 4-5-4از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

F 14-5-143 نقش – ایجاد

246af58d-72a1-4e03-9a1d-3fe7094e00afشناسه سیستمی

نقش – ایجادعنوان
ایجاد یک نقشتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش
• پرچِم آیا نقش مدیریتی است 	
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M(یادداشت های دامنه
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای 
الگویی زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

R .18-5-7 R .25-4-2 R 4-5-1از الزام)ات( کارکردی
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هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادافزوده 
 16-4-2 R شده)به

رجوع کنید(

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد

•  نقش ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین عناصر 	
ابرداده ای سیستمی فهرست شده ایجاد شود 

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه 	
الگوی به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود.

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه 	
سیستمی و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد 

مربوطه افزوده گردد  
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی نقش در زمان ایجاد تغییر می کنند 
آن گاه رخ دادهای جداگانه F 14-5-152 نقش - تغییر ACL باید 

برای هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید شود.

F 14-5-144 نقش –  پاک کردن

451fda23-8a3a-4a80-976f-9dd45a7eb1a5شناسه سیستمی

نقش –  پاک کردنعنوان

پاک کردن نقش بی استفادهتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

نقش بی استفاده به همراه ابرداده و تاریخچه رخ داد آن پاک می شود

R 4-5-5از الزام)ات( کارکردی

فقط کنترل دسترسیهدف
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هیچ رخ دادی تولید نمی شودیادداشت های کاربرد

F 14-5-145 نقش – پاک کردن ته مانده رخ داد

8eec771e-6441-4b58-b771-cccbaa94c55fشناسه سیستمی

نقش – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد را از تاریخچه رخ داد ته مانده نقشتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند	
• موجودیت رخ داد پاک می شود	

R 2-4-21از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	6878-4-14 M( شناسه نقش دخیل 
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R 2-4-14(یادداشت های کاربرد

F 14-5-146 نقش – پاک کردن ته مانده ابرداده

55e02943-a58f-4f31-8207-dc44a390bd03شناسه سیستمی

نقش – پاک کردن ته مانده ابردادهعنوان

پاک کردن عنصر از ابرداده ته مانده نقش توصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر 
ابرداده ای سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک 

مهرزمان
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R 7-5-7از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل 
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R7.5.7(یادداشت های کاربرد

F 14-5-147 نقش – تخریب

b969e173-ec5f-4046-95b5-f8e903d1e77bشناسه سیستمی

نقش – تخریبعنوان

تخریب نقش فعال توصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

R 4-5-6از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل 
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
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یادداشت های کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 
رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و چه 

گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد پیشینه در زمان انهدام زدوده 
6-5-7 R  2-4-20 و  R شده اند طبق

 

F 14-5-148 نقش – صادرشده

e87a-410c-ad54-0556ae1ed332-32673385شناسه سیستمی

نقش – صادرشدهعنوان

نقش به طور کامل یا به عنوان جانگهدار صادر شده استتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل 
• 	)30-4-14 M( شناسه صدور
• 	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های 
کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام 
کاربر به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار 

توسط MCRS اجرا می شود
	 برای MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط

صدور طبق R 11-4-4 است
	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته

شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته 
شود

شرح رخ داد طبق R 11-4-5 شرح صدور را در بر دارد

F 14-5-149 نقش – بازبینی

f5833cf6-4d4a-43f9-bea8-77f768ba4e72شناسه سیستمی

نقش – بازبینیعنوان

مرور برای نقش، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی ابرداده های آنتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-7از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل 

یادداشت های کاربرد
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 

انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج 
جستجو شناسایی گردد
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ACL 14-5-150 نقش – بازبینی F

5a336626-eab8-451e-8e7c-547b8933f5f4شناسه سیستمی

نقش – بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی نقشتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل 

F 14-5-151 نقش – بازبینی رخ داد

bd6c020f-9ef6-4263-880f-99f28b75ac13شناسه سیستمی

نقش – بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد نقش و بازبینی رخ دادهای آن توصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادهای افزوده 
شده)به R 2-4-16 رجوع 

کنید(

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل
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ACL 14-5-152 نقش – تغییر F

2803e039-8e4c-44a3-9e50-aebf5c2649e7شناسه سیستمی

نقش – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی نقشتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)43-4-14 M( پرچم شمول نقش های موروثی
• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده

یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
 ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با 
 فهرست کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به نقش به طور همزمان 
تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر 

 کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.
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F 14-5-153 نقش – تغییر ابرداده

59c2b665-aa89-4e87-8666-3d294f35a9e8شناسه سیستمی

نقش – تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده نقش فعال توصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M(یادداشت های دامنه
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

بر طبق R 4-5-3، ابرداده زیر ممکن است تنها قبل از استفاده از نقش 
تغییر کند:

• 	)44-4-14 M( پرچِم آیا نقش مدیریتی است

 R4.5.3 .2-5-4 Rاز الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
 ابرداده ای زمینه ای متعلق به نقش ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد
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F 14-5-154 نقش – تغییر تاریخ/زمان پیدایش

4cd52e0d-7972-499a-bc32-d7c81540094cشناسه سیستمی

نقش – تغییر تاریخ/زمان پیدایشعنوان

تاریخ/زمان پیدایشی نقش فعال را تغییر می کندتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادهای افزوده 
شده)به R 2-4-16 رجوع 

کنید(

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد
رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه 

)26-4-2 R کنید به

F 14-5-155 نقش – برچیدن تعریف کارکرد

d0df9562-d560-4374-8ed8-07e4c3572d2aشناسه سیستمی

نقش – برچیدن تعریف کارکردعنوان

برچیدن تعریف کارکرد از نقش فعالتوصیف

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)33-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد
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R 4-5-4از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)72-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

F 14-5-156 نقش – گزارش تعاریف کارکرد

00a53f17-9866-4f0f-a387-16b549249284شناسه سیستمی

نقش – گزارش تعاریف کارکردعنوان

توصیف
گزارش تعاریف کارکرد متعلق به نقش در تاریخ و زمان تاریخی 

مشخص شده

نقش )E 14-2-13(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 4-5-14از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ دادهای افزوده 
شده)به R 2-4-16 رجوع 

کنید(

• 	)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل
• 	)40-4-14 M( تاریخ/ زمان تاریخی

F 14-5-157 خدمت – اضافه کردن ابرداده متنی

e2a1ab27-0a63-4abe-a2c7-a08c8027824cشناسه سیستمی

خدمت – اضافه کردن ابرداده متنیعنوان
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افزودن یک یا بیش از یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به خدمت توصیف

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر 
 ابرداده ای الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(

F 14-5-158 خدمت – بازبینی

e9a0bfa5-6292-4ba2-80c4-eeab1a4c9a7fشناسه سیستمی

خدمت – بازبینیعنوان

توصیف
مرور برای خدمت، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی 

ابرداده های آن

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند
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R 2-4-3از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل

یادداشت های کاربرد
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 

انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج 
جستجو شناسایی گردد

ACL 5-159 خدمت – بازبینی-F14
ad683cd9-9f6a-45f7-a00d-a34550196b27شناسه سیستمی

خدمت – بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی خدمت توصیف

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید به 

)16-4-2 R
• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل 
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F 14-5-160 خدمت – بازبینی رخ داد

40015ae8-17d7-4be4-a381-ae79066351acشناسه سیستمی

خدمت – بازبینی رخ دادعنوان

سابقه رخ داد خدمت را مرور و رخ دادهای آن را بازبینی می کند.توصیف

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کندتغییر ابرداده ای موجویت

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل
• 	)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل

ACL 14-5-161 خدمت – تغییر F

537292ac-e4c4-45c0-8188-5597ffa58997شناسه سیستمی

خدمت – تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی خدمت توصیف

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)1-3-14 D( مدخل کنترل دسترسی

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل
• 	)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده
• 	)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده

یادداشت های کاربرد

      • اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل 
 تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با 
 فهرست کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به خدمت به طور 
همزمان تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، 

 برچیده یا تغییر کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا 

گروه دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، 
تغییر، و پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 14-5-162 خدمت – تغییر ابرداده

d5be380f-b172-402a-898b-117d968c0ce3شناسه سیستمی

خدمت – تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده خدمت توصیف

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)62-4-14 M( اطالعات مالک
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

R 2-4-4از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

یادداشت های کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
 ابرداده ای زمینه ای متعلق به خدمت ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد 

F 14-5-163 خدمت – گزارش همخوانی 

8dbe7172-8919-4c42-a989-3d114a0812d4شناسه سیستمی

خدمت – گزارش همخوانیعنوان

گزارش وضعیت همخوانی خدمت توصیف

خدمت )E 14-2-14(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 2-4-5از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل

یادداشت های کاربرد
گزارش باید تنها آن خدمت ها یا دسته خدمات مطابق با R2.4.1 را 

فهرست کند که کاربر در مورد آن ها دارای نقشی است که شامل این 
کارکرد است

F 14-5-164 الگو – افزودن ابرداده زمینه ای 

9540ba23-531f-45cf-9d9c-99150890bd2fشناسه سیستمی
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الگو – افزودن ابرداده زمینه ایعنوان

افزودن یک یا بیش از یک تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای به الگوتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر 
 ابرداده ای الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:

)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(

F 14-5-165 الگو – ایجاد 

92634d40-ac65-4f87-ae90-fbe914dfe318شناسه سیستمی

الگو – ایجادعنوان

ایجاد یک الگوتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(556

ابرداده موجودیت
تغییر یافته

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M(تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)102-4-14 M( شناسه گونه موجودیت الگو
• 	)103-4-14 M( شناسه خدمت الگو
• 	)101-4-14 M( شناسه طبقه الگو
• 	)8-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای 
الگویی زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

R .14-5-7 R .25-4-2 R 7-5-18از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های کاربرد

• الگو ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین عناصر 	
ابرداده ای سیستمی فهرست شده ایجاد شود 

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه 	
الگوی به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود 

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه 	
سیستمی و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد 

مربوطه افزوده گردد 
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی الگو در زمان ایجاد تغییر 	

می کنند آن گاه رخ دادهای جداگانه F 14-5-172 الگو - تغییر 
ACL باید برای هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل 

دسترسی تولید شود.

F 14-5-166 الگو – پاک کردن 

5643fb8d-380b-4b0a-a30c-e0f09d3c2b0eشناسه سیستمی

الگو –  پاک کردنعنوان

پاک کردن الگوی بی استفاده توصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

الگوی بی استفاده به همراه ابرداده و تاریخچه رخ داد آن 

R 7-5-16از الزام)ات( کارکردی

تنها کنترل دسترسیهدف

هیچ رخ دادی تولید نمی شودیادداشت های کاربرد

F 14-5-167 الگو – پاک کردن ته مانده رخ داد 

5a95ef31-8881-424e-adfa-e6a4bfd3456eشناسه سیستمی

الگو – پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان
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پاک کردن رخ داد از تاریخجه رخ داد ته مانده الگوتوصیف

قالب )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند	
• موجودیت رخ داد پاک می شود	

R 2-4-21 از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده  
)16-4-2 R نگاه کنید به(

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R 2-4-14(یادداشت های کاربرد

F 14-5-168 الگو – پاک کردن ته مانده ابرداده

aa439637-6d4f-43e0-a63f-90b96f6be54fشناسه سیستمی

الگو – پاک کردن ته مانده ابردادهعنوان

پاک کردن عنصر از ابرداده ته مانده الگوتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر 
ابرداده ای سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک 

مهرزمان

R 7-5-7 از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
) 16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R7.5.7(یادداشت های کاربرد

F 14-5-169 الگو – تخریب

37ff38c4-e14e-442c-aca6-1f1ad94ed41fشناسه سیستمی

الگو – تخریبعنوان

تخریب الگوی فعالتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)17-4-14 M( مهرزمان تخریب

R 7-5-17از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
• 	)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یادداشت های کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 
رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و 

چه گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد الگو در زمان انهدام زدوده 
6-5-7 R 2-4-20 و  R شده اند طبق
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F 14-5-170 الگو – صادرشده

376e669e-9c7a-455c-bc2c-a46f344ad6daشناسه سیستمی

الگو – صادرشدهعنوان

الگو به طور کامل یا به عنوان جانگهدار صادر شده استتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل
• 	)30-4-14 M( شناسه صدور
• 	)31-4-14 M( پرچم صدور کامل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام 
کاربر به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار 

توسط MCRS اجرا می شود
	 برای MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط

صدور طبق R 11-4-4 است
	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته

شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته 
شود

شرح رخ داد طبق R 11-4-5 شرح صدور را در بر دارد

F 14-5-171 الگو – بازبینی

1d699116-21ca-4318-8b2c-5a72851de157شناسه سیستمی
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الگو – بازبینیعنوان

مرور برای الگو، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی ابرداده های آنتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده تغییر نمی کند

R 7-5-12از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل

یادداشت های کاربرد
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 

انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج 
جستجو شناسایی گردد

ACL 14-5-172 الگو – بازبینی F

9c75f837�16aa�4e1c�b8d7�705376cd800bشناسه سیستمی

الگو – بازبینی ACLعنوان

بازبینی فهرست کنترل دسترسی الگوتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(562

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل 

F 173-5-14 الگو – بازبینی رخ داد

142ba8e5-1cdf-4ca7-a6d6-2f8db1e4b08aشناسه سیستمی

الگو - بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد الگو و بازبینی رخ دادهای آنتوصیف

الگو)E 14-2-15(گونه موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید  به

)80-4-14 M(شناسه الگوی دخیل .
)71-4-14 M(شناسه رخ داد دخیل .

ACL الگو- تغییر F 174-5-14
f5b7c65a-9b73-4769-969a-fde91d197381شناسه سیستمی

الگو -  تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی برای الگوتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت



563 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

. پرچم شمول نقش های موروثی )M 14-4-43(تغییر ابرداده ای موجودیت 
)1-3-14 D(مدخل کنترل دسترسی.

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
ایجاد و خلق رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 Rکنید به

)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل .
)82-4-14 M( شناسه گروه یا کاربر دخیل .

)25-4-14 M(شرح رخ داد
)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده

)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده .
)87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده

یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
 ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با فهرست 
 کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به الگو به طور همزمان 
تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر 

 کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 175-5-14 الگو- تغییر ابرداده

d49046d1-984a-4ff0-b676-8598c2577466شناسه سیستمی

الگو- تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده های الگوتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت
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ابرداده های موجودیت

)104-4-14 M( عنوان.
)16-4-14 M( توصیف .

)102-4-14 M( شناسه گونه موجودیت الگو
)103-4-14 M( شناسه خدمت الگو
)101-4-14 M( شناسه طبقه الگو

)8-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای زمینه ای
عناصر ابرداده ای زمینه ای

R 7-5-15از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل .
)25-4-14 M( شرح رخ داد .

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده.

یادداشت های کاربرد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
 ابرداده ای زمینه ای متعلق به الگو ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 176-5-14 الگو- تغییر تاریخ/زمان پیدایش

acf69ef4-7c80-48de-a11a-896c09d58b05شناسه سیستمی

الگو- تغییر تاریخ/زمان پیدایشعنوان

تغییر تاریخ/زمان پیدایش الگوی فعالتوصیف

الگو )E 14-2-15(گونه موجودیت

تاریخ/زمان پیدایش )M 14-4-61(تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد



565 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)R2.4.16 کنید به

)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل .
)25-4-14 M( شرح رخ داد .

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده .

رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید یادداشت های کاربرد
)26-4-2 R به

F 177-5-14 کاربر- افزودن ابرداده زمینه ای
2601f4d6-79df-4978-b860-b8e17b6520ceشناسه سیستمی

کاربر- افزودن ابرداده زمینه ایعنوان

افزودن یک یا بیش از یک تعریف عنصر  ابرداده ای به کاربرتوصیف

کاربر)E 14-2-16(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای موجودیت 

•  عناصر ابرداده ای زمینه ای افزوده، آن گونه که مشخص شده است
 کاربرد عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو ممکن است عنصر ابرداده ای 

 الگویی را نیز تغییر دهد )اگر از قبل تنظیم نشده باشد(:
)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده •

R 7-5-19از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
خلق یک رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M(شناسه کاربر دخیل
)25-4-14 M(شرح رخ داد

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته

یادداشت های کاربرد
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود )الگو یک موجودیت دخیل 

محسوب نمی شود(
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F 14-5-178 کاربر – مرور پیشینه های درانتظار کنارگذاری

2c3722d2-bc17-4008-9c60-58d3d7d72f83شناسه سیستمی

کاربر- مرور پیشینه های درانتظار کنارگذاریعنوان

دسترسی به پیشینه هایی که هم اکنون درانتظار کنارگذاری هستند از طریق توصیف
بازدید. انتقال و انهدام

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ یک از مؤلفه های ابرداده ای تغییر نمی کندتغییر ابرداده ای موجودیت 

R 8-4-16از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
ایجاد و خلق رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R 14-4-81(کنید به M(شناسه کاربر دخیل

یادداشت های کاربرد
این کارکرد کاربر را قادر می سازد تا پیشینه هایی که هم اکنون در انتظار 
نگهداری هستند را مرور نماید، بازبینی هرکدام از این پیشینه ها به طور 

جداگانه مستلزم F 14-5-131 پیشینه- بازبینی است

F 179-5-14 کاربر – ایجاد
2cde7448-6c71-4cff-988a-973e0701a824شناسه سیستمی

کاربر- ایجاد  عنوان

ایجاد یک کاربر توصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت
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تغییر ابرداده ای موجودیت 

)100-4-14 M( شناسه سیستمی .
)9-4-14 M( زمان ایجاد .

)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش .
)104-4-14 M( عنوان .
)16-4-14 M( توصیف .

. عناصر ابرداده ای زمینه ای 
اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای 

الگویی زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(
)32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده

R .2-4-3 R .25-4-2 R 7-5-18از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R  کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های کاربرد

• این کارکرد ممکن است در سامانه دیگری بیرون از MCSR رخ دهد 	
و با آن هماهنگ سازی گردد

.• موجودیت طبقه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین 
عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده ایجاد شود

• اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود

برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی 
و مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده 

گردد
. وقتی که کاربر به عنوان یک عضِو یک یا بیش از یک گروه فعال ایجاد 

شود آن گاه رخ دادهای جداگانه برای F 14-5-94 گروه – افزودن کاربر 
در زمان ایجاد باید در مورد هر گروهی که کابر در آن ایجاد شده است، 

خودکار باشد
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی کاربر در زمان ایجاد تغییر می کنند 
آن گاه رخ دادهای جداگانه F 14-5-190 کاربر - تغییر ACL باید 

برای هر تغییر صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید شود

F 180-5-14 کاربر- پاک کردن 

3be51e0b-efd1-49e9-be3d-419ef6a60660شناسه سیستمی

کاربر – پاک کردن عنوان

پاک کردن کاربر بی استفادهتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

موجودیت کاربر بی استفاده به همراه ابرداده ها و تاریخچه رخ داد آن پاک تغییر ابرداده ای موجودیت 
می شود

R 3-4-5از الزام)ات( کارکردی
تنها کنترل دسترسیهدف

هیچ رخ دادی تولید نمی شودیادداشت های کاربرد
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F 181-5-14 کاربر- پاک کردن ته مانده رخ داد 

b2593eb6-a542-4d20-8942-3f2cd0218edfشناسه سیستمی

کاربر- پاک کردن ته مانده رخ دادعنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده کاربرتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کندتغییر ابرداده ای موجودیت 
موجودیت رخ داد پاک می شود

R 2-4-21از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

)25-4-14 M(شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R2.4.14(یادداشت های کاربرد

182F-5-14 کاربر - پاک کردن ته مانده رخ داد

a8783b53-6557-4885-88c5-3781508809cdشناسه سیستمی

کاربر-  پاک کردن ته مانده رخ داد  عنوان

پاک کردن رخ داد از تاریخچه رخ داد ته مانده کاربرتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت
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هر عنصر ابرداده ای ممکن است پاک شود، شامل هردوی عناصر ابرداده ای تغییر ابرداده ای موجودیت 
سیستمی و زمینه ای، به جز یک شناسه سیستمی یا یک مهرزمان

R 7-5-7از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-M14( شناسه کاربر دخیل
)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده

)25-4-14 M( شرح رخ داد

این کارکرد همواره یک رخ داد تولید می کند )نگاه کنید به R7.5.7(یادداشت های کاربرد

F 183-5-14 کاربر –  تخریب

c33e48b3-2bc6-4851-b2e7-a40d602bfe1cشناسه سیستمی

کاربر- تخریبعنوان

تخریب کاربر فعال توصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

مهرزمان تخریب )M 14-4-17(تغییر ابرداده ای موجودیت 

 R 3-4-6از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد.

)15-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده
)14-4-14 M( شناسه تعریف کارکرد رخ داد پاک شده

یادداشت های کاربرد

• شناسه تعریف عنصر ابرداده ای پاک شده و شناسه تعریف کارکرد 
رخ داد پاک شده استفاده می شوند تا نشان دهند چه عناصر ابرداده ای و چه 
گونه هایی از رخ دادها از تاریخچه رخ داد موجودیت کاربر در زمان انهدام 

6-5-7 R 2-4-20 و  R زدوده شده اند طبق

F 184-5-14 کاربر – گزارش تفصیلی 

428eb316-5eb8-4bda-87d6-fa4cc42331a3شناسه سیستمی

کاربر- گزارش تفصیلیعنوان

تولید یک گزارش تفصیلی مبتنی بر یک پرسش جستجوتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند تغییر ابرداده ای موجودیت 

R .24-4-10 R 10-4-26از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)98-4-14 M( پرسش جستجو.

 )105-4-14 M( کل موجودیت ها .
)25-4-14 M( شرح رخ داد.
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یادداشت های کاربرد

.گزارش تفصیلی برپایه اجرای یک جستجو است که باید به وسیله پرسش 
)24-4-10 R 10-4-22  و R جستجو توصیف گردد )نگاه کنید به

.کل موجودیت ها باید شمار موجودیت های گنجانده شده در گزارش تفصیلی 
را نشان دهد )نگاه کنید به R 10-4-20  و  R 10-4-24( این شمار 

ممکن است تقریبی باشد 
اطالعات تکمیلی بیشتر درصورت لزوم می تواند در شرح رخ داد قرار گیرد

F 185-5-14 کاربر – صدور

1262769d-024d-430f-a917-48b6a8e58d21شناسه سیستمی

کاربر- صدورعنوان

صدور موجودیت ها از MCRSتوصیف

کاربر)E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

فقط تولید رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M(شناسه کاربر دخیل
)30-4-14 M( شناسه صدور.

)28-4-14 M( مهرزمان آغاز صدور.
)29-4-14 M( مهرزمان تکمیل صدور

)105-4-14 M( کل موجودیت ها
)25-4-14 M( شرح رخ داد
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یادداشت های کاربرد

1-4-11 R هرگاه که یک کاربر یک صدور را طبق .
انجام می دهد، این کارکرد اجرا می گردد

.شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط MCRS برای صدور طبق 
R 11-4-4  است

.کل موجودیت ها باید شمار کل موجودیت هایی که صادر شده اند شامل 
موجودیت هایی که به طور کامل صادر شده اند، موجودیت هایی که به صورت 

جانگهدار صادر شده اند، و رخ دادها را شامل گردد
.شرح رخ داد شامل شرح صدور طبق R 11-4-5  است

این رخ دادی نیست که به دنبال صدور موجودیت طبق R 11-4-10 به 
تاریخچه رخ داد آن الحاق گردد، رخ داد برای این کارکرد بخشی از تاریخچه 

رخ داد کاربر می شود
.43-5-14 F .29-5-14 F .10-5-14 F نیز نگاه کنید به 

.100-5-14 F .76-5-14 F .62-5-14 F .52-5-14 F

and .170-5-14 F .148-5-14 F .127-5-14 F

186-5-14 F

F 186-5-14 کاربر –  صادرشده

6da05d24�5cbb�4b2b�9eb8�45d75564c6abشناسه سیستمی

کاربر- صادرشدهعنوان

کاربر به طور کامل یا به عنوان یک جانگهدار صادر شده استتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند تغییر ابرداده ای موجودیت 

R .1-4-11 R 11-4-10از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)30-4-14 M( شناسه صدور.

)31-4-14 M( پرچم صدور کامل 
)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های کاربرد

	 185-5-14 F این کارکرد در نتیجه فرایند صدور )نگاه کنید به
کاربر - صدور( درمورد تمام موجودیت هایی که در زمان اقدام کاربر 

به صدور طبق R 11-4-1 صادر می شوند، به طور خودکار توسط 
MCRS اجرا می شود

	 برای MCRS شناسه صدور، شناسه سیستمی تولیدشده توسط
صدور طبق R 11-4-4 است

	 اگر موجودیت به طورکامل صادر شد پرچم صدور کامل، باید گذاشته
شود و اگر موجودیت به عنوان یک جانگهدار صادر شد باید برداشته 

شود
شرح رخ داد طبق R 11-4-5 شرح صدور را در بر دارد

F 187-5-14 کاربر – بازبینی

246c3b2f-66cb-4585-8b6f-d38162ddaf99شناسه سیستمی

کاربر- بازبینیعنوان

مرور برای کاربر، یا پیداکردن آن از طریق جستجو، و بازبینی ابرداده های آنتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 3-4-14از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M(شناسه کاربر دخیل
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یادداشت های کاربرد
برای این کارکرد تنها زمانی باید یک رخ داد تولید شود که کاربر ابرداده 

انبوهه را بررسی می کند و نه زمانی که حین مرور یا شمول در نتایج 
جستجو شناسایی گردد

ACL کاربر – بازبینی F 188-5-14

93dde507-4b84-4231-9641-8572f7b14c13شناسه سیستمی

کاربر- بازبینی ACLعنوان

بازبینی  فهرست کنترل دسترسی کاربر توصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجوديت

تغییر ابرداده ای 
هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند موجوديت 

 R 4-5-9از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده 
)16-4-2 R نگاه کنید به(

)81-4-14 M)شناسه کاربر دخیل
.

F 189-5-14کاربر- بازبینی رخ داد

8fe366ae-0e72-4042-8a8a-57e296927ee5شناسه سیستمی
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کاربر- بازبینی رخ دادعنوان

مرور تاریخچه رخ داد کاربر و بازبینی رخ دادهای آن توصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 2-4-19از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)71-4-14 M( شناسه رخ داد دخیل.

ACL کاربر –تغییر F 190-5-14

ef1deffd-68a5-4f19-ac54-ae3184d991d3شناسه سیستمی

کاربر- تغییر ACLعنوان

تغییر فهرست کنترل دسترسی کاربرتوصیف

کاربر )E 14-4-16(گونه موجودیت

. پرچم شمول نقش های موروثی )M 14-4-43(تغییر ابرداده ای موجودیت 
)1-3-14 D(  مدخل کنترل دسترسی.

R 4-5-10از الزام)ات( کارکردی
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کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)82-4-14 M( شناسه کاربر یا گروه دخیل.

)25-4-14 M( شرح رخ داد.
)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده.

)35-4-14 M( شناسه نقش اعطاشده.
 )87-4-14 M( شناسه نقش سلب شده .

یادداشت های کاربرد

• اگر مقدار پرچم شمول نقش های موروثی تغییرکند، یک مدخل تغییر 
 ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده شود.

• شناسه کاربر یا گروه دخیل راجع به کاربر یا گروهی است که با فهرست 
 کنترل دسترسی مرتبط است.

• اگر بیش از یک مدخل کنترل دسترسی متعلق به کاربر به طور همزمان 
تغییر کند، برای هر مدخل کنترل دسترسی که افزوده، برچیده یا تغییر 

 کرده است، یک رخ داد باید تولید گردد
• ابرداده رخ داد نشان می دهد که چه نقش های جدیدی به کاربر یا گروه 
دخیل اعطا شده است و چه نقش های موجود از طریق افزودن، تغییر، و 

پاک کردن مدخل های کنترل دسترسی سلب شده اند.

F 191-5-14 کاربر – تغییر ابرداده

53b191b5-def2-4ab3-a110-3959c52784dcشناسه سیستمی

کاربر- تغییر ابردادهعنوان

تغییر ابرداده کاربر فعال  توصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت
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موجودیت ابرداده 
)104-4-14 M(عنوان.

)16-4-14 M( توصیف .
.عناصر ابرداده ای زمنیه ای  

R 3-4-3از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد.

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده .

یادداشت های کاربرد

• . این کارکرد ممکن است در سامانه دیگری بیرون از MCSR رخ 	
دهد و با آن هماهنگ سازی گردد

• هر یک از عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده و هرکدام از عناصر 
 ابرداده ای زمینه ای متعلق به موجودیت کاربر ممکن است تغییر کند

• برای هر عنصر ابرداده ای تغییریافته باید از طریق اجرای کارکرد یک 
مدخل تغییر ابرداده به رخ داد تولیدشده افزوده گردد

F 192-5-14 کاربر –  تغییر تاریخ/ زمان پیدایش

e3e88cce-a4b1-4860-9868-d9561f7417b3شناسه سیستمی

کاربر - تغییر تاریخ/ زمان پیدایش عنوان

 تغییر تاریخ/ زمان پیدایش کاربر فعالتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

تاریخ/زمان پیدایش )M 14-4-61(تغییر ابرداده ای موجودیت 
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R 2-4-26از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)25-4-14 M( شرح رخ داد.

)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده.

رخ داد برای این کارکرد باید همواره یک شرح رخ داد داشته باشد )نگاه کنید یادداشت های کاربرد
)26-4-2 R به

F 193-5-14 کاربر –  گزارش اختیارات

25315f00-835e-4dfb-9894-80688eadbf2bشناسه سیستمی

کاربر- گزارش اختیاراتعنوان

گزارش کارکردها و نقش های فعال دربرگیرنده آن کارکردها که کاربر توصیف
ممکن است بر روی یک موجودیت نامزد اجرا نماید  

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند  تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 4-5-13از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
و یکی از این ها :

)64-4-14 M(شناسه انبوهه دخیل.
)65-4-14 M(شناسه طبقه دخیل.
)66-4-14 M(شناسه مؤلفه دخیل.

)67-4-14 M( شناسه نگهداشت کنارگذاری دخیل .
)68-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری دخیل.

)70-4-14 M(شناسه گونه موجودیت دخیل.
)72-4-14 M(شناسه تعریف کارکرد دخیل.

)73-4-14 M(شناسه گروه دخیل.
)74-4-14 M( شناسه تعریف عنصر ابرداده ای دخیل .

)77-4-14 M(شناسه پیشینه دخیل.
)78-4-14 M( شناسه نقش دخیل.

)79-4-14 M( شناسه خدمت دخیل.
)80-4-14 M( شناسه الگوی دخیل.

یادداشت های کاربرد

.این کارکرد برای موجودیت کاربر نامزدشده بوسیله کاربر معتبر اجرا 
می شود.

.بنابراین شناسه کاربر دخیل به موجودیت کاربری نامزدشده ارجاع می دهد
.حداکثر یک موجودیت دخیل دیگر، نمایانگر موجودیت نامزد، افزون بر 

شناسه کاربر دخیل باید در رخ داد بیاید 
.اگر هیچ موجودیت دخیل در رخ داد گنجانده نباشد، موجودیت کاربر خود 

کاربر نامزد نیز موجودیت نامزد است

F 194-5-14 کاربر- گزارش عضویت گروه

868fd38a-74d4-4534-b3ec-37b0ec4d65aaشناسه سیستمی

کاربر –  گزارش عضویت گروهعنوان

گزارش گروه های فعال که یک کاربر نامزدشده، در تاریخ/ زمان مشخصی توصیف
به آن تعلق دارد
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کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند  تغییر ابرداده ای موجودیت 

R 3-4-7از الزام)ات( کارکردی

کنترل دسترسیهدف
تولید رخ داد

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)40-4-14 M(تاریخ/ زمان تاریخی

یادداشت های کاربرد

این کارکرد برای موجودیت کاربر نامزده شده به وسیله کاربر معتبر اجرا 
می شود.

بنابراین، شناسه کاربر دخیل به موجودیت کاربر نامزدشده ارجاع می دهد

F 195-5-14 کاربر - جستجو

34dcf951-8608-46b5-808f-84fe8c378e7aشناسه سیستمی

کاربر –جستجوعنوان

جستجوی موجودیت هاتوصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ یک از عناصر ابرداده ای تغییر نمی کند  تغییر ابرداده ای موجودیت 

R .1-4-10 R .18-5-6 R .15-5-4 R 10-4-22از الزام)ات( کارکردی
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تنها ایجاد رخ دادهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

)81-4-14 M( شناسه کاربر دخیل
)98-4-14 M(  پرسش جستجو.

 )105-4-14 M( کل موجودیت ها.
)25-4-14 M( شرح رخ داد.

یادداشت های کاربرد

پرسش جستجو باید توصیفی از پرسش جستجوی اجراشده را در بر گیرد
. کل موجودیت ها باید نشان دهنده شمار موجودیت های یافت شده به وسیله 

جستجو باشد )نگاه کنید به R 10-4-20( این شمار ممکن است تقریبی باشد
.اطالعات تکمیلی می تواند درصورت لزوم در شرح رخ داد قرار گیرد

F 196-5-14 کاربر – خالصه گزارش

aafece46-99dd-4e55-b0b2-81e5c0f1cf23شناسه سیستمی

کاربر – خالصه گزارش عنوان

تولید یک خالصه گزارش بر پایه پرسش های جستجوی چندگانه   توصیف

کاربر )E 14-2-16(گونه موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند  تغییر ابرداده ای موجودیت 

R .25-4-10 R 10-4-26از الزام)ات( کارکردی

.کنترل دسترسیهدف
.ایجاد رخ داد
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ابرداده رخ داد افزوده 
شده)رجوع کنیدبه

)16-4-2  R

)81-4-14 M(شناسه کاربر دخیل
)98-4-14 M( پرسش جستجو.

 )105-4-14 M( کل موجودیت ها.
)25-4-14 M( شرح رخ داد.

یادداشت های کاربرد 

برای هر جستجوی موجود در خالصه گزارش باید یک پرسش جستجو به 
)25-2-4 R رخ داد افزوده شود )نگاه کنید به

.کل موجودیت ها باید سرجمع همه موجودیت های یافته شده در میان همه 
 20-2-4 R 4-2-25و R  پرسش های جستجو را نشان دهد )نگاه کنید به

( این شمار ممکن است تقریبی باشد
. اطالعات تکمیلی بیشتر می تواند در صورت لزوم در شرح رخ داد قرار گیرد

تشکر وقدردانی
که  انجایی  دارد.از  نیاز  بسیاری  وافراد  زیاد  انرژی  به    MoReq2010 مثل  مشخصاتی  تهیه 
تهیه گزارش بسیار تکنیکی و تخصصی است ،دست اندرکاران از بهترین کارشناسان شرکتها 
و موسسات ملی بین المللی بودند که وقت و تالش های خود را بی دریغ  و رایگان دراختیار 

گذاردند.
بنیاد DLM از کلیه افرادی که در این زمینه به ما کمک کردند تشکر وقدردانی می کند.

15-1 تیم پروژه 
پروژه MoReq2010 در بنیاد DLM  مادرید بیش از یکسال طول کشید و توسط  دفتر 

این بنیاد در بوداپست در ماه می 2011 منتشر شد.
15-1-1 نویسنده 

)IT(جان گراد، مجله فناوری اطالعات
15-1-2 ویراستار

ریچارد بلیک، آرشیو ملی، بریتانیا
15-1-3 مدیریت برنامه

سیمون کول، هوش خودکار
مارتین والدورن،مشاوره وثروان

15-1-4 تیم فنی 
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هانس فردریک برگ، آرشیو ملی نروژ ریچارد جفری، کوک، اطالع رسانی مشاوره
15-1-5 نمونه خوان

ماتیس هالین،کمیسیون اروپا
پل ساتکلیف،مشاور

15-2 گروه کارشناسان
موسسه DLM   از جمع عظیم کارشناسان و دستیاران کمیسیون اروپا که گروه کارشناسان 

را تشکیل دادند تشکر می کند. این گروه ارتباطات و جلسات هماهنگی را تسهیل می کردند.
15-2-1 کرسی

مالکوم تاد، بایگانی ملی، انگلستان
15-2-2 کمیسیون اروپا

جف اسچارم،کمیسیون اروپا
15-2-2 کارشناسان

فرانسیسکو باربدو، آرشیو ملی پرتغال
دایان کارالیل، ای ار ام ای)ARMA( بیت المللی

تریسی کاقل، شرکت متون ازاد
ماری-ان چابین، آرشیو17

النا کورتس رویز، آرشیو ملی اسپانیا
اندرو اوینگ، نرم افزار هیولت پاکارد

ماریا گارسیو، دانشگاه اوربینو
اندریا اوریز، آرشیو باندس

هانس هافمن، آرشیو ملی هلند/مشاور بین المللی
تویو جولین، آرشیو ملی استونی

مک لئود جولی، دانشگاه شمال اربیا
بوگدان فلورین پوپوویسی، آرشیو ملی رومانی

باربارا رید، نواوری حساب رسی
جوز اسکوفجانز، ارشیو ملی اسلوونی

15-3 مشاورین
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و  )تابستان2010(  مشاوره  مفهوم   MOreq2010خصوصیات رسمی  بررسی  در  زیر  افراد 
مشاوره پیش نویس Moreq2010 )زمستان2010( همکاری داشته اند.

2E2،ری اچترلونی
مالکوم ساحل، مشاور رسمی

استیوبرتون، شرکت ازاد
HP،کریس براون

استفان کالرک، کمیتهISO اداره بایگانی و سوابق
لوکاس کولت، مرکز تحقیقات هنری تودور

جولیان کراکر
کریستین دابورگ، تیم نرم افزار

d.o.o،الزنیک دوزان
مارک فرسوکو، دور اندیش و تنظیمات

ریتا گاگو، بایگانی شهرداری لیسبون
کریستن گلنرایت، سابقه مشارکت

ماریال گراسیو، دانشگاه اربینو
پل همپتون، خدمات خارجی

کاترینا هینتون، سابقه مشارکت
وینست هولت، بانک مرکزی اروپا

گابور هورنایک، حاسبرسی ارزیابی و صدور تصدیق
گرگور جوری، تکنولوژی نرم افزار

بن جانسون، کار شرکتی
اولریش کامفیر، پروژه مشارکت

LLPناتاشا کرام ساوسکی، دفتر سیستم های الکترونیک
 HKKهانس کوهلر، مشاور

A/S ،رابرت لنز
مارکو لوکسیس، اریکسون نیکوال تسال

کارل مای هوفر، نرم افزار فابا
لئو مردماهی، مشاور کلت یا سلت
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کریستوف مولر، هوش خودکار
جیووانی مچیت، ساپلنزا-دانشگاه رم

ماریا پالما، فناوری دیجیتالی
moreqایمو پولن، گروه کاری فنالندی

بوگدان فلورین-پوپویسی، ارشیو ملی رومانی
پروفسور روبرت ریاموندی، دانشکده مدیریت میالن

سوسانا رودریگز، وزارت دفاع، اسپانیا
IKMجان سلی، راه حل های

دریدر شارپ، شورای استان نورفولک، بریتانیا
ماریا خوزه، ارشیو اینترنتی

استفان لوسیا، ارشیو
ریکاردو ویرا، شناسه گر ملی

رابرت وایتر، اوراکل
انتونی وودوارد، ضبط نرم افزار

شری زی، دانشگاه بریتیش کلمبیا
)GUI(رابط گرافیکی کاربر

101-1 اطالعات تک برنامه

میانجی گرافیکی کاربر)GUI(نام تک برنامه

1-0نسخه تک برنامه

شناسه تک برنامه اجرا 
شده

0f9584e5-552a-4a79-a8ea-3c2801765255

خدمت های اصلیR 2010 MoReq پیش نیازها 

 ندارد همنیازها
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101-2 مفاهیم کلیدی
101-2-1 جلوه های اصلی میانجی گرافیکی کاربر 

میانجی گرافیکی کاربر )GUI( رایج ترین راه تعامل کاربر با فن آوری های نوین رایانه ای است. 
امکان ارائه میانجی گرافیکی کاربر در هر فن آوری مجهز به یک صفحه نمایش و یک یا چند 
ابزار ورودی وجود دارد. اطالعات ازطریق ابزارهای ورودی مثل صفحه کلید، موش ها، تبلت ها، 
قلم های نوری ،صفحه نمایش های لمسی، میکروفون های منتقل کننده فرمان های گفتاری و.. 
یا  به صورت دیداری در صفحه نمایش  اساسا   GUI از یک  بازخوردها  GUI منتقل میشود.  به 
نمایشگر نشان داده می شوند، در عین حال گاهی برخی بازخوردهای صوتی و دیگر بازخوردهای 

مکمل ارائه می گردند.
جلوه های کلیدی اغلب میانجی های گرافیکی کاربر عبارتند از:

. آنها به کاربران امکان می دهند تا در یک آن چندین برنامه کاربردی را اجرا کنند و پیوندها 
را دنبال کنند و در میان برنامه های کاربردی جایگشت نمایند )مثال کاربر امکان دارد در حال 
خواندن پست های الکترونیکی در یک کالینت پست الکترونیکی، بر روی پیوندی کلیک کند 

که یک  مرورگر وب را باز می کند(
. این امکان را برای کاربر فراهم می کنند که در یک آن بیش از یک قلم یا قطعه اطالعاتی 
را  گرافیک ها  یا  آیکن  تصویر،  مانند  اطالعات  دیگر  یا  متن  نظیر  اطالعات  برخی  و  ببیند  را 

مشاهده کنند.
با صفحه کلید  تایپ  یا  با کلیک موش، ضربه انگشت  تا  قادر می سازند  را  کاربران  آنها   .

فعالیت ها را اجرا یا مدیریت کنند.
. با ارائه نمایش های چندگانه از اقالم، نظیر نماهای فهرستی یا درختی، به کاربران این 

امکان را می دهند تا به صورت دیداری بین اقالم حرکت کنند.
. به کاربران امکان می دهند ارتباط های بین اقالم را ببینند.

. به کاربران امکان می دهند که اقالم چندگانه را با به کمندکشیدن )یا شیوه ای مشابه( در 
یک لحظه انتخاب وسپس فعالیت های یکسانی را بر بیش از یک مورد به طور همزمان در یک 

شرایط مشابه اجرا نمایند.
.آن ها به کاربران این امکان را می دهند که اقالم را با کشیدن و انداختن روی دیگر اقالم  

مدیریت کنند.
.آن ها امکان جایگشت بین  نماها، یا پنجره ها در یک مجموعه داده ای را به کاربر می دهند.
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. آن ها به کاربران امکان می دهند از طریق نزدیک یا دور کردن، موجودیت ها را درشت کنند 
یا در نمایی دیگر ببینند.

. آن ها قادرند اطالعات ذخیره شده را به طرق مختلف نمایش دهند و وضعیت اقالم را با 
جلوه های دیداری گوناگون نشان بدهند.

واحد  منسجم  نمایش  یک  در  سامانه را  بخش های  مختلف  اطالعات  که  قادرند  آن ها   .
پوشش دهند.

.آن ها می توانند یادداشت های ناگه پدید و کادرهای گفتگو را برای تعامل با کاربر فراهم کنند.
. آن ها می توانند برای ورود ابرداده های مربوط به یک مورد به شبیه سازی فرم بپردازند.

. آن ها می توانند کاربر را در فرآیندهای پیچیده از طریق شگردهایی مانند ویزارد راهنمایی کنند.
.آن ها می توانند تعداد عملیات های قابل انتخاب کاربر را محدود به یک لیست یا منو نمایند.

.انها می توانند کارکردهایی را که برای یک مورد مناسب نیست را غیرفعال کنند.
یا  صفحه  روی  مستقیما  را  اقالم  محتویات  و  جستجو،گزارش ها  نتایج  می توانند  .آن ها 

نمایشگر نشان دهند.
نقش های  و  منفرد  کاربرهای  با  برای همسازشدن  کردن  مرتب  و  مناسب کردن  امکان   .

خاص وجود دارد
 این تک برنامه شامل الزاماتی برای نرم افزارهای mcrs است که به اجرای GUI می پردازند.

101-2-2 میانجی های گرافیکی کاربر و سامانه های پیشینه
هرجا یک سامانه پیشینه دارای GUI  باشد، تمام توابع متفاوت این سامانه  در آن  میانجی 
ممکن  فرایندها  فراهم می شود. خود  آن  با  کاربران  تعامل  این طریق  به  و  می آیند  گرد هم 
است در محل های مختلف ،هم محلی و هم خدمت دهنده های دوردست و خدمت دهنده های 
وب، در حال اجرا باشند. بخش های مختلف سامانه پیشینه ها ممکن است در سطح شبکه های 
منطقه ای محلی، شبکه های منطقه ای گسترده، اینترانت های اختصاصی یا اینترنت عمومی با 
هم متصل باشند. اما GUI باید در پی یک جلوه منسجم و یکپارچه از سامانه پیشینه باشد که 

پیچیدگی های فنی زیربنای کار را پنهان کند.
در اغلب سامانه های پیشینهGUI موجود به یک برنامه کاربردی محلی یا به یک برنامه 
کاربردی وب با میزبانی یک مرورگر وب تعلق دارد. درجایی کهGUI   به یک برنامه کاربردی 
کاربر  میانجی  راهنماهای  و  معاهده نامه ها  به دنبال  ممکن   جای  تا  باید  دارد  تعلق  محلی 
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سیستم عامل میزبان برنامه بگردد. اما اگر GUI  بخشی از یک برنامه کاربردی وب باشد باید تا 
 )W3C( جای ممکن به دنبال معاهده نامه ها  و راهنماهای دسترس پذیری کنسرسیوم جهانی وب
بگردد .در هر دو حالت GUI باید به دنبال سهولت کاربری سازگاری با انتظارات کاربران باشد 
برای  بیشترین بخت  ارگونومیکی،  و  آموزشی  با کمترین تالش تجربی،  کاربران  آن گونه که 

تعامل و کارکردن با سامانه پیشینه را داشته باشند
 به طور خاص ، MCRS  باید میانجی گرافیکی کاربری خود را برای موارد زیر به کار برد:

. امکان تعامل کاربر با محتواهای سامانه پیشینه ها از طریق ارائه موجودیتهای گروه بندی شده 
در ساختارهای منطقی نظیر نماهای فهرستی،نماهای درختی و نقشه های شبکه ای؛

.بازنمایی وضعیت موجودیت ها از طریق ابزارهای گرافیکی؛
تغییرحالت  امکان  مشابه  به طور  پیش فرض،ولی  به طور  فعال  موجودیت های  دادن  .نشان 

نمایش به نشان دادن موجودیت های ته مانده؛
و  امکان دسترسی  )مثال  تعریف شده    MOREQ2010 آسان سازی مرور آن گونه که در  .

بازبینی انبوهه های فرزند از درون انبوهه های مادر(
.امکان بازبینی و، در موارد وجود اختیار، تغییر ابرداده های موجودیت ها )مثال از طریق نمای 

فرم(؛
.تسهیل تکمیل وظایفی مانند پرکردن عناصر ابرداده ای با فراهم آوردن کمک هایی نظیر 

مقادیر پیش فرض، انتخاب از لیست، بررسی امالیی، پنل های یابیدن؛
اقدام  احتماال  )مثال  کاربران  پیشینه به  سامانه  در  موجودیت ها  آسان  ایجاد  امکان  دادن   .
به ایجاد یک پیشینه ازطریق کشیدن و رهاکردن یک سند یا پیوند از سیستم عامل یا برنامه 

کاربردی دیگر(؛
زبان  با  معیارها  و مشخص کردن  پرسش های جستجو  به ساختن  کاربران  قادر ساختن   .

تصویری به جای عبارت جستجوی نگارشی؛
.نمایش نتایج جستجو به نحوی که کاربران را قادر به بازبینی و تعامل مستقیم با موجودیت ها 

نماید؛
. امکان تعامل گرافیکی با نتایج جستجو نظیر تغییر نظم ستون ها و غیره؛

.امکان احتمالی مشاهده مستقیم محتوای پیشینه ها، یا دسترسی و دانلود محتوای پیشینه 
از طریق میانجی گرافیکی کاربر؛

. نشان دادن صرِف آن عملیات هایی که کاربران اختیار اعمال بر موجودیت ها دارند قبل از 
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مبادرت کاربران به اقدام؛
.ارائه نقش های-خاص برای کاربران دارای آن مسئولیت ها )مثال امکان دادن به مدیران 

پیشینه ها برای نظارت و انجام فرایندهای کنارگذاری(.
.قادرساختن کاربران به انجام آسان عملیات بر روی موجودیت ها با کمترین مراحل از طریق 
ارائه کمک هایی نظیر منوها، نوارهای ابزار و ترکیب کلیدهای صفحه کلید، زمینه ای و برنامه ای.
.ارائه  بازخورد در هنگام طول کشیدن یک یا بیش از یک ثانیه عملیات )مثال با استفاده از 

آیکن هایا میله های فرایند مشغول بودن(.
.ارائه  بازخورد تصویری  و احتماال صوتی برای نتایج کلیه عملیات ها به طوری که به روشنی 

نشان دهنده موفقیت ها یا ناکامی ها باشد.
.درصورت ناکامی عملیات ، ارائه پیام قابل فهم برای کاربر که نشان دهد ناکامی در مورد چه 

بوده، ترجیحا چرا  صورت گرفته و چه باید کرد.
.تأمین کاربران دارای نیازهای خاص با وفادارماندن به رهنمودهای دسترس پذیری )مثال با 
پشتیبانی بزرگ نمایی صفحه نمایش، ارائه اطالعات یکسان به شیوه های مختلف، نظیر استفاده 

از رنگ، زیرخط دارکردن فراپیوندها(
.دادن امکان شخصی سازی تجربه GUI به کاربران )مثال با انتخاب رنگ های پیش فرض، 

فونت ها و اندازه ها مرتب کردن عناصر GUI  در جاهای مختلف(؛ و
زمینه،  به  حساس  کمک  مثل  کاربران  برای  فوری  و  دردسترس  کمک  فراهم کردن   .
راهنمایی های آنالین کاربر، سواالت متداول)FAQ(، ویزاردها، خودآموزها، دسترسی به پشتیبانی 

میز کمک.

MCRS  ممکن است میانجی گرافیکی کاربر خود را در تسهیل کارهای مشترک از طریق 

موارد زیر نیز به کار ببرد:
.نشان دادن کاربرانی که هم اکنون به سامانه پیشینه ها دسترسی دارد.

معادل  یا  الکترونیکی،  تخته سفیدهای  و  ،اشتراک گذاری-صفحه  چت  ارتباطات،  .تسهیل 
آن ها... بین کاربرانی که به طور همزمان از سامانه پیشینه ها استفاده می کنند. 

.امکان دادن به کاربران برای ارسال پیام به اشخاص یا گروهایی از دیگر کاربران .
سامانه  در  موجودیت ها  درمقابل  افزوده  یاداشت  قراردادن  برای  کاربران  به  امکان دادن   .

پیشینه برای استفاده سایر کاربران.
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.ارتقا کاربرد و احتماال میزبانی بالگها و بحث های آنالین.
.امکان دادن به کاربران برای ایجاد فهرست های وظیفه ای که راجع به موجودیت های سامانه 

پیشینه است؛
.گسترش استفاده از فهرست های وظیفه به کل گروه ها به جای کاربران منفرد.

.ارتقا کاربرد و احتماال میزبانی تقویم های انفرادی و گروهی که نمایان گر رخ دادها و وظایف 
آینده هستند.

.امکان دادن به کاربران برای ارجاع وظایف مهم مثل تصمیمات پیچیده بررسی کنارگذاری به 
دیگران، کاربران خبره تر؛ و

.تامین فضاهایی برای پایش کاربرد و وضعیت سامانه پیشینه،نظیر خالصه ای از سررسید و 
گذشت موعد عمل کنارگذاری پیشینه ها.

MCRS نباید به میانجی گرافیکی کاربر خود امکان انجام  موارد زیر را بدهد:

. دادن دسترسی به سامانه پیشینه ها در صورت مجاز نبودن کاربران به دسترسی به آن.
. نشان دادن موجودیت های موجود به کاربران درحالی که مجاز به بازبینی نباشند.

.اجرای عملیاتی که کاربران مجاز به اجرای آن ها نیستند .

101-2-3  مالحظات سازمانی
سازمان استفاده کننده از MCRS دارای میانجی گرافیکی کاربر، شاید مایل باشد به طرق 

خاصی  مثل موارد زیربه برندسازی کند:
.نمایش لوگوی شرکت.

. استفاده از طرح های رنگی و فونت های شرکت.
.استفاده از پیش فرض های شرکت.

با دخیل کردن اصطالحات و شرایط خود سازمان در دسترسی و استفاده.
سطح  در  پشتیبانی  به جای  شرکت  راهنمای  میز  به  پشتیبان  پرس وجوهای  ارجاع  با 

MCRS عرضه کننده
.با شخصی سازی راهنماهای کاربر ، سواالت متداول، برنامه های آموزشی و ویزاردها و

. با نمای کلی و نوع ارائه پیش فرضی که در سطح سازمان تصمیم گیری شده است.
به عالوه سازمان باید از تبعات امنیتی نصب شدن مقدار یا بخشی از سامانه پیشینه روی رایانه 
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شخصی کاربران و ایستگاه های کاری، از طریق طرح برخی سواالت  مثل موارد زیر آگاه گردد:
آیا پیشینه ها، محتوای پیشینه یا سایر عناصر را به صورت محلی کش )پنهان سازی( می کند؟

.آیا کش )پنهان سازی( رمزگذاری شده است؟
. دورزدن یا رام کردن کنترلهای امنیتی تا چه حد آسان است؟

.ارتباطات بین برنامه مشتری و سایر بخش های خدمت دهنده-محور سامانه پیشینه چقدر 
ایمن است؟

. ایا این ارتباطات رمزگذاری شده هستند؟
قابل  نت  کافی  رایانه های یک  یا  ثالث  از طریق شخص  مثال  دور  از  پیشینه  .آیا سامانه 

دسترسی هست؟
این مالحظات ممکن است برای انواع دیگر میانجی های کاربر به غیر از میانجی گرافیکی 

کاربر نیز ضروری باشند .
4-101 الزامات کارکردی

R 101-4-1  مطابق با الزام خدمت های اصلی MRCS ، 6-4-2 R می بایست یک میانجی 

تمام  به  دسترسی  امکان  معتبر  کابران  به  که  طوری  به  کند  اجرا  را   )GUI( کاربر  گرافیکی 
کارکردهای تعیین شده توسط خدمت یا دسته ای از خدمات را بدهد.

انسانی کنترل می شود را  اپراتوِر  اصطالح “GUI” هر میانجی تصویری عمده که توسط 
توصیف می نماید. GUI  ها ممکن است با میانجی های خط فرمانی اولیه مقایسه شوند، آن جاکه 

سامانه ها با تایپ دستورات یا فرمان ها به درون یک پایانه کنترل می شدند.
برای مورد تأیید قرارگرفتن GUI به عنوان همخوان با MoReq2010، می بایست تمام کارکردهای 

مشخص شده در MoReq2010 برای پوشش خدمت یا دسته ای از خدمات را اجرا نماید.
MCRS .2-4-101 R  می بایست موجودیت ها را به شیوه ای همسان نشان دهد که کاربران 

سایر  یا  عنوان  طریق  از  آن ها  شناسایی  موجودیت،  گونه  طریق  از  آن ها  تشخیص  به  قادر 
ابرداده ها و دیدن بی درنگ وضعیت آن ها باشند. 

به عنوان مثال، کاربر باید بتواند یک طبقه را بی درنگ  از روی انبوهه یا طرح کنارگذاری 
تشخیص دهد.

MRCS : 3-4-101 R می بایست به طور پیش فرض، فقط موجودیت های فعال را نشان دهد 

اما باید به کاربران امکان دهد تا هر دوی موجودیت های فعال و ته مانده را به نمایش بگذارند.
باشند.  دیدن  قابل   GUI در  نبایستی  ته مانده  موجودیت های  پیش فرض،  به طور 
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جایی که کاربر در مورد نمایش هر دوی موجودیت های فعال و ته مانده حق انتخاب دارد، طبق  
R 101-4-2، وضعیت آن ها می بایست به روشنی نشان داده شود.

 .17-4-10 R 2-4-22 و R نیز نگاه کنید به
MRCS : 4-4-101 R می بایست به کابران معتبر امکان ایجاد موجودیت های جدید و 

افزودن آن ها به سامانه پیشینه ها را بدهد و ضمنا مقادیری را برای ابرداده ها ازجمله ابرداده های 
زمینه ای تعیین نماید.

خدمت  به  جدیدی  طبقه های  افزودن  به  قادر  می بایست  معتبر  کاربران  مثال،  به عنوان 
خدمت   به  جدیدی  کنارگذاری  طرح های  پیشینه،  خدمت  به  جدیدی  انبوهه های  طبقه بندی، 

کنارگذاری، نگه داشت های کنارگذاری جدیدی به خدمت نگه داشت کنارگذاری و غیره باشد. 
بسته به ماهیت MRCS ، ممکن است امکان ایجاد پیشینه های جدیدی به صورت موردی، 
از طریق کشیدن و رهاکردن اسناد و پیوندها از سیستم عامل یا سایر برنامه های کاربردی بدهد. 

در سایر انواع MRCS، ایجاد پیشینه ها ساختاریافته تر خواهد بود.
مقادیر ابرداده ای ممکن است توسط کاربر فراهم شود یا MCRS ممکن است این مقادیر 
 MRCS را تولید نماید )به عنوان مثال، شناسه سامانه ای(، یا مقادیر پیش فرض را ارائه دهد، یا
ممکن است قادر به استخراج مقادیر ابرداده ای به طورخودکار از محتوای پیشینه های جدید باشد. 
در تمامی موارد، تمامی مقادیر ابرداده ای اجباری می بایست قبل از ایجاد موجودیت جدید در 

MCRS ، ارائه شوند.

ازجمله  آن ها  ابرداده های  نمایش  با  را  موجودیت ها  بازبینی  باید   MCRS  :  5-4-101  R

ابرداده های زمینه ای، درصورت درخواست، تسهیل نماید و امکان تغییر مقادیر آن ها توسط یک 
کاربر معتبر مطابق سایر الزامات MoReq2010 را بدهد.

از  کاربر  موجودیت توسط  یک  ابرداده های  از  نمایی  درخواست  چگونگی   MoReq2010
طریق GUI را صراحتا مشخص نکرده است.

MCRS : 6-4-101 R باید برای یک کاربر معتبر امکان ایجاد یک موجودیت جدید را طبق 

R 101-4-4 ، یا افزودن یا تغییر ابرداده ها را طبق R 101-4-5 با کمک خودکار در تکمیل 

وظیفه به طور مقتضی فراهم آورد و نیز به کاربر امکان جستجو و یافتن موجودیت ها را بدهد تا 
ضمن تغییر، بر ابرداده ها بیافزاید.

خودکار،  تکمیل  خودپدید،  قابل گزینش  فهرست های  بوسیله  است  ممکن  کمک   
بررسی کننده های امالیی، روکش های قالب بندی، کمک  حساس به زمینه و غیره باشد. جستجو 
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و افزودن موجودیت ها برای وظایف مختلف بسیاری الزم است، به عنوان مثال، مشخص کردن 
طبقه بندی یک انبوهه، یا مغلوب کردن طرح کنارگذاری پیش فرض یک پیشینه.

ابرداده ای فقط- نتوانند مقادیر  باید طوری عمل کند که کاربران   MCRS  :  7-4-101  R

با گونه داده ای  ابرداده وارد کنند که مخالف  نتوانند مقادیری برای  خواندنی را تغییر دهند و 
عنصر باشد.

MCRS  باید ورود ابرداده های با قاب بندی درست شامل قیدهای تصریح شده توسط تعریف 

عنصر ابرداده ای و گونه ابرداده ای مشخص شده آن را مورد تأکید و پشتیبانی قرار دهد.
R 101-4-8 : افزون بر ابرداده ها، بر طبق MCRS ،5-4-101 R نیز باید به یک کاربر 

معتبر امکان مشاهده یک موجودیت و در صورت صالحیت، تغییر لیست کنترل دسترسی )یا 
معادل( موجودیت را بدهد.

به  برای کنترل و مدیریت دسترسی  راه بخصوصی    MoReq2010 الگوی خدمت نقش 
تصریح  مورد  دسترسی  کنترل  کلی  اصول  که  شرط  این  با  نمی کند،  مشخص  موجودیت ها 
دسترسی  کنترل  لیست  یک  عنوان  به  شدن  صادر  به  قادر  و  کند  تأمین  را   MoReq2010

همخوان با MoReq2010 باشد.
MCRS : 9-4-101 R باید به صورت تصویری رابطه های میان موجودیت ها را نشان دهد 

و به کابران معتبر امکان مرور در این رابطه ها را بدهند.
به عنوان مثال، MCRS باید به یک کاربر امکان دهد که یک انبوهه را بازبینی کند، طبقه 
آن را مرور و بازبینی کند، تاریخچه رخ داد آن را مرور و بازبینی کند، پیشینه های فرزند آن را 
مرور و بازبینی کند، طرح های کنارگذاری آن ها را مرور و بازبینی کند، مؤلفه های آن ها را مرور 

و بازبینی کند، و غیره. 
MoReq2011 تصریحی در مورد چگونگی نشان دادن رابطه های میان موجودیت ها در یک 

GUI و یا نوع نمایش مورد نیاز نکرده است.

MCRS : 10-4-101 R باید به راهنمایی کاربر از طریق نشان دادن عملیات های دردسترس 

برای اجرا روی یک موجودیت بپردازد و به او امکان دهد تا از میان عملیات های دردسترس 
گزینش نماید. 

  GUI نماید.  تنظیم  جاری  کاربِر  اختیارات  با  متناسب  را  خود  نمایش  بایست  می   GUI

راهنمای  دراختیارگذاشتن  بدون  را  کاربران  نبایستی همان چارچوب عملیاتی دردسترس کل 
تصویری برای عملیات دردسترس کاربِر جاری، نشان دهد.
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به عنوان مثال، یک منوی زمینه ای، حاوی فهرست کاملی از عملیاتی است که قابل اجرا 
روی گونه خاصی از موجودیت است. اکر کاربر جاری دارای کنترل های دسترسی مرتبط برای 
اجرای یکی از این عملیات برای موجودیت منتخب نباشد، آن امکان باید خاکستری رنگ یا از 
منو برچیده شود. الزم نیست که کاربر به عملیاتی اقدام کند تا مطلع گردد که دسترسی به آن 

عملیات را به خاطر نداشتن کنترل دسترسی کافی، ندارد.
MCRS : 11-4-101 R می بایست کارکرد جستجو را از هر نما یا صفحه ای در دسترس 

کاربران قرار دهد، که صفحات پیکربندی و گفتگوهای مودال مستثنی هستند.
کاربر برای انجام یک جستجو نباید مجبور به مسیریابی صفحه یا نمایی خاص باشد.

MCRS  R 101-4-12 می بایست به کاربران امکان ساخت گرافیکی پرسش های جستجو 
و معیارهای جستجوی پیچیده، از طریق گزینش اصطالحات و پیداکردن موجودیت ها را مطابق 

نیاز بدهد.
از  استفاده  با  متن جستجو  ورود  به  ملزم  نباید   ،GUI دارای  پیشینه  سامانه های  کاربران 

صفحه کلید یا استفاده از یک زبان بیان جستجو باشند.
از  است  زودتر  پیدایش  تاریخ/زمان   " جستجوی  معیار  ساخت  برای  مثال،  به عنوان 
1آوریلGUI  ، ”2010 می تواند به کاربر امکان گزینش تعریف عنصر ابرداده ای “تاریخ/زمان 
به  از یک کنترل حساس  را  از”  از یک فهرست، گزینش اصطالح “زودتر است  را  پیدایش” 
زمینه دیگر، و سپس ورود “1آوریل 2010” را با یافتن و گزینش از یک تقویم خودپدید بدهد.

MCRS : 13-4-101 R می بایست به کاربران امکان پیکربندی گرافیکی نتایج جستجو 

را بدهد، شامل اینکه عناصر ابرداده ای که نمایش داده می شوند، به چه ترتیبی نمایش یابند، و 
نتایج چطور ذخیره شوند.

شامل  است  ممکن  جستجو  نتایج  گرافیکی  پیکربندی   ،18-4-10  R به  کنید  نگاه  نیز 
کشیدن و رهاکردن ستون ها برای بازچینش آن ها یا کلیک روی سرستون ها برای مرتب کردن 
بر اساس آن عنصر ابرداده ای باشد. به عالوه GUI  باید به صورت گرافیکی از صفحه بندی )یا 

معادل( نتایج جستجو طبق R 10-4-19 پشتیبانی نماید.
MCRS : 14-4-10 R می بایست به کاربران معتبر امکان ذخیره مجموعه های نتایج جستجو 

در قالب های سندی متفاوت را بدهد و به طور بالقوه آن ها را به عنوان پیشینه هایی وارد کند.
نتایج جستجو می بایست مطابق R 10-4-24 شبیه یک گزارش تفصیلی  شکل مستند 
باشد : به عنوان مثال، ذخیره نتایج جستجو در یک فایل داده ای CSV یا پی.دی.اف. . به عالوه
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اما این  MCRS  ممکن است قادر به ورود مستقیم نتایج جستجو به عنوان یک پیشینه باشد، 

سطح از کارکرد در خدمت های مرکزی MoReq2010 گنجانده نشده است.
MCRS : 15-4-10 R می بایست به کاربران معتبر امکان دهد که به طور مستقیم از نتایج 

جستجو به بازبینی و اجرای عملیات ها بر روی موجودیت ها بپردازند.
هنگامی که یک GUI نتایج یک جستجو را نمایش می دهد، موجودیت های ظاهرشده در 
فهرست می بایست دارای همان سطح کارکردها باشند که در سایر بخش های میانجی دارند. 
به بیان دیگر، کاربر می بایست قادر به بازبینی ابرداده های آن ها، مرور در میان آن ها، اجرای 
نمای  به  نتایج جستجو  از  به جایگشت  این که مجبور  بدون  باشد، همه،  و غیره  عملیات ها، 

.) 17-4-10 R متفاوتی باشد )نیز نگاه کنید به
MCRS : 16-14-10 R می بایست به کاربران اجازه دهد تا میان برهایی به موجودیت ها 

بزند که قابل اشتراک گذاری با سایر کاربران باشد.
 میان بر یک ارجاع بیرونی به یک موجودیت در MCRS است که می تواند برای اقدام به 
گشودن GUI در یک نمای خاص و نمایش موجودیت مورد ارجاع میان بر  مورد استفاده قرار 

گیرد. 
باید قادر به ذخیره میان برها در محیط  از یک میان بر است. کاربران  URIمثالی  فراپیوند 
محلی خود و اشتراک گذاری آنها با دیگر کاربران GUI باشند ، به عنوان مثال از فرستادن از 

طریق پست الکترونیکی.
MCRS : 17-14-10 R باید به کاربر امکان دهد تا طبق R 101-4-13، مجموعه ای از 

موجودیت ها از یک گونه واحد را هم از نمایش کلی و هم از نتایج جستجو، برگزیند تا بتواند مجتمعا:
• 	 512-6 R 6-5-4 یا R آن ها را در یک طبقه واحد بازطبقه بندی، برطبق
• 	 13-5-6 R 6-5-8 یا R انتقال ان ها به یک محیط مشابه براساس
• 	 15-5-6 R طرح کنارگذاری آن ها را به یک طرح کنارگذاری واحد تغییر دهد،برطبق
• 	 ،18-4-8 R 8-4-17 ، ملغی کردن انتقال یا انهدام آن ها، برطبق R بازدید آن ها، برطبق

 20-4-8 R 8-4-19 و R یا تاییدکردن انتقال یا انهدام آن ها، برطبق
• 	 3-4-9 R مرتبط ساختن آن ها با یک نگه داشت کنارگذاری واحد، برطبق
• صادرکردن آن ها، برطبق R 11-4-3 یا R 101-4-19؛ 	
• ایجاد یک میان بر واحد به مجموعه ای از موجودیت ها به جای یک موجودیت منفرد، برطبق 	

 16-4-101 R
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MoReq2010 چگونگی انجام گزینش چندین موجودیت از میان نتایج جستجو را مشخص 
نکرده است.

MCRS  : 18-4-101 R می بایست میانجی ویژه سازی شده ای برای کاربران معتبر فراهم 

آورد تا در فرایند کنارگذاری توصیف شده در 8. خدمت طرح کنارگذاری، ورود و آن را کامل نمایند.
فعال  پیشینه های  همه  بازبینی  و  مرور  امکان  کاربران  به  بایست  میانجی  ویژه،  به طور 
، شامل   16-4-8  R بدهد، طبق  پرسش جستجو  به طرح  اجبار  بدون  را  درانتظارکنارگذاری 
میانجی  به عالوه  گردید.  توصیف  که  آن طور  گوناگون  راه های  به  آن ها  گروه بندی  امکان 
 19-4-8 R ، 18-4-8 R ، 17-4-8 R بایست عمل های کنارگذاری گوناگون توصیف شده در
نامزد  گروه بندی های  میان  در  آن ها  اجرای  امکان  به ویژه  نماید،  تسهیل  را    20-4-8  R و 

پیشینه ها را بدهد.
رفتار دل پسند برای این میانجی، که برای همخوانی با  MoReq2010 الزامی نیست، شامل 

موارد زیر است:
• برنامه ریزی روبه جلو و پیش بینی پیشینه هایی که موعد کنارگذاری آن ها سر 	 قادربودن به 

می رسد با تقویم روز ،هفته و ماه.
• جمع آوری، نمایش و نمودارسازی گرافیکی آمارهای مربوط به انجام عمل کنارگذاری و 	

متوسط زمان مصروف برای انجام عمل های کنارگذاری؛ و
• مدیریت نگه داشت های کنارگذاری، شامل اینکه کدام پیشینه ها درحال نگه داشت هستند و 	

تعیین مدتی که از سررسید انهدام آن ها گذشته است.
فرایند  که  آورد  فراهم  معتبر  کاربران  برای  خاصی  میانجی  باید   MCRS  :  19-4-101  R

صادرکردن توصیف شده در 11. خدمت صادرکردن را اجرا کند.
به طور ویژه، میانجی باید موارد ذیل را تسهیل نماید:

• را 	 موجودیت ها  از  فهرستی  صادرکردن،  برای  که  سازد  قادر  را  کاربر   ،3-4-11  R طبق 
.17-4-101 R گردهم آورد، احتماال ازطریق گزینش و جابجایی آن ها به یک فهرست، طبق

• 	 2-4-11 R قادرساختن کاربر برای گزینش از امکانات قابل انتخاب برای صادرکردن، نظیر
• قادرساختن کاربر برای اقدام به صادرکردن، پایش پیشرفت صادرکردن و توقف و ازسرگیری 	

 7-4-11 R آن، طبق
• دادن بازخورد فوری به کاربر در روبرویی با هر خطا و موفقیت یا ناکامی در صادرکردن. 	

MCRS : 20-4-101 R بایست بازخوردی برای کاربران اقدام کننده به عملیات طوالنی فراهم 
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اتمام قطع یا ملغی  از  بتوانند عملیات زمان بر را قبل  تا کابران  کند و امکانی را مهیا کند 
نمایند.

به طور ویژه، میانجی بایست موارد ذیل را فراهم نماید:
• دادن بازخوردی در کمتر از یک ثانیه مبنی براینکه فرمان دریافت شده است، ترجیحا در 	

حدود 0.1 ثانیه، تا  باعث شود کاربر پاسخ گو بودن میانجی را حس کند؛
• بازخوردی مبنی براینکه برنامه در حال پردازش فرمان است اگر در کمتر از 2ثانیه کامل 	

نشود، مثال یک توپ چرخان یا مکان نمای ساعت شنی را نمایش دهد.
• یک نشانگر پیشرفت نشان دهد و اگر فرمان در کمتر از 10 ثانیه انجام نشده باشد به کاربر 	

امکان ملغی کردن فرمان را بدهد.
مثالی از یک عملیات که می تواند طوالنی باشد و نیازمند چنین سنجشی  است، هنگامی 

است که کاربر اقدام به یک جستجو می نماید.
پیغام خطاهای  بایست   MCRS نیستند-  موفق  عملیات ها  که  جایی   :  21-4-101  R

سودمندی بدهد که ماهیت خطا، اتفاقی که افتاده و چگونگی پردازش، را به کاربر توضیح دهد .
MCRS  نباید امکان ناکامی عملیات های مورد اقدام کاربر را بدهد بدون آن که او را مطلع 

سازد. به طور مشابه، پیغام خطاها باید طوری بیان گردد که کاربران با زمینه فنی کم یا بدون آن 
به روشنی آن ها را درک کنند و این پیغام ها بایست به کاربر نشان دهند که در مورد خطا چه کند 

تا کاربر بتواند با اطمینان ادامه دهد.
توجه کنید پیغام هایی که مطلقا آگاهی رسان هستند یا آن ها که هشدارند ولی خطا نیستند، 

بایست به روشنی از پیغام های خطا متمایز باشند به طوری که سهوا به کابران هشدار ندهند.
پیغام های خطا در GUI بایستی افزون بر عملیات های اتصال ناکام، طبق R 2-4-8، ارائه 

شود و جایگزینی برای این الزام نیستد.
پنجره های  ازجمله  نماهای خود،  از طریق صفحه ها و  بایست   MCRS   :  22-4-101  R

محاوره ای، کمک سهل الوصولی را فراهم سازد ، برای کاربرانی که :
• نمی دانند چگونه میانجی گرافیکی کاربر )GUI( آن را مسیریابی کنند؛	
• پی آمِد یک عملیات خاص را درک نمی کنند؛	
• چگونگی ایجاد یک موجودیت را نمی دانند	
• نحوه تغییر ابرداده ها را نمی دانند؛	
• چگونگی ساخت پرسش های جستجو و معیارهای جستجو به خصوص موارد پیچیده آن را 	
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نمی دانند.
• نمی دانند کنترل های الزم برای عمل ها و عملیات را کجا پیدا کنند.	
• نحوه برخورد با خطاهای سیستمی را نمی دانند.	
• می خواهد اطالعات بیشتری درباره سیستم بیاموزند.	

کمک  به شکل های مختلفی شامل دستورالعمل ها ، دست نامه ها، پرسش های مکرر ، ویزاردها 
و برنامه آموزشی فراهم شده است. این کمک می بایست مرتبط با فرایندی باشد که کاربر اجرا 

می کند. جزییات بیشتر در بخش الزامات غیر-کارکردی N 101-5-11 ارائه شده است.

101-5  الزامات غیر-کارکردی
N 101-5-1 : نوع میانجی گرافیکی کاربر مورد استفاده، به محیط عامل و پلت فرم بستگی دارد.

عالوه بر پاسخ به N 12-3-1 و N 12-6-1 ، کدام گونه از GUIها توسط سامانه پیشینه 
پشتیبانی می شوند و بر روی کدام میانجی ها و سیستم عامل ها قابل استفاده هستند؟

را در  زیربنایی هستند که سازگاری  دارای یک منطق  GUI های خوب   :  2-5-101  N

سرتاسر میانجی تامین می کنند. کاربر می آموزد که از GUI  انتظار پاسخ هایی با شیوه هایی 
گونه های  نمایش  برای  را  یک جوری  آیکن های  است  ممکن   GUI باشد.  داشته  را  معین 
مختلف موجودیت هاو وضعیت های مختلف استفاده نماید. به عالوه GUI، مشاهده تفاوت میان 
موجودیت های فعال و غیرفعال و یا کارکردهای قابل اجرا و غیرقابل اجرا را تسهیل می نماید.

برای هر یک از GUIهای فهرست شده زیر N 101-5-1 ، رویکرد مورد اتخاذ GUI برای 
طراحی چیست؟ پاسخ های داده شده به موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
چکونه از عناصر گرافیکی مانند آیکن ها و تصاویر استفاده می کند؟

چگونه سازگاری در سرتاسر میانجی را حفظ می نماید؟
چگونه به کاربر در اجرای کارکردها یاری می رساند؟

مثال هایی در جاهایی که ضروری باشد ارایه می گردد.
N 10-5-3 : ارگونومی،یک داوری مهم و البته غیرعینی در همه GUIها است. مثال، چه 

GUI تعداد کلیک موش و جابجایی آن صورت می گیرد تا یک کارکرد معمول اجرا شود؟ بهترین
ها اغلب  کاربر-پسند و ادراکی توصیف می شوند.

متوسط و بیشترین تعداد عمل ها )مانند کلیک های موش یا لمس انگشت( مورد نیاز برای 
از  کدام  هر  تکمیل  تا  یا  پیشینه،  سامانه  میانجی  در  گفتگو  یا  نمایش  صفحه  به  دسترسی 
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کارکردهای MoReq2010 که در زیر آمده از نمای پیش فرض یا صفحه اولیه برنامه کاربردی 
چقدر است؟

• یک پیشینه در یک انبوهه ایجاد نمایید.	
• جستجویی برای یک موجودیت بر اساس گونه با استفاده از یک معیار جستجوی منفرد 	

انجام دهید.
• ابرداده مربوط به یک موجودیت را در مجموعه ای از نتایج جستجو بازبینی نمایید.	
• مروری از اولین پیشینه تا آخرین پیشینه در انبوهه ای با 100 پیشینه انجام دهید.	

)پاسخ می بایست نمای پیش فرض یا صفحه اولیه را بنمایاند، نشان دهد که برای اجرای 
یک کارکرد نمونه، نیاز به اجرای چه عمل هایی از سوی کاربر است و به توصیف کارکردی 
بپردازد که تعداد متوسطی از عمل های کاربر را دربردارد همان طور که کارکردی با بیشترین 

عمل های کاربر را توصیف می نماید.(
GUI : 4-5-101 N می تواند از حرکت های متداولی که برای میانجی مناسب است استفاده 

نماید تا به کاربر امکان اجرای کارکردها را بدهد. به عنوان مثال، می تواند امکان ورود پیشینه ها 
از طریق کشیدن و رهاکردن فایل های داده ای از میزکار کاربر را بدهد.

بهره  مناسب  به شیوه ای  و زوم کردن  اسکرول  مانند  متداول  از حرکت های  GUI چگونه   
می گیرد تا به کاربردپذیرتر و مفیدتر کردن سامانه پیشینه کمک نماید؟

N 101-5-5 : یک GUI اغلب شخصی سازی کاربری را پشتیبانی می کند. عناصر قابل تغییر 

GUI مانند رنگ ها، طرح ها، فونت ها و اندازه آن ها در وسایل مختلفی مانند رایانه های رومیزی، 

نوت بوک ها، تبلت ها و تلفن های هوشمند وجود دارند. کاربر ممکن است متمایل به تنظیم این 
امکانات شخصی سازی به طوری متفاوت درمورد هر کدام باشد. شخصی سازی مستلزم این است 
که با تغییر این عناصر، تغییرات ذخیره شوند و درمورد همان کاربر خاص از نوبتی به نوبت بعدی 

و  از یک وسیله تا وسیله دیگر باقی بمانند.
روش های متعددی برای شخصی سازی GUI توسط کاربران وجود دارد که می تواند شامل 

برخی یا همه موارد ذیل باشد:
• به 	 کنید  )نگاه  می آید  میانجی  در  استفاده شده،  اخیرا  موجودیت های  از  فهرست هایی 

) 8-5 -101  N
• 	)9-5 -101 N فهرستی از موجودیت های مورد عالقه کاربر، در میانجی می آید )نگاه کنید به
• امکان تنظیم رنگ های نمایش ، فونت ها و اندازه فونت ها	
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• امکان بازچینی عناصر صفحه نمایش، نماها و ستون ها	
• امکان تنظیم یک ترتیب چینش شخصی پیش فرض برای فهرست ها و نماها	
• امکان مشخص کردن نمایی که برنامه کاربردی در آن باز می شود یا باز شدن برنامه کاربردی 	

درون اخیرترین نمای مورد استفاده.
• ردگیری موقعیت کاربر در برنامه کاربردی با استفاده از breadcrumb trail یا مشابه آن	
• 	)8-5 -101 N اجازه به کاربران برای مرور به عقب به صفحات و نماهای قبلی )نگاه کنید به
• فراهم کردن امکان ایجاد جستجوهای شخصی ذخیره شده و تعریف های گزارش ذخیره شده 	

)27-4-10 R 10-4-23 و Rنگاه کنید به(
به چه روش هایی GUI را می توان شخصی سازی نمود تا برای هر کاربر به طورجداگانه 

مناسب باشد و آیا این تنظیمات می تواند به عنوان پیش فرض شخصی کاربر ذخیره شود؟
N 101-5-6 : هشدارهای شنیداری و اگاه سازی ها نیز می تواند قابل پیکربندی باشد.

این  تنظیمات  آیا  و  می کند  استفاده  اگاه سازی ها  و  شنیداری  هشدارهای  از   GUI آیا 
هشدارهای شنیداری، آگاه سازی ها و میزان صدا به صورت جداگانه قابل تنظیم و شخصی سازی 

طبق N 101-5-5 است؟
با  تنها  اجرای کارکردها  GUI و  دارد که مسیریابی در  امکان وجود  این   :  7-5-101  N

استفاده از فرمان های آوایی صورت گیرد.
آیا GUI به دستورات آوایی پاسخ می دهد و اگر این طور است، این پوشش دستورات آوایی 

در قیاس با کارکردهای مورد نیاز MoReq2010 چقدر فراگیر است؟
N 101-5-8 : بسیاری از GUIها جاهای مورد بازید کاربر و موجودیت های مورد دسترسی 

او را ذخیره می کنند. این فهرست بعدا برای کاربران وسیله ای می شود تا موجودیت هایی که 
اخیرا ایجاد،بازبینی یا تغییر کرده اند را بدون نیاز به جستجو برای یافتن آن ها، بیابند.

آیا سامانه پیشینه از طریق GUI دسترسی آسان به موجودیت های تازه مورد دسترسی را 
فراهم می آورد تا کاربر بتواند آن ها را بدون جستجو بیابد و به آن ها دسترسی پیدا کند؟

N 101-5-9 : برخی GUIها به کاربران اجازه می دهند تا موجودیت ها را به فهرستی از 

عالقه مندی ها افزون نمایند. این به کاربران امکان می دهد تا این موجودیت ها را خیلی ساده تر 
بدون نیاز به مرور یا جستجو پیدا کنند و به آن ها دسترسی داشته باشند. این جلوه ای بالقوه مهم 
است چرا که کاربران غالبا تنها نیازمند دسترسی به معدودی از انبوهه ها هستند تا بیشتر کار 
روزانه ورود، شناساندن و ارجاع را در مورد پیشینه ها انجام دهند. بسیاری از کاربران تمایل دارند 
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تا این انبوهه را کامال در دست داشته باشد به جای این که دایما دنبال آن ها بگردند. استفاده 
خوب دیگر از فهرست عالقه مندی ها نگهداری آن جستجوها و گزارش های ذخیره شده ای است 

 .)27-4-10 R 10-4-23 و R که مرتبا توسط کاربر صورت می گیرد )نگاه کنید به
آیا سامانه پیشینه به کاربران امکان می دهد تا فهرستی از موجودیت های مورد عالقه را 

نگهداری نمایند و به سادگی از طریق GUI به آن ها دسترسی پیدا کنند؟
R 101-5-10 : قابل  فهم، آموزنده و دوستانه بودن اگاه سازی های اطالع رسانانه و پیغام های 

خطا برای کاربران حائز اهمیت است. به عالوه، هر اگاه سازی، پیغام یا گفتگو می بایست عمل های 
قابل انجام را به کاربران نشان دهد و هرجا مقدور است عمل بعدی را پیشنهاد دهد. 

 GUI چگونه اگاه سازی کاربر، شرایط خطا و کارکردهای ناکام را مدیریت می کند و آیا 
پیغام های داده شده به کاربران، در پیشنهاد چاره یا مدیریت موقعیت سودمند است؟

N 101-5-11 : درجه کمک و یاری فراهم شده توسط GUI مطابق R 101-4-22 شدیدا 

اهمیت دارد. هرجا ممکن باشد، کمک می بایست حساس- به- زمینه باشد. کمک لزوما محدود 
ویدیوهای  نمودارها،  و  تصاویر  محتوی  است  ممکن   : نمی شود  متن  بر  مبتنی  اطالعات  به 

تعبیه شده، برنامه های آموزشی آنالین و سایر روش های یادگیری الکترونیکی است.
عالوه بر R 101-4-22 ، چه انواعی از کمک های آنالین ازطریق GUI و در بخش های 
مختلف GUI در اختیار است و این ها چه قدر در یاری کاربران برای اجرای کارکردها و یادگیری 

درباره سامانه پیشینه سودمندند؟

101-6 واژه نامه

 توضیح و ارتباط با مفاهیم کلیاصطالح 

صفحه پیکربندی 

  )اسم( یک صفحه "تظیمات" یا نمایش در درجه اول به منظور پیکربندی 
MCRS استفاده می شود، اما در عملکردهای روزانه استفاده نمی شود. این 

ممکن است مواردی را در بر بگیرد که کاربران به صورت منظم با آن ها مواجه 
نمی شوند. نیز نگاه کنید به صفحه

 Dialogue اسم( نگاه کنید به گفتگوی مدالگفتگو(
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نمایش

)فعل( برای نمایش به کاربر یک GUI مخصوصا با نمایش اطالعات روی یک 
صفحه. یک GUI ممکن است موجودیت های مختلفی مانند متن، تصاویر یا 

ایکن ها یا ترکیبی از این ها را نمایش دهد. ارتباطات میان موجودیت ها ممکن 
است با استفاده از عناصر گرافیکی مانند خط ها و پیکان ها نمایش داده شوند. یا 

ممکن است از طریق ترتیب یا مجاورت تبیین شوند

پیام خطا 

 )اسم( یک نشان گر کرافیکی به یک کاربر مبنی بر این که یک کارکرد یا 
عملیات خاصی ناموفق بوده است، نوعا یک کارکرد یا  عملیاتی که توسط 

 GUI کاربر اغاز شده است. راه های مختلفی برای ارائه یک پیغام خطا به کاربر
وجود دارد، شامل یک گفتگوی مدال 

 Feedbackاسم( نگاه کنید به بازخورد دیداری( 

 Graphical
)صفت( اساسا دیداری، استفاده از خصوصیات و مزایای طبیعی میانجی 

گرافیکی کاربر

میانجی گرافیکی کاربر 

 GUI اسم( یک میانجی به یک سامانه اطالعاتی است ، که معموال به(
کوته نوشت می شود و موجودیت ها و روابط آن ها را به عنوان تصاویر، ایکن ها 

و نشانگرهای دیداری و همین طور استفاده از متن نمایش می دهد. یک
GUI ممکن است اطالعات را در پنجره ها یا صفحات مختلف نمایش دهد. 

کاربران می توانند به دستکاری اشیاء مختلف مورد نمایش در میانجی گرافیکی 
کاربر با استفاده از شیوه های متنوع درون داد شامل صفحه کلیدها، موش ها و 

سایر ابزارهای اشاره و همین طور تماس و حرکت ببردازند. یک GUI نوعا 
به کاربران اجازه می دهد تا موجودیت یا موجودیت هایی را انتخاب نمایند و 

کارکردهایی را بر روی آن ها اجرا کنند

)کوته نوشت( میانجی گرافیکی کاربر جی.یو.آی.
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صفحه خانه

 )اسم( صفحه ورود یا نمای استاندارد MCRS است که یک کاربر غیر-
تخصیصی به طور پیش فرض آن را می بیند. از صفحه خانه، یک کاربر انتظار 
دارد تا بی درنگ به مرور، جستجو و بازبینی موجودیت ها در MCRS بپردازد. 

بسته به هدف MCRS ، کاربر همچنین ممکن است انتظار ایجاد پیشینه ها و 
دسترسی به محتوای پیشینه ها از این صفحه را داشته باشد.

 نیز نگاه کنید به صفحه

گفتگوی مدال
)اسم( یک اگاه سازی که معموال به شکل یک پنجره خودپدید ظاهر می شود، 
 GUI و می بایست تصدیق یا رد شود یا برای آن که کاربر بتواند به استفاده از

ادامه دهد، بعضی اقدامات اتخاذ گردد

عبارتتوضیح و ارتباط با مفاهیم کلی

مسیریابی
)فعل( تغییر صفحه ها یا نماها، مرور روابط میان موجودیت ها، بازبینی 

موجودیت ها، و تغییر موجودیت که کانون توجه GUI  از طریق 
دستکاری مستقیم ااشیاء روی صفحه است .

شخصی سازی
 

و  استاندارد  کاربر  میانجی  یک  تجربه  و  شخصیت  تغییر  )مفهوم( 
برنامه های  از  بسیاری  کاربر.  شخصی  سلیقه  طبق  آن  سفارشی کردن 
ارایه  را   GUI در یک  بازآرایی یک صفحه  برای  گزینه هایی  کاربردی 
مثال  عنوان  به  باشد،  شخصی  اولویت های  منعکس کننده  تا  می دهند 
با تغییر در اندازه، رنگ، موقعیت و فونت های استفاده شده توسط اشیاء 
شخصی سازی  در  را  تالش  و  زمان  کاربر  جایی که  نمایش.  صفحه 
به خرج می دهد، مهم است که MCRS این تغییرات را به خاطر بسبارد 

به طوری که در جلسات بعد مورد استفاده قرار گیرد
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صفحه

)اسم( یک صفحه نمایش، یک نما، یک پنجره یا یک میانجی است 
که به ماهیت GUI بستگی دارد. هر برنامه کاربردی GUI نوعا از 
چندین صفحه نمایش مختلف با کارکردهای متفاوت تشکیل شده 

است. در الزامات کارکردی و غیر-کارکردی حداقل چهار گونه مختلف 
صفحه نمایش یا میانجی مورد نظر است:

• صفحه پیکربندی	
• صفحه خانه	
• میانجی کنارگذاری ویژه سازی شده	
• میانجی صدور ویژه سازی شده	

باید توجه شود که این ها فرضیات طراحی براساس گروه بندی انواع 
مختلف کارکردهای مورد پشتیبانی GUI است. آن ها قصد قراردادن 

 MCRS و عرضه کننده GUI محدودیت های غیرضروری بر طراح
ندارند به شرطی که برنامه کاربردی به طریقی این جنبه های مختلف را 

به طور منسجم برای مدیریت و استفاده یک سامانه پیشینه تسهیل کند

میان بر

)اسم( یک فراپیوند URI یا ارجاع بیرونی دیگر به یک موجودیت 
یاموجودیت هایی در یک MCRS  که با سایر کاربران قابل اشتراک گذاری 

است. به عنوان مثال، یک کاربر ممکن است یک پست الکترونیکی را 
به کاربر دیگری بفرستد، که شامل میان بری به یک پیشینه به جای 
فرستادن محتوای پیشینه به عنوان یک پیوست باشد. هنگام اقدام، 

میان بر به MCRS دسترسی می یابد و به کاربر امکان کشف بی درنگ 
موجودیت را می دهد
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عبارت توضیح و ارتباط با مفاهیم کلی

میانجی کنارگذاری ویژه سازی شده
 

)اسم( یک میانجی که تسهیل کننده فرایند کنارگذاری 
است. نوعا نیاز به ورود مدیران پیشینه ها به این فرایند 
است تا فعالیت های زیر را بر بنیادی منظم انجام دهند:

• پیش بینی، پایش و مدیریت پیشینه های درانتظار 	
کنارگذاری

• هدایت بازدیدها و واردکردن تصمیمات بازدید 	
• اطمینان از تکمیل موفقیت آمیز انتقال ها و تایید آن ها	
• اجرا و تایید انهدام محتوای پیشینه ها درجایی که تأیید 	

دستی الزم است
• بستن انبوهه ها درجای مقتضی؛ و	
• پاسخ به هشدارها	

فعالیت های جنبی بسیار دیگری نیز وجود دارد که 
می تواند در این فعالیت ویژه سازی شده گنجانده شود، مانند 

افزایش و برداشتن نگهداشت های کنارگذاری، مدیریت 
طرح های کنارگذاری، و غیره.

نیز نگاه کنید به صفحه 
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میانجی صدور ویژه سازی شده 

)اسم( یک میانجی که فرایند صدور را تسهیل می کند. 
نوعا، نیاز است که کاربران معتبر موارد زیر را انجام:

• گزینش پیشینه ها و سایر موجودیت ها برای صدور، 	
احتماال بر اساس صادرات  قبلی و یا بر مبنای این که 

آیا موجودیت ها از آخرین صدور روزآمدسازی 
شده اند

• تدارک یک شرح صدور که توضیح دهنده صدور و، 	
احتماال، یک نام برای فایل داده ای صدور و دیگر 

جزئیات است؛  
• تعیین محلی برای صدور فایل داده ای به آن، این 	

می تواند یک محل ذخیره سازی در شبکه، سامانه 
کسب وکاری دیگر، در میان یک کانال اینترنتی 

رمزنگاری شده، یا شبیه این ها باشد؛ 
• اقدام به صدور و پایش آن	
• به دنبال تکمیل موفقیت آمیز، احتماال  مدیریت صدور، 	

و هرکدام از صادرات قبلی در یک محل امن
وظایف دقیق و ماهیت میانجی در مورد هر نرم افزار 

منحصربفرد MCRS  به خود آن بستگی دارد
نیز نگاه کنید به صفحه 

نما

 )اسم( نگاه کنید به صفحه.
)فعل( بازبینی دیداری.

نیز نگاه کنید به بازبینی.
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عبارت توضیح و ارتباط با مفاهیم کلی

بازخورد دیداری

)اسم( یکی از جاذبه هایGUI  این است که کاربران 
احساس می کنند که به طور واقعی اشیاء واقعی را یه جای 
نمایش گرافیکی دو بعدی ساده موجودیت های منطقی 

تغییر می دهند. در نتیجه، پاسخ گو بودن میانجی گرافیکی 
کاربر حائز اهمیت است و بازخورد دیداری بر تجربه کاربر 
حیاتی است. اگر کاربران کارکردی را اجرا کنند  و چیزی 

به نظر نرسد که اتفاق افتاده است، حتی اگر فقط برای 
چند ثانیه، آن گاه تجربه کاربر می تواند به طور جدی دچار 

افت شود.

)اسم( نگاه کنید به صفحه.پنجره

 )API( میانجی برنامه نویسی برنامه کاربردی
102-1  اطالعات تک برنامه

میانجی برنامه نویسی برنامه کاربردی )API(نام تک برنامه 

1.0نسخه تک برنامه

 M شنامه اجرای تک برنامه )نگاه کنید به
 )41-4-14 436ee2bd506a-4a3c-a483-8b17-654633ec

MoReq2010®پیش نیازها 
خدمات اصلی مورک2010

ندارد هم-نیازها 
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102-2 مفاهیم کلیدی
102-2-1 درباره میانجی های برنامه نویسی برنامه کاربردی

یک میانجی برنامه نویسی برنامه کاربردی یا API یک میانجی استانداردشده و انتشاریافته 
مرتبط با یک سامانه اطالعاتی، همچون یک سامانه پیشینه، است که به نرم افزارهای دیگر 
امکان تعامل با آن را می دهد. انواع مختلفی از APIها برای زبان های برنامه نویسی، پلتفرم ها 
و چارچوب های مختلف وجود دارد. برای مثال، یک API می تواند مجموعه ای از یک یا چند 

تعریف خدمت وبی باشد.
فراهم شدن API نیاز به اینکه هر کاربر انسانی مستقیما یک سامانه پیشینه در اختیار گیرد 
را مرتفع کرده است. ‘کاربر’  MCRS قاعدتا یک سامانه خارجی است. یک کاربر انسانی ممکن 
تعامل  یا  و  باشد  تعامل  در  بیرونی  سامانه های  طریق  از  غیرمستقیم  به طور   MCRS با  است 
با یک  است  انبارداری ممکن  مثال، یک سامانه  عنوان  به  باشد.  است کامال خودکار  ممکن 
سامانه پیشینه از طریق یک API  مرتبط شود آن گونه که به محض آمدن یا دریافت شدن 
صورت حساب ها، فهرست های تحویل و سفارشات خرید، آن ها را به طور خودکار ذخیره کند. 
در این مثال، ممکن است انبوهه ها به طور خودکار هر زمان که حساب های جدید مشتری ها 
در سامانه انبارداری وارد گردید ایجاد شوند و به هنگام پاک شدن حساب های مشتری ها بسته 
اعمال  خودکار  به طور  و  پیش پیکربندی  است  ممکن  کنارگذاری  طرح های  و  طبقه ها  شوند، 
شوند، و حداقِل تعامل و یا هیچ تعاملی با سامانه پیشینه صورت نمی گیرد، مگر این که به وسیله 

یا از طریق سامانه انبارداری باشد.
API یک   اجرای  به  که  است    MCRS یک  نیاز  مورد  الزامات  محتوی  تک برنامه  این 

می پردازد. 

102-2-2  همخوانی فنی
MoReq2010 ®  یک مجموعه API متشکل از مجموعه ای از ‘متدها’ را تعریف می کند 
 ،MCRS که امکان دارد توسط یک برنامه کاربردی بیرونی فراخوانده شوند. این متدها برای یک
اجراکننده کارکردهای توصیف گردیده در آیین نامه  MoReq2010 ® است. داشتن مجموعه ای 
کامل از API  برای MCRSی که می خواهد تحت این تک برنامه به عنوان هم خوان تایید گردد، 

حائز اهمیت است.
به طور معمول، هر کارکرد مورک2010 با فراخوانی یک تک متد در  مجموعه  API مرتبط 
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خواهد بود و الزم نیست که از درون API بیش از یک متد برای اجرای یک کارکرِد منفرِد 
توصیف شده در مورک2010، فراخوانی گردد.

متدهای   API باید به صورت مکفی در مجموعه  API گنجانده شود تا یک مجموعه کامل 
از کارکردها برای دست کم یک خدمت ، و یا مجموعه ای از خدمات مورک2010 فراهم گردد 

.)6-4-2 R نگاه کنید به(
برخی از سامانه های پیشینه ممکن است تنها مجموعه ای جزئی از  API، شامل فقط برخی 
از کارکردهای مشخص شده در MoReq2010 ®  را ارائه کنند. هنگامی که این اتفاق می افتد، 
الزامات فهرست شده در این تک برنامه می تواند فراهم کننده یک راهنمای مفید برای انتظارات 
از MoReq2010 ® درباره  API باشد، اما در مورد آن سامانه پیشینه ای که به خاطر یک خدمت  
و یا مجموعه ای از خدمات معین، افزون بر API، برگونه دیگری از میانجی متکی است، تایید 

همخوانی نمی تواند برطبق مقررات این تک برنامه صورت پذیرد.
به منظور ارزش یابی کیفیت و کامل بودن یک مجموعه  API، عرضه کننده باید یک مرکز 

آزمون معتبر با یک دست نامه برای API خود فراهم کند که موارد زیر را توصیف نماید:
• چگونه برنامه های کاربردی شخص-ثالث، API را پیدا و به آن متصل می شوند.	
• متدهای مجموعه API شامل پیش شرط ها و پس شرط ها. 	

 API 102-2-3  مالحظات مجموعه
عرضه کنندگان  اوقات  گاهی  شده اند.  نوشته  مختلفی  مقاصد  برای   API مجموعه های 
شخص-ثالث  برنامه های کاربردی  و  باشند  همه منظوره  میانجی های  آن ها  که  می خواهند 
موارد،  سایر  در   کنند.  پشتیبانی  آن ها  از  که  شوند  نوشته  به گونه ای  که  می کنند  تشویق  را 
یک پارچگی کامل با یک محصول شخص-ثالث هدف قرار می گیرد، شاید آنهایی که قابلیت 
کارکردهای مدیریت پیشینه درون-ساخت خودش را ندارند. در مورد بعدی، API  کال ماهیتا 

اختصاصی است  و دسترسی شخص-ثالث توسط عرضه کنندگان تشویق نمی شود. 
 در هر یک از دو حالت، وجود تعامل از طریق یک API نباید MCRS را از مسئولیت برای 

اطمینان از موارد ذیل معاف کند: 
• به پیشینه ها یک زمینه کسب وکاری مناسب از طریق طبقه بندی درست داده شود؛	
• تاریخچه های رخ داد با اطالعات ممیزی مناسب درباره کاربری که کارکرد به خصوصی را 	

اجرا کرده است منتشر شوند؛
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• کنترل های دسترسی تنظیم و نگهداری شوند، و کاربران غیرمعتبر از دسترسی و دست کاری 	
موجودیت ها در MCRS  منع شوند.

• فرآیند کنارگذاری توصیف شده در 8. خدمت طرح کنارگذاری به درستی مدیریت شود  و 	
تصمیمات کنارگذاری موردنظر در زمان های مناسب اتخاذ شوند.

• پیشینه ها و موجودیت های  دیگر را می توان به طور کامل از MCRS صادرکرد، آن طور که 	
در  11.خدمت صادرکردن توصیف شده است.

مجموعه های  API علی الخصوص ممکن است  در انتساب عمل های درون سامانه پیشینه به 
کاربراِن به خصوص، مسأله ساز باشند.  به همین دلیل، اگر چه برنامه کاربردی بیرونی از نظر فنی 
کاربِر سامانه پیشینه است، باید مواظبت شود که سامانه بیرونی، اطالعات را از آنAPI   مرتبط 

با کاربر واقعی آغازگر عمل فراهم نماید تا باعث شود که فراخوانی همان API آغاز گردد.

102-4 الزامات کارکردی
میانجی  یک  باید    MCRS-6-4-2  R الزام  اصلی  خدمات  با  تطابق  در   :  1-4-102  R

برنامه نویسی برنامه-کاربردی )API(  را اجرا کند که محتوی مجموعه ای از متدهایی است که 
به کاربران معتبر امکان می دهد به کارکردهای کامل توصیف شده بوسیله خدمت یا دسته ای از 

خدماِت تحت  R 2-4-1دسترسی پیدا نمایند.
اصطالح »API« توصیف کننده هر میانجی است که به جای اپراتور انسانی، از طریق یک 
برنامه کاربردی مشتری یا سامانه کسب وکاری دیگر دسترس پذیر است. اپراتور انسانی ممکن 
است با سامانه کسب وکار ارتباط برقرارکند و به طور غیرمستقیم به دست کاری موجودیت ها در 

MCRS بپردازد. اما تعامل مستقیمی با افراد وجود ندارد. 

برای گرفتن تأیید همخوانی با API  ، ® MoReq2010 باید همه کارکردهای توصیف شده 
در MoReq2010 ®  برای خدمت و یا دسته ای از خدماِت تحت پوشش را اجرا کند. 

MCRS  : 2-4-201 R باید فراخوانی های ناهم زمان چند-کاربره به متدهای موجود در 

مجموعه API خود را پشتیبانی کند. 
پیدا  دسترسی   MCRS به  فراخوانی  طریق  از  که  رشته  یا  و  برنامه کاربردی  کاربر،  یک 
می کنند نباید دسترسی همزمان به  MCRS و فراخوانی همزمان متدها را برای سایر کاربران، 

برنامه های کاربردی و یا رشته های دیگر  مسدود کنند.
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 ،1-4-102 R باید اطمینان حاصل کند که هر فراخوانی متد، مطابق MCRS : 3-4-102 R

توسط یک کاربر معتبر صورت می گیرد و تمام کارکردها و رخ دادها به یک کاربر منحصربه فرد
MCRS  منتسب است که مجاز به اجرای آن کارکرد بر روی موجودیت تحت اجرا است.

آن  کاربِر  منفرد،  کاربر  یک  به   MCRS در  اجراشده  کارکردهای  همه  که  نیست  کافی 
خدمت بیرونی که  فراخوانی کننده API است، نسبت داده شود. به این ترتیب زمینه کافی برای 

پاسخگویی موثر در هنگام ساختن و یا بعدا تفسیر تاریخچه رخ داد فراهم نمی شود.

 ،1-4-102 R باید طوری عمل کند که هر فراخوانی متد، طبق MCRS  : 4-4-102 R

یک کد خطا بدهد که موفقیت یا عدم موفقیت فراخوانی را نشان دهد. 
در فرایند فراخوانی، برنامه های کاربردی یا سامانه نباید مجبور به ایجاد یک فراخوانی متد 

دوم برای کشف برآمد فراخوانی قبلی شود.
متدها و کدهای خطایی  MoReq2010 ®  مشخص نمی کند کهAPI باید چه فراخوانی ِ 

استفاده کند.

MCRS : 5-4-102 R  باید متدی را در اختیار بگذارد که برای کد خطای داده شده، طبق 

R 102-4-4، اطالعات خطای مبسوط بدهد.

اطالعات خطای مبسوط باید با آنچه تحت R 2-4-8.  آمده یکسان یا معادل باشد. توجه 
 7-4-2 R به نگهداری یک محل ثبت خطا  تحت MCRS داشته باشید که این،جایگزین الزام

نمی شود.

برای هر موجودیت  بگذارد که  اختیار  در  یا متدهایی  متد  باید    MCRS   :  6-4-102  R

مفروض، عملیات های روا  برای کاربر جاری در ارتباط با آن موجودیت را بدهد.
اجرا شوند.  باید  یا متدهایی چگونه  متد  این چنین  ®  مشخص نمی کند   MoReq2010
فهمیدن عملیات های روا برای هر موجودیت مفروض،کاربر جاری API را قادر می سازد تا دریابد 
چه متدهایی برای موجودیت قابل فراخوانی است بدون این که مشخصا مجبور به فراخوانی هر 

عملیات شود. 
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102-5 الزامات غیر-کارکردی
N 102-5-1 : سامانه پیشینه ممکن است تعدادی از انواع مختلف از API  و معماری ها 

 ،+ + C ،زبان های برنامه نویسی )جاوا ، REST ،را پشتیبانی کند. به عنوان مثال، خدمات وبی
پایتون، و غیره(، ، چارچوب SOA ،Mircrosoft.NET، و غیره. 

چه نوع )انواعی( از API را سامانه پیشینه پشتیبانی می کند؟
 1-6 -12  N 102-5-2 : سامانه پیشینه ممکن است بر روی پلتفرم های مختلف که تحت R

همان  روی  بر  است  ممکن  حال،  این  با  پیشینه،  سامانه  APIی  شود.  اجرا  شده اند  فهرست 
پلتفرم ها در دسترس باشد یا هم ممکن است بر روی پلتفرم های جداگانه پشتیبانی شود. به 
عنوان مثال، سامانه پیشینه ممکن است بر روی یک سرور لینوکس اجرا شود، اما یک مجموعه 

API ویندوز را در اختیار بگذارد.

ازور  از پلتفرم های مختلف API شامل موتور اپ گوگل ، آمازون EC2، ویندوز  مثال هایی 
مایکروسافت، ویندوز مایکروسافت، لینوکس، Mac OS X، گوگل اندروید ، اپلiOS و غیره  است.

سامانه پیشینه چه پلتفرم هایی را برای  مجموعه های API در اختیار می گذارد؟
 ،RPC ،SOAP ،HTML ،ممکن است پروتکلی خاص، مانند API 102 -5-3 : مجموعه N

XML ،TCP / IP و غیره را استفاده کند.
چه پروتکل های استاندارد صنعتی توسط  API استفاده می شود؟

N 102-5-4 : عموما یک منحنی یادگیری در ارتباط با کاربرد یک مجموعهAPI  وجود 

دارد. مستندسازی باید فراهم باشد و یک محیط توسعه حاصل شود. مهارت های الزم برای 
تعلیم،  کننده  ارائه  سازمان شخص-ثالث  یک  یا  و  عرضه کننده  از  است  ممکن   API توسعه 
برنامه های  است  ممکن  سازمان  جایگزین،  به عنوان  شود.  گرفته   API پشتیبانی  و  آموزش 
کاربردی مبتنی بر API که توسط یک شخص-ثالث اختصاصا برای آن توسعه داده شده است 

را انتخاب نماید.
عالوه بر N 12-9-1 و  N 12-9-2، چه مهارت ها، تعالیم و آموزش هایی برای تبدیل شدن 

به توسعه دهنده API برای سامانه پیشینه نیاز است و از کجا می توان این ها را به دست آورد.؟  
  API102-5-5 برای هیچ توسعه دهنده ای لزوما ممکن نخواهد بود که مجوز  بگیرد و از
استفاده کند- حتی در مورد سازمان   API بر  برنامه های کاربردی مبتنی  آزادانه  برای توسعه 

خریداری کننده سامانه پیشینه. 
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توسعه APIی سامانه پیشینه توسط هر توسعه دهنده ای ممکن است یا توسعه دهندگان باید 
به گونه ای گزینش شوند؟ 

آیا برای هر توسعه دهنده ای توسعهٔ سیستم ثبت API ممکن است یا باید توسعه دهندگان 
متصدی آن امر باشند؟

نسخه  با  متفاوتی  های  نسخه  است  ممکن  پیشینه  سامانه  APIی  مجموعه   :6-5-102
محصول اصلی داشته باشد، یا حتی مجموعه محصول متفاوتی باشد و به طور نیمه-مستقل 

مدیریت شود.
جدای از N 12-14-1 چه نسخه ای توسط مجموعه API سامانه پیشینه استفاده می شود؟

102 - 5-7 : هر نسخه از APIی سامانه پیشینه ممکن است متدهای جدیدی را اضافه 
کند و متدهای قدیمی را مردود بداند. این باید به گونه ای مدیریت شود تا اطمینان حاصل شود 

که برنامه های کاربردی API دیگر قادر به اجرای موفق نیستند.
API برای هر نوِع انتشاریافته مطابق 102-5-6 چگونه فراخوانی های متد جدید به مجموعه

ی سامانه پیشینه وارد و قدیمی ها رد می شوند؟ چگونه توسعه دهندگان از این تغییرات مطلع می 
شوند؟

102-5-8 : یک جنبه مهم هر مجموعه API سازگاری گذشته نگر است.
در ارتباط با 102-5-6 و 102-5-7 آیا کد نوشته شده برای تعامل با یک نسخه جدید 
مجموعه API می تواند دربرابر نسخه های گذشته اجرا شود و تحت کدام اجباراِت سازگاری 

اجرا می شود؟
به  عرضه کننده  است  ممکن  کاربران،  برای  پشتیبانی  برنامه  بر  عالوه   :  9-5-102

توسعه دهندگان API یاری افزوده و  پشتیبانی جداگانه بدهد.
 API مجموعه   ،7-15-12 و   6-15-12  ،5-15-12  ،4-15-12  ،3-15-12 بر  افزون 

چگونه پشتیبانی می شود و آیا تدارک جداگانه ای برای برنامه پشتیبانی وجود دارد؟
102-5-10: استفاده از مجموعه  APIممکن است مستلزم ضمانت های افزوده و منوط به 

شرط ها و شرایط افزوده باشد.
چه ضمانت های اضافی طبق 12-16-1، توافقات سطح خدمت اضافی تحت 12-16-2 یا 
شرط ها و شرایط اضافی تحت 12-16-3 برای مجموعه APIی سامانه پیشینه به کار می رود؟
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102-6 : واژه نامه
کاربر  توسط  خاص  موجودیت  یک  با  ارتباط  در  می تواند  که  است  متدی  روا:  عملیات 
فراخوانی شود. MoReq، الزام نمی کند که یک تناظر مستقیم یک-به-یک بین یک متد در 
API و کارکرد اجراشده بر یک موجودیت به وسیله کاربر معتبر، وجود داشته باشد. به این دلیل، 

عبارت عملیات روا به عنوان یک توصیف گسترده تر و فراگیرتر از متدها که ممکن است توسط 
یک کاریر به خصوص، بر روی یک موجودیت به خصوص در لحظه زمانی به خصوص فراخوانی 
شود، استفاده می گردد. دلیل الزام اینکه عملیات های روا باید قابل کشف باشند این است که 
کاربر API بتواند بدون اجبار به فراخوانی هر کدام از متدها، آگاه گردد که کدام متدها ممکن 

است فراخوانی شود. 
Application programming interface )کوته نوشت( : API

میانجی برنامه نویسی برنامه کاربردی: )اسم( یک میانجی نرم افزاری که می تواند توسط یک 
برنامه کاربردی استفاده شود. یک API ممکن است به عنوان یک ‘میانجی رایانه-رایانه’ در برابر 
یک ‘میانجی انسان-رایانه’ استفاده گردد. هر  APIتعدادی متد دارد که یک برنامه کاربردی 
ممکن است آن ها را فراخوانی کند. مجموعه کامل متدهایی که در یک API هستند گاهی اوقات 
به عنوان یک مجموعه API، مورد ارجاع هستند. فن آوری ها و پروتکل های مختلف زیادی وجود 
 ،MoReq2010 .استفاده می شوند MCRS برای یک API دارند که برای فراهم آوردن یک
الزامی در مورد فن آوری یا پروتکل خاصی ندارد، به شرط آن که API کارکردهای خدمت یا 

دسته ای از خدماتی که برای آن به کار رفته است را کامال پوشش دهد.
ناهم زمانی : )مفهوم( این اصل که یک فراخوانی از یک API، دریافت و پردازش هم زمان 
سایر فراخوانی ها را مسدود نمی سازد. استفاده هم زمان API برنامه های کاربردی را وادار می کند 
تا برای تکمیل هر فراخوانی قبل از انجام فراخوانی بعدی منتظر شوند. استفاده ناهم زمان یک 
API به این معنی است که برنامه های کاربردی نمی توانند پیش بینی کنند که کدام یک از دو 

فراخواِن روی هم افتاده، اول کامل می شود.
فراخوانی: )فعل( درخواست یک متد است که داده های ورودی را به یک API می فرستد تا 
توسط MCRS پردازش شود. هر فراخوان به یک API معموال یک کد خطا می دهد و همچنین 

ممکن است داده های خروجی دیگری هم بدهد. 
نیز نگاه کنید به متد.

از موفقیت یا ناکامی فراخوانی برای یک متد است. در وقوع  کد خطا: )اسم( یک نشان 
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ناکامی یا تنها موفقیت جزئی، کد خطا ممکن است عالوه براین، دارای مقداری باشد که دلیل 
عدم موفقیت فراخوانی را نشان دهد. به دنبال یک فراخوانی ناموفق، و دادن یک کد خطا،  یک 

API باید اطالعات خطای مبسوط را درصورت درخواست دراختیار قرار دهد.

متد: )اسم( یک روال یا زیرروال در یک API که می تواند ازنظر برنامه نویسی کشف گردد 
و متعاقبا توسط یک فراخوان فراخوانی گردد. هر روش فراخوانی شده، درصورت موفقیت، یک 
عمل را اجرا خواهد کرد، داده هایی را درون داد یا بازیابی خواهد کرد، یا برخی مشخصات یا 

مقدارها درون MCRS را تغییر خواهد داد.
نیز نگاه کنید به فراخوانی.

چندکاربره: )مفهوم( پشتیبانی از چندین کاربر همزمان. یک MCRS نباید امکان دسترسی 
تنها یک کاربر را در یک زمان بدهد.

مجموعه های طبقه بندی
طبقه بندی سلسله مراتبی

نام تک برنامه : طبقه بندی سلسله مراتبی
نسخه تک برنامه : 1.0

شناساگر اجرای تک برنامه : 
پیش نیازها :
هم نیازها : -

201-2 : مفاهیم کلیدی
201-2-1 : ساختار طبقه بندی سلسله مراتبی

راه ساده و درعین حال  به عنوان یک  مراتبی  بندی سلسله  از طبقه  از سازمان ها  خیلی 
قدرتمند توسعه طرح  طبقه بندی برای کسب وکار خود استفاده می کنند. مسیریابی ساختارهای 

سلسله مراتبی ساده است و این ساختار مرور طبقات موجود در آن ها تسهیل می نماید.
در یک طرح طبقه بندی سلسله مراتبی، طبقات در یک ساختار درختی چند-ردیفی همان طور 

که در شکل a 201 نشان داده شده است، سازماندهی می شوند.
یک طرح طبقه بندی سه-ردیفی معمول می تواند توسط کاررد کسب وکاری و سپس درون 
هر کارکرد، توسط فعالیت کسب وکار و باالخره درون هر فعالیت توسط تراکنش سازماندهی 
شود. اگرچه سه سطح معموال برای طبقه بندی کارکردی استفاده می شوند، اما MoReq حداکثر 
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عمق طرح طبقه بندی سلسله مراتبی را محدود نمی کند: همچنین MoReq امکان می دهد که 
شمار سطوح در سرتاسر یک طرح طبقه بندی سلسله مراتبی واحد، متفاوت باشد.

یا چند  نشان می دهد، یک طرح طبقه بندی سلسله مراتبی، یک   201a آن طور که شکل 
طبقه سطح- باال دارد که وسیع ترین یا کلی ترین طبقه بندی ها مثل کارکردهای سازمانی را 
نشان می دهد. یک طبقه، نظیر یک طبقه سطح-باال، ممکن است مادر چندین طبقه فرزند 
سطح-پایین باشد. طبقه های سطح پایین تر نمایانگر طبقه بندی های محدودتر و خاص تر، نظیر 
سازمانی  کارکرد  هر  درون  انجام شده  منفرد  تراکنش های  و  خاص  کسب وکاری  فعالیت های 
به جز یک طبقه  و هر طبقه،  باشد  داشته  مادر  تنها یک طبقه  باید  فرزند  هستند. یک طبقه 
سطح- باال، باید یک مادر داشته باشد. به این ترتیب، ساختار سلسله مراتبی می تواند گسترش 

یابد و به عمق مورد نیاز رشد کند.
پیشینه ها  یا  انبوهه ها  برای طبقه بندی  مادر در طرح طبقه بندی سلسله مراتبی  یک طبقه 
استفاده نمی شود. تنها طبقه ای بدون طبقات فرزند در زیر خود که نمایانگر خاص ترین طبقه بندی 
موجود است ممکن است با یک انبوهه یا پیشینه در ارتباط باشد. وقتی یک طبقه به این ترتیب 
برای طبقه بندی انبوهه ها یا پیشینه ها استفاده می شود، دیگر نمی تواند با افزوده شدن طبقات 

فرزند، یک طبقه مادر شود.

شکل a 201– جلوه های اصلی طبقه بندی سلسله مراتبی، طبقه های با باالترین سطح، 
طبقه های مادر و طبقه های فرزند هستند؛ سلسله مراتب می تواند با هر عمقی گسترش یابد اما 

بیشتر طرح های طبقه بندی سلسله مراتبی سنتی، سلسله مراتب سه سطحی اتخاذ می کنند.

 تنها طبقه هایی که طبقه مادر نیستند
 می توانند برای طبقه بندی انبوهه ها

و پیشینه ها استفاده شوند

تعداد سطوح)عمق(
 ممکن است فرق کند
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201-2-2 : ارث بری
امکان  فرزند  به طبقه های  که  است  این  اصلی طبقه بندی سلسله مراتبی  مزایای  از  یکی 
ارث بردن خصوصیات مادرهای آن ها را می دهد. MoReq2010 با امکان ارث بری موارد زیر 

از یک طبقه مادر، از این مزایا سود می برد:
* طرح کنارگذاری پیش فرض، و

* نگه داشت های کنارگذاری مرتبط.
اگر MCRS، خدمت نقش مدل را اجرا کند، طبقات فرزند مورد زیر را هم ارث می برند:

* فهرست های کنترل دسترسی.
اگر MCRS، خدمت ابرداده مدل را اجرا کند، طبقات فرزند موارد زیر را نیز ارث می برند:

* الگوهای انبوهه ای، و
* الگوهای پیشینه ای مرتبط با طبقه مادر )در صورت وجود(.

201-2-3 : عمل کرد سنتی با طبقه بندی سلسله مراتبی
و  بود  سلسله مراتبی  همیشه  طبقه بندی   ،MoRoeq2 مثل  قبلی،  آیین نامه های  طبق  بر 
همواره تنها به انبوهه ریشه اعمال می شد. این رویکرد مستلزم آن است که هر انبوهه فرزند و 
هر پیشینه، طبقه بندی یکسانی همانند انبوهه ریشه خود داشته باشند. این رویکرد سنتی در 

شکل 201b نشان داده شده است.
رویکرد سنتی می رساند که در سرتاسر یک خدمت پیشینه، انبوهه ها و پیشینه ها همواره 
همگن خواهند بود یا، به عبارت دیگر، هر پیشینه درون یک انبوهه خاص همواره توسط یک 

کارکرد، فعالیت، و تراکنش کسب وکاری یکسان تولید شده است.
برای  رویکرد  این  پشتیبانی  به   MoReq2010 می دهد،  نشان   201b شکل  که  آن گونه 

سازمان های نیازمند به آن ادامه می دهد.
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شکل b 201– طبقه بندی سلسله مراتبی وقتی که به یک انبوهه ریشه اعمال می شود 
به عنوان طبقه بندی پیش فرض به همه فرزندان آن انبوهه ارث می رسد. این شکل، بازتاب 

رویکرد سنتی سلسله مراتب های طبقه بندی/انبوهه ای ترکیبی است.
جایی که طبقه بندی سلسله مراتبی تنها در سطح انبوهه ریشه اعمال می شود، کل ساختار 
به عنوان یک سلسله مراتب منفرد متصور  پیشینه ها می توانند  انبوهه ها و  از طبقات،  متشکل 
نشان   1i شکل  در  آن چه  با  منطقا   201b شکل  در  وصف  مورد  ساختار  به این ترتیب،  شوند. 
خدمت های  در  انبوهه بندی  و  طبقه بندی   .1-4-5 به  کنید  )نگاه  است  یکسان  شده،  داده 
اصلی مورک2010( و چگونگی کاربرد MoReq2010 برای پیوند سلسله مراتبی طبقه بندی و 

انبوهه بندی درصورت تمایل، را نشان می دهد.

201-2-4 : کاربردهای دیگر طبقه بندی سلسله مراتبی
با این حال، در  MoReq2010 نمایش رویکردهای سنتی طبقه بندی/انبوهه بندی محدود 
بر  غلبه  برای  می توانند  سلسله مراتبی  طبقه های  طبقه بندی،  انواع  دیگر  با  اشتراک  در  نیست. 
طبقه بندی پیش فرِض به ارث رسیده از انبوهه مادِر یک انبوهه فرزند، یا یک پیشینه، استفاده شوند. 
این زمانی اتفاق می افتد که یک طبقه مستقیما بر یک انبوهه فرزند یا یک پیشینه به خصوص 
اعمال می گردد و بدین وسیله زنجیره توارث طبقه بندی انبوهه ریشه را درهم می شکند. این در 

انبوهه
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شکل 201c نشان داده شده است.
MoReq2010 با فراهم کردن امکان تحت شعاع قراردادن طبقه بندی پیش فرِض انبوهه 
نظیر  مختلف،  طبقات  با  پیشینه هایی  حاوی  ناهمگن  انبوهه های  از  منفرد،   پیشینه  یا  فرزند 
آن هایی که در نتیجه تراکنش ها، فعالیت ها یا حتی تراکنش های کسب وکاری جداگانه تولید 

شده اند، پشتیبانی می کند.
این، برای مثال، امکان ایجاد انبوهه های پروژه را می دهد که تمام پیشینه های مرتبط با 
پروژه خاصی که توسط یک سازمان انجام شده است را صرف نظر از تراکنش تولید کننده آن ها، 

گرد هم می آورد.

شکل 201c– طبقه بندی سلسله مراتبی همچنین می تواند در روش های غیر-سنتی نیز 
استفاده شود. تا برای تحت الشعاع قراردادن طبقه بندی به صورت پیش فرض را در هر 

سطحی، این کار با به کارگیری اعمال آن به گردآوری انبوهه های فرزند یا مستقیما ثبت ها 
تحت شعاع قرار دهدبه پیشینه ها صورت می گیرد.

بر روی هم رفته، شکل 201b و 201c، کاربرد طبقه بندی سلسله مراتبی را نمایش می دهد 
و نشان می دهد که چگونه می تواند مورد پذیرش واقع شود و در هر دوی خدمت های پیشینه ای 

سنتی و غیر- سنتی استفاده گردد.

انبوهه
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201-2-5 موجودیت های طبقه ای سلسله مراتبی
است.  تعریف شده  5. خدمت طبقه بندی  در  آن ها  و خصوصیات  موجودیت های طبقه ای 
آن خدمات طبقه بندی که از طرح طبقه بندی سلسله مراتبی استفاده می کنند، گونه خاصی از 
اجرا می کنند. موجودیت های طبقه ای  را  ‘طبقه سلسله مراتبی’  به  موجودیت طبقه ای موسوم 
که  آن ها  مگر  هستند،  طبقه ای  موجودیت های  دیگر  مانند  جوانب  همه  در  سلسله مراتبی 
مورد  در  که  هستند  افزوده  رفتاری  قواعد  اجبار  تحت  و  دارند  افزوده  سیستمی  ابرداده های 

طبقه های دیگر موضوعیت ندارد. 
برای مثال، طبقه های سلسله مراتبی، به غیر از طبقات با باالترین سطح، دارای طبقه های 
مادر هستند. به این معنی که یک موجودیت طبقه ای سلسله مراتبی، شناسه طبقه مادر خود را 
به عنوان بخشی از ابرداده سیستمی دربردارد. طبقات متعلق به گونه های دیگر طرح طبقه بندی، 
توسط  سلسله مراتبی  طبقه های  برای  افزوده  رفتاری  قواعد  نیستند.  مادر  طبقه  شناسه  دارای 

الزامات کارکردی موجود در این تک برنامه تعریف شده اند.
201-2-6 : صادرکردن طرح های طبقه بندی سلسله مراتبی

به درون یک سلسله مراتب سازماندهی می شوند، هر طبقه یک طبقه بندی  وقتی طبقه ها 
تخصصی تر از طبقه مادر خود را نمایش می دهد. طبقه مادر نیز یک زمینه گسترده تر برای طبقه 
فرزند را در اختیار می گذارد. زمینه کامل فقط با حفظ ارتباط بین سطح های سلسله مراتبی نشأت 
گرفته از طبقه با باالترین سطح فراهم می شود. این روابط باید هنگام صادرکردن طبقه های 

سلسله مراتبی حفظ شوند.
قواعد صادرکردن توصیف شده در 11. خدمت صادرکردن باید هنگام اعمال به طبقه های 
کدام  این که  از  تعریف هایی  مراتبی،  سلسله  طبقه های  یابد. مشخصا،  سلسله مراتبی گسترش 
موجودیت ها نسبت به بقیه اهمیت دارند را طبق 11-2-9 و کدام ها موجودیت های گنجانده شده 

هستند را طبق 11-2-10 گسترش می دهند.
برای طبقه های سلسله مراتبی، موجودیت های زیر مهم هستند:

* طرح کنارگذاری طبقه سلسله مراتبی؛
* هر نگهداشت کنارگذاری مرتبط با طبقه سلسله مراتبی؛ و

* طبقه مادِر طبقه سلسله مراتبی، و هر طبقه نیا، تا و شامل طبقه با باالترین سطح.
افزون بر این، برای طبقه های سلسله مراتبی:

* موجودیت های گنجانده شده طبقه های اصلی، طبقه های فرزند هستند.
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این قواعد گسترش یافته صادرکردن به این معنی هستند که وقتی یک طبقه سلسله مراتبی 
به طور کامل صادر می شود، فرزندان آن باید با آن به طور کامل صادر شوند. به همین طریق، 
طبقه های فرزنِد طبقه سلسله مراتبی، از مادر باالیی تا طبقه با باالترین سطح که در باالی آن 

است، نیز باید به عنوان شود.

شکل 201d– طبقه های فرزند طبقه های سلسله مراتبی که صادر می شوند باید کامال به طور 
کامل صادر شوند، در حالی که طبقه های نیاکان طبقه های سلسله مراتبی باید به عنوان 

جانگهدار صادر شوند.
این قواعِد گسترش یافتهٔ صادرکردن هنگامی که یک انبوهه یا پیشینه به طور کامل صادر 
طبقه بندی  سلسله مراتبی،  طبقه  یک  با  پیشینه  یا  انبوهه  این  و  می گردد  اعمال  نیز  می شود 
و  است  مهم  موجودیت  با 11. خدمت صادرکردن، طبقه سلسله مراتبی یک  مطابق  می شود. 
به همراه انبوهه یا پیشینه به عنوان یک جانگهدار صادر خواهد شد. بااین حال، صادرکردن یک 
طبقه سلسله مراتبی منفرد به عنوار یک جانگهدار برای در اختیار قراردادن زمینه کامل طبقه بندِی 
انبوهه یا پیشینه کفایت نمی کند. صادر کردن تمام سطوح سلسله مراتب پشتبانی کننده طبقه 

سلسله مراتبی از طبقه مادر تا طبقه با باالترین سطح ضروری است.
شکل 201e مثالی از این را می دهد: یک انبوهه فرزند از MCRS صادر می شود و انبوهه 
مادر آن به عنوان یک جانگهدار صادر می گردد. آن گونه که در 11.خدمت صادر کردن الزام 
گردیده است طبقه انبوهه نیز باید به عنوان یک جانگهدار صادر شود،صرف نظر از این که ارثی 

جانگهدار
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باشد یا مستقیما به انبوهه صادرگردیده اعمال شده است.
بااین حال، آن طور که شکل 201e نشان می دهد، طبقه به کاررفته برای طبقه بندی انبوهه، 
طبقه ای سلسله مراتبی است به همراه طبقه مادر آن که زیر یک طبقه با باالترین سطح قرار 
گرفته است. این ها همه طبقه های مهم هستند. به جای صادرکردن ساده طبقه انبوهه، در این 
با باالترین  مثال الزم است که همه سطوح طبقه بندی، شامل طبقه، طبقه مادر آن و طبقه 
سطح، به عنوان جانگهدار صادر گردند تا در اختیار قرار گرفتن زمینه کامل انبوهه تضمین گردد.

شکل 201e - در مورد همه طبقه های سلسه مراتبی تا طبقه با باالترین سطح که نیاکان 
طبقه به کاررفته برای طبقه بندی انبوهه ها و پیشینه های صادرگردیده به طور کامل هستند، 

باید صادر کردن جانگهدارها صورت گیرد.

201-4 : الزامات کارکردی
نباید  می کند  اجرا  را  سلسله مراتبی  طبقه های  که  طبقه بندی  خدمت  یک   :  1-4-201

تک برنامه های دیگری از 200 مجموعه های طبقه بندیِ مورک2010 را اجرا کند.
توجه داشته باشید که یک MCRS ممکن است بیش از یک خدمت طبقه بندی به کار برد 

جانگهدارهای طبقه 

سسلسسه مراتبی

انبوههجانگهدارهای انبوه

صدور
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باید موجودیت های متعلق به تنها یک زیرگونه موجودیت  اما هر خدمت طبقه بندی جداگانه 
طبقه بندی را در بر داشته باشد.

در  فهرست شده  ابرداده های  بر  افزون  که  عمل کند  طوری  باید   MCRS  :  2-4-201
R  5-4- 2، طبقه های سلسله مراتبی )E 201-7-1( نیز با ابرداده های سیستمی زیر ایجاد شوند:

* شناسه طبقه مادر سلسله مراتبی.
فقط طبقه های سلسله مراتبی با باالترین سطح، شناسه طبقه مادر ندارند. طبقه های فرزند 

ممکن است طرح کنارگذاری  والگوهای خود را از طبقه های مادر خود ارث برند.
طرح های طبقه بندی سلسله مراتبی باید از هر تعداد سطوح سلسله مراتبی و هر تعداد طبقه 

فرزند متعلق به یک طبقه مادِر واحد پشتیبانی کنند.
مأخذ کارکرد: 4-7-201

MCRS : 3-4-201 باید طوری عمل کند که همه طبقه های سلسله مراتبی ایجادشده تحت 
5-4-2 و 201-4-2 یکی از دو گونه زیر باشند:

* ایجادشده به عنوان یک طبقه با باالترین سطح بدون هیچ طبقه مادر، به شرطی که با یک 
طرح کنارگذاری پیش فرض فعال مرتبط باشند؛ یا

* ایجاد شده درون یک طبقه مادر فعال که هیچ گاه قبال برای طبقه بندی استفاده نشده است.
طبقه های سلسله مراتبی که برای طبقه بندی انبوهه ها و پیشینه ها استفاده شده اند، ممکن 
برای  آیا یک طبقه  تعیین می کند که  استفاده،  اولین  زمان  مادر نشوند. مهر  است طبقه های 

طبقه بندی استفاده شده است یا نه.
یک طبقه سلسله مراتبی که درون یک طبقه مادر ایجاد می شود ممکن است شناسه طرح 
کنارگذاری و الگوهای پیش فرض مادر خود را ارث برد. همه طبقه های با باالترین سطح باید 

یک شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض داشته باشند.
مرجع : 4-7-201

201-4-4 : عالوه بر MCRS -4-4-5 باید به یک طبقه سلسله مراتبی، به جز طبقه با 
باالترین سطح، امکان دهد تا طرح کنارگذاری پیش فرض خود را از طبقه مادر خود ارث برد، به 

جای اینکه کاربری معتبر را ملزم به تأمین آن نماید.
سلسله مراتبی،  طبقه های  برای  پیش فرض  کنارگذاری  طرح  شناسه  ابرداده ای،  عنصر 

قطع نظر از طبقه های با باالترین سطح و بدون طبقه مادر، ضروری نیست.
201-4-5 : برای هر طبقه سلسله مراتبی فعال، شامل طبقه با باالترین سطح، MCRS باید 
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به کاربر معتبر امکان دهد تا آن را انتقال دهد:
* به یک طبقه مادر فعال که قبال هیچ گاه برای طبقه بندی استفاده نشده است، به طوری 

که طرح کنارگذاری اولیه خود را حفظ کند؛
* به یک طبقه مادر فعال که قبال هیچ گاه برای طبقه بندی استفاده نشده است، به طوری 

که طرح کنارگذاری مادر جدید خود را ارث می برد؛ یا
* به طوری که تبدیل به یک طبقه با باالترین سطح می شود درحالی که طرح کنارگذاری و 

الگوی های قبل خود را حفظ می نماید.
برای حفظ طرح کنارگذاری قبلی طبقه سلسله مراتبی، MCRS باید طوری عمل کند، که 

حین عملیات انتقال، یک شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض به ابرداده طبقه افزون گردد. 
به منظور ارث بری طرح کنارگذاری از مادر جدید خود، MCRS باید حین عملیات انتقال، هر 

شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض را از طبقه حذف کند.
توجه داشته باشید که تغییر طرح کنارگذاری یک طبقه، تأثیری آبشاری بر همه پیشینه های 

فعال طبقه بندی شده توسط آن طبقه دارد، آن طور که در 5-4-4 توصیف گردیده است.
مأخذ کارکرد : 3-7-201 ، 5-7-201

MCRS : 6-4-201  باید فقط به آن طبقه های سلسله مراتبی که هیچ طبقه فرزندی ندارند 
امکان استفاده شدن برای طبقه بندی انبوهه ها و پیشینه ها را بدهد.

یک طبقه مادر که یک یا چند طبقه فرزند دارد، نمی تواند بر یک انبوهه یا پیشینه اعمال گردد.
یا پیشینه اعمال می گردد،  انبوهه  بر یک  بار  اولین  برای  هرگاه یک طبقه سلسله مراتبی 

MCRS باید مهر زمان اولین استفاده را بزند.

مأخذ کارکرد: 14.5.20 ، 14.5.138
فرزند،  یا چند طبقه  با یک  است  مادری  اگر یک طبقه سلسه مراتبی طبقه   :  7-4-201

MCRS نباید امکان پاک کردن آن را مطابق R 5-4-5 بدهد.

قبل از این که طبقه سلسله مراتبی بتواند پاک شود باید ابتدا فرزندان طبقه سلسله مراتبی 
پاک یا منتقل شوند.

مأخذ کارکرد: 25-5-4
201-4-8 : اگر یک طبقه سلسله مراتبی دارای یک یا چند طبقه فعال باشد، MCRS نباید 

به آن امکان دهد تا مطابق 5-4-6 تخریب گردد.
باشد.  طبقه  ته مانده  یک  فرزنداِن  از  یا  فرزند  نمی تواند  فعال  سلسله مراتبی  طبقه  یک 
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طبقه های فرزند باید در ابتدا یا هم زمان با طبقه سلسله مراتبی تخریب گردند.
مأخذ کارکرد : 28-5-14

201-4-9 : منوط به 2-4-22 و افزون بر MCRS -7-4-5 باید امکان مرور و بازبینی 
طبقه های سلسله مراتبی را حداقل به طرق زیر به کاربر معتبر بدهد:

* مرور از یک طبقه مادر به طبقه های فرزند آن و بازبینی ابرداده های آن ها؛ و
* مرور از یک طبقه فرزند به طبقه های مادر آن و بازبینی ابرداده های آن.

اصطالحات "مرور" و "بازبینی" در واژه نامه 13 تعریف شده اند.
مأخذ کارکرد : 30-5-14

 .4 به  کنید  )نگاه  می پردازد  الگو  نقش  خدمت  اجرای  به   MCRS هرجا   :   10-4-201
خدمت نقش الگو( آن گاه، افزون بر 4-5-11 و منوط بهMCRS 10-5-4 باید به یک طبقه 
سلسله مراتبِی فرزند امکان ارث بردن آن نقش های فعالی را بدهد که از طبقه مادر آن به کاربران 

و گروه های فعال اعطاء گردیده است.
توضیح  در  شده  فهرست  و  الگو  نقش  خدمت  در  استفاده  مورد  ارث بری  خاص  قواعد 

4-5- 11- باید طبق زیر گسترش یابد:
× طبقه های سلسله مراتبی فرزند از طبقه های مادر خود ارث می برند.

هرجا که MCRS خدمت نقش الگو را اجرا نمی کند، باید کارکردهای مشابه یا معادل را 
طبق 4-2-4 چگونه الزامات جایگزین )گونه B( را باید برآورده ساخت را به نمایش بگذارد.

201-4-11 جایی که MCRS خدمت ابرداده الگو را اجرا می کند )نگاه کنید به 7. خدمت 
ابرداده الگو( و یک الگو با استفاده از شناسه طبقه الگو با یک طبقه سلسله مراتبی مرتبط شده 
است، طبق 7-5-14 یا 7-5 -15، الگو باید طبق 7-5-18، به هر انبوهه یا پیشینه ایجادشده 
با آن طبقه سلسله مراتبی یا هر کدام از طبقه های فرزند یا فرزندان آن به صورت خودکار اعمال 

گردد.
یک الگوی انبوهه یا پیشینه ممکن است با یک طبقه با باالترین سطح، یا یک طبقه مادر 
مرتبط باشد، و آن گاه به طور خودکار به همه انبوهه ها و پیشینه های طبقه بندی شده توسط هر 

کدام از نسل آن طبقه اعمال خواهد گشت.
جایی که MCRS خدمت ابرداده الگو را اجرا نمی کند، باید کارکردهای مشابه یا معادل را مطابق 

7-2-4 چگونه الزامات جایگزین )گونه B( را باید برآورده ساخت، بروز دهد.
121-5-14 F .5-5-14 F :مأخذ کارکرد
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تحت  فعال  پیشینه های  گروه بندی  امکان  معتبر  کاربر  به  باید   MCRS  :  12-4-201
8-4- 16 و اجرای کارکردهای مرتبط کنارگذاری را طبق 8-4-17 ، 8-4-18 ، 8-4-19 و 

8-4-20 برای هر طبقه سلسله مراتبی بدهد.
پیشینه های  همه  به  باید  کارکرد  است،  مادر  طبقه  یک  سلسله مراتبی  طبقه  جایی که 

طبقه بندی شده توسط یکی از فرزندان طبقه سلسله مراتبی اعمال گردد.  
مأخذ کارکرد : 41-5-14، 116-5-14، 117-5-14، 118-5-14، 119-5-14، 5-14-

120؛ 124-5-14، 131-5-14، 177-5-14
201-4-13 وقتی یک نگهداشت کنارگذاری فعال با یک طبقه سلسله مراتبی مرتبط است، طبق 

MCRS ،3-4-9 باید افزون بر دیگر عبارات 9-4-4، مانع انهدام هر پیشینه دیگری شود که :
طبقه  یک  نسل  از  یا  فرزند  که  است  شده  طبقه بندی  سلسله مراتبی  طبقه  یک  با   *

سلسله مراتبی مرتبط با طرح کنارگذاری طبقه بندی است.
ارتباط یک نگه داشت کنارگذاری با یک طبقه سلسله مراتبی که طبقه با باالترین سطح،یا 
طبقه مادر است، باید اثر یکسانی داشته باشد با ارتباطی که نگه داشت کنارگذاری با هر طبقه 

فرزند یا نسل آن طبقه به طور جداگانه دارد.
MCRS : 14-4-201 باید به کاربر معتبر امکان جستجو و یافتن انبوهه ها و/یا پیشینه هایی 

را بدهد که توسط هر کدام از نسل های یک طبقه سلسله مراتبی نامزد، طبقه بندی شده است.
این الزام، 6-5-18 را گسترش می دهد تا امکان جستجو به وسیله یک طبقه نامزد برای 
یافتن یک انبوهه یا پیشینه را بدهد درجایی که طبقه نامزد یک طبقه سلسله مراتبی است که 

طبقه موجودیت نیست اما نیاکان طبقه موجودیت است.
مأخذ کارکرد: 195-5-14

201-4-15 : وقتی طبقه های سلسله مراتبی به طورکامل طبق 11-4-3 صادر می شوند، 
آن گاه MCRS باید طبقه های فرزند و نسل آن ها را هم به عنوان موجودیت های مشمول به طور 

کامل صادر کند. 
طبقه بندی  با  آن ها  رابطه  و  صادرکردن  در  مشمول  موجودیت های  توضیح  برای 
 6-2-201 و  مشمول  موجودیت های  صادرکردن   10-2-11 به  کنید  نگاه  سلسله مراتبی، 

صادرکردن طرح های طبقه بندی سلسله مراتبی.
مأخذ کارکرد: 185-5-14

201-4-16 : وقتی طبقه های سلسله مراتبی طبق 11-4-3 به طور کامل به عنوان جانگهدار 
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صادر می شوند، آن گاه MCRS باید جانگهدارهای طبقه های مادر و نسل آن ها را هم به عنوان 
موجودیت های عمده صادر کند.

برای توضیح موجودیت های عمده در صادرکردن و رابطه آن ها با طبقه بندی سلسله مراتبی، 
نگاه کنید به 11-2-9 صادرکردن موجودیت های عمده و 201-2-6 صادرکردن طرح های 

طبقه بندی سلسله مراتبی.
مأخذ کارکرد: 185-5-14

201-5 : الزامات غیر-کارکردی
در  درونی  محدودیت هایی  است  ممکن  سلسله مراتبی  طبقه بندی  طرح های   :  1-5-201

مورد تعداد طبقه های سلسله مراتبی یا سطوح سلسله مراتبی مورد پشتیبانی تحمیل کند.
محدودیت های فنی در خدمت طبقه بندی برای هر یک از موارد زیر کدام اند؟

* تعداد طبقه های سلسله مراتبی که می توانند مدیریت شوند
* تعداد طبقه های با باالترین سطح که می توانند به خدمت طبقه بندی افزوده شوند.

* تعدادی طبقه های فرزند که می توانند به یک طبقه مادر افزوده شوند
* عمق یا تعداد سطوح طبقه های زیِر طبقه ای با باالترین سطح

201-6: واژه نامه
طبقه فرزند : هر طبقه سلسه مراتبی که طبقه ای با باالترین-سطح نیست.

نیز نگاه کنید به فرزند ، طبقه سلسله مراتبی، مادر ، رابطه مادر/ فرزند ، طبقه مادر و طبقه 
با باالترین-سطح 

طبقه سلسله مراتبی : یک زیرگونه از طبقه است که به طرح طبقه بندی امکان چیده شدن 
در یک ساختار سلسله مراتبی را می دهد. هر طبقه، به جز طبقه با باالترین-سطح، یک طبقه 

مادر دارد و ممکن است طبقات فرزند هم داشته باشد.
نیز نگاه کنید به طبقه و سلسله مراتبی

یک  سلسله مراتبی،  طبقه بندی  طرح  یک  با  رابطه  در  خصوصا  )مفهوم(   : چند-ردیفه 
است،  باالترین-سطح  با  طبقه  یک  زیر  در  که  یا سطح  ردیف  هر  که  سلسله مراتبی  ساختار 
یک مفهوم خاص را نشان می دهد. برای مثال، در یک طرح طبقه بندی سه-ردیفه معمولی، 
طبقه های با باالترین-سطح ممکن است کارکردهای کسب وکاری را به نمایش بگذارند، آن گاه 
طبقه های فرزنِد طبقه های با باالترین-سطح، فعالیت های کسب وکاری را به نمایش خواهند 
گذاشت، درحالی که طبقه های نوهٔ طبقات با باالترین-سطح، تراکنش های کسب وکاری را به 
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نمایش می گذارند. این آرایش طبقه ها همچنین گاهی اوقات به نام طرح طبقه بندی کارکردی 
شناخته می شود.

نیز نگاه کنید به سطح.
 ،MoReq2010 طبقه مادر: هر طبقه سلسله مراتبی که محتوی طبقه های فرزند است. در

یک طبقه مادر نمی تواند برای طبقه بندی انبوهه ها یا پیشینه ها استفاده شود. 
نیز نگاه کنید به فرزند ، طبقه فرزند ، طبقه سلسله مراتبی، مادر و رابطه مادر / فرزند.

دیگری  سلسله مراتبی  طبقه  فرزند  که  سلسله مراتبی  طبقه  یک  باالترین-سطح:  با  طبقه 
نیست. هر طبقه با باالترین-سطح مستقیما زیر خدمت طبقه بندی ایجاد شده است.

نیز نگاه کنید به  طبقه سلسله مراتبی.

201-7 : مدل اطالعاتی
201-7-1 طبقه سلسله مراتبی  

201-7-2 شناسه طبقه مادر سلسله مراتبی  
201-7-3 طبقه سلسله مراتبی – افزودن طبقه  
201-7-4 طبقه سلسله مراتبی ............. ایجاد  

201-7-5 طبقه سلسله مراتبی – برچیدن طبقه  
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E 201-7-1  طبقه سلسله مراتبی

8e98092d-e20b-48ea-b3d6-ca75375590eeشناسه سیستمی

طبقه سلسله مراتبیعنوان

توصیف
تعریف یک طبقه سلسله مراتبی، به عنوان یک زیرگونه از طبقه مورد 

استفاده در طرح های طبقه بندی باساختار سلسله مراتبی

طبقه )E 14 2-2(زیرگونه

خدمت طبقه بندیخدمت

ابرداده سیستمی افزوده

در مورد طبقه )E 14-2-2( به اضافه ابرداده سیستمی افزوده زیر:
• 	)2-7-201 M( شناسه طبقه مادر سلسله مراتبی

طبق R 201-4-4، عنصر ابرداده ای زیر اختیاری می شود، به جز برای 
طبقه های با باالترین سطح:

• 	)11-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض

کارکردهای افزوده

در مورد طبقه )E 14-2-2(، به اضافه کارکردهای افزوده زیر:
• 	)3-7-201 F( طبقه سلسله مراتبی –  افزودن طبقه
• 	)5-7-201 F( طبقه سلسله مراتبی – برچیدن طبقه

:)24-5-14 F( کارکرد زیر جایگزین طبقه – ایجاد می شود
• 	)4-7-201 F( طبقه سلسله مراتبی –  ایجاد

یادداشت های کاربرد

• برای طبقه های سلسله مراتبی کارکرد جدید طبقه سلسله مراتبی 	
– ایجاد ) F 201-7-4( جایگزین کارکرد طبقه – ایجاد 

)F  14- 5- 24( می شود
• شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض )M 14-4-11( از طبقه مادر 	

ارث برده می شود، مگر در مورد  بازگزینی و حکم برای طبقه های 
با باالترین سطح

• طبق R 201-4-1، یک خدمت طبقه بندی برای طبقه های 	
سلسله مراتبی، ممکن است به طور همزمان سایر گونه های طبقه را 

پشتیبانی نکند
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M 201-7-2 شناسه طبقه مادر سلسله مراتبی

caa1ff78-8cf9-40ac-9e2f-6ca75b87637eشناسه سیستمی

شناسه طبقه مادر سلسله مراتبیعنوان

طبقه مادر برای یک طبقه سلسله مراتبیتوصیف

طبقه سلسله مراتبی )E 201-7-1(گونه موجودیت

کمینه رخ داد
0 )برای طبقه های با باالترین سطح(

1 )برای طبقه های فرزند(

بیشینه رخداد
0 )برای طبقه های با باالترین سطح(

1 )برای طبقه های فرزند( 

دارد )با جابجایی طبقه(قابلیت تغییر؟

بلهمأخذ موجودیت؟

طبقه سلسله مراتبی )E 201-7-1(گونه مأخذ

UUIDگونه داده

F 201-7-3 طبقه سلسله مراتبی –  افزودن طبقه

9ccb3ff0-b225-42bc-9edc-e05ed74547a5شناسه سیستمی

طبقه سلسله مراتبی –  افزودن طبقهعنوان

توصیف
افزودن یک طبقه فرزند به طبقه سلسله مراتبی از طریق جابجایی آن از یک 

طبقه با باالترین سطح یا مادر قبلی آن

طبقه سلسله مراتبی )E 201-7-1(گونه موجودیت
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ابرداده موجودیت
عنصر ابرداده ای زیر متعلق به طبقه فرزند دخیل تغییر خواهد کرد:

• 	)2-7-201 M( شناسه طبقه مادر سلسله مراتبی

از الزام)ات( 
کارکردی

5-4-201 R 

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)76-4-14 M( شناسه مادر قبلی دخیل
• 	)75-4-14 M( شناسه مادر جدید دخیل
• 	)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد

یادداشت های 
کاربرد

• این کارکرد همیشه همراه با F 201-7-5 طبقه سلسله مراتبی – برچیدن 	
طبقه اجرا می گردد

• قبل از اینکه کاربر بتواند طبقه ای را جابجا کند باید اختیار اجرای این 	
کارکرد روی مادر جدید آن و همین طور اختیار برچیدن طبقه از مادر قبلی یا 

از وضعیتی که طبقه با باالترین سطح است، داشته باشد
• به منظور جابجاکردن طبقه سلسله مراتبی برای تبدیل آن به طبقه با 	

باالترین سطح، کاربر باید اختیار اجرای این کارکرد برای خدمت طبقه بندی 
به عنوان یک کل را داشته باشد

• این کارکرد تنها برای افزودن طبقه های فرزند از طریق جابجایی آن ها از 	
هرجای دیگر به کار می رود: برای افزودن طبقه های فرزند از طریق ایجاد 

 4-4-201 F آن ها در طبقه سلسله مراتبی به کار نمی رود )نگاه کنید به
طبقه سلسله مراتبی - ایجاد(

F 201-7-4 طبقه سلسله مراتبی – ایجاد

شناسه 
سیستمی

a148a5ee-58ab-4b7b-a925-bb6f426b0d7a

طبقه سلسله مراتبی – ایجادعنوان



633 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

ایجاد یک طبقه سلسله مراتبیتوصیف

طبقه سلسله مراتبی )E 201-7-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)97-4-14 M( یادداشت های دامنه
• 	)11-4-14 M( شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض
• 	)2-7-201 M( شناسه طبقه مادر سلسله مراتبی
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای الگویی زیر 
نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

)32-4-14 M(مهرزمان اولین استفاده

از الزام)ات( 
کارکردی

3-4-201 R .2-4-201 R

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد 
افزوده )نگاه کنید 

)16-4-2 R به

• 	)65-4-14 M( شناسه طبقه دخیل
• 	)75-4-14 M( شناسه مادر جدید دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)3-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های 
کاربرد

• طبقه سلسله مراتبی ممکن است به عنوان یک طبقه با باالترین سطح ایجاد 	
شود: که در این صورت، شناسه طبقه مادر سلسله  مراتبی حذف و شناسه طرح 

کنارگذاری پیش فرض اجباری می گردد
• اگر طبقه سلسله مراتبی به عنوان یک طبقه فرزند ایجاد شده است، شناسه 	

طبقه مادر سلسله مراتبی اجباری و شناسه طرح کنارگذاری پیش فرض 
اختیاری می شود

• طبقه سلسله  مراتبی ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و نیز عناصر 	
ابرداده سیستمی فهرست شده ایجاد شود

• • اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو افزوده شده اند، شناسه الگوی 	
به کاررفته باید در ابرداده رخ داد گنجانده شود

• برای هر عنصر ابرداده ای تنظیم شده در زمان ایجاد، به جز شناسه سیستمی و 	
مهرزمان ایجاد، یک مدخل تغییر ابرداده باید به رخ داد مربوطه افزوده گردد 
• جایی که کنترل های دسترسی ارثی طبقه در زمان ایجاد تغییر می کنند آن گاه 
رخ دادهای جداگانه F 14-5-33 طبقه - تغییر ACL باید برای هر تغییر 

صورت گرفته در فهرست کنترل دسترسی تولید شود

F 201-7-5 طبقه سلسله مراتبی – برچیدن طبقه

2b0c7c88-ee72-4e83-87dd-ad9d98567789شناسه سیستمی

طبقه سلسله مراتبی – حذف طبقهعنوان

توصیف
برچیدن یک طبقه فرزند از طبقه سلسله مراتبی با جابجایی آن به یک 

طبقه با باالترین سطح یا طبقه مادر دیگر

طبقه سلسله  مراتبی )E 201-7-1(گونه موجودیت

نگاه کنید به کارکرد مرتبط F 201-7-3 طبقه سلسله مراتبی – افزودن ابرداده موجودیت
طبقه 

R 201-4-5از الزام)ات( کارکردی

فقط کنترل دسترسیهدف
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یادداشت های کاربرد

• قبل از اینکه کاربر بتواند طبقه فرزند را به بیرون از طبقه 	
سلسله مراتبی جابجا کند باید اختیار اجرای این کارکرد و نیز اختیار 

افزودن طبقه به مادر جدید یا تبدیل آن به یک طبقه با باالترین 
سطح را داشته باشد

• به منظور جابجایی یک طبقه با باالترین سطح به یک طبقه مادر، 	
کاربر باید اختیار اجرای این کارکرد برای خدمت طبقه بندی به عنوان 

یک کل را داشته باشد
• این کارکرد همیشه همراه با F 201-7-3 طبقه سلسله مراتبی 	

–  افزودن طبقه اجرا می شود، که توصیف کننده ابرداده تغییریافته و 
رخ داد تولیدشده است

• این کارکرد به طور جداگانه ابرداده را تغییر نمی دهد یا رخ دادی تولید 	
نمی کند

300 مجموعه های مؤلفه
مؤلفه های الکترونیکی

 
301-1 اطالعات تک برنامه

مؤلفه های الکترونیکینام تک برنامه

1-0نسخه تک برنامه

شناسه تک برنامه 
اجرا )نگاه کنید به 

)41 -4 -M14
13b6976c-2409-48ff-a576-a6f6662c5044

خدمت اصلی MoReq2010Rپیش نیازها

نداردهم نیازها

302-2 مفاهیم کلیدی
301-2-1 ویژگی های یک مؤلفه الکترونیکی

همانطور که در 6-2-9 مولفه های پیشینه توصیف گردید، پیشینه ها می توانند مؤلفه های 
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فیزیکی یا الکترونیکی داشته باشند. اصطالحات "فیزیکی" و "الکترونیکی" در هر مورد به 
محتوای مولفه اشاره دارد.

اصطالح مؤلفه الکترونیکی به مولفه ای از پیشینه اشاره دارد با محتوایی که:
• تماما رقومی است و حاوی مجموعه ای از ارقام دودویی یا »بیت ها« است؛	
• به هیچ شیء فیزیکی یا رسانه وابسته نیست، اگرچه ممکن است برای دسترسی یا مشاهده 	

نیازمند سخت افزار خاص و/ یا نرم افزار تخصیصی باشد؛
• می تواند به هر تعدادی کپی شود به طوری که هر کپی از کپی اولیه و سایر کپی ها غیر قابل 	

تشخیص باشد؛
• می تواند به طور الکترونیکی منتقل شود، حاوی مجموعه ای از نمودارهای داده ای یا پکیج هایی 	

که می تواند دوباره سرهم شود و  به یک کپی یکسان از محتوای اولیه بدل گردد؛ و 
• می تواند در یک فایل داده بر روی یک رسانه الکترونیکی، نظیر یک درایو مغناطیسی ذخیره 	

شود.
بین مؤلفه که موجودیتی در MCRS است و محتوای مورد ارجاع توسط مؤلفه که می تواند 
در مخزن داده متعلق به سامانه پیشینه ها )درصورت داشتن یک مخزن داده درونی( نگهداری 
شود، اما همان طور ممکن است به صورت بیرونی در سامانه اولیه یا یک گنجینه شخص-ثالث 
نگهداری شود، باید مقایسه ای قائل شد. این تمایز بین مؤلفه و محتوا در شکل 301a نشان داده 

شده است.
ممکن است برخی پیشینه ها محتوای الکترونیکی گسسته ای داشته باشند و به طور طبیعی 
به فایل های داده ای مجزا یا تکه هایی تقسیم شده باشد. در یک MCRS، این پیشینه ها از چندین 
مؤلفه الکترونیکی متشکل خواهند بود که هر مولفه جداگانه با یک آیتم مجاور واحد از محتوای 
الکترونیکی در ارتباط خواهد بود. همانطور که شکل 301a نشان می دهد، محتوای هر مؤلفه 

متعلق به یک پیشینه یکسان ممکن است در مخازن داده ای مختلفی ذخیره شده باشند.
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شکل 301a – درحالی که پیشینه ها و مؤلفه ها موجودیت هایی در MCRS هستند، محتوای 
مولفه های الکترونیکی ممکن است، عمدا، در هر تعداد از مخزن های داده ای مختلف در 

مکان های مختلف ذخیره شود.

301-2-2 بازدید اصول مؤلفه های مدیریت شده
 10-2-6 در  الکترونیکی،  مؤلفه های  مؤلفه ها، شامل  اشکال  تمامی  بین  اصول مشترک 

اصول مدیریت محتوای مؤلفه به تفصیل آورده شده است، این اصول عبارتند از:
• گسستگی– مؤلفه الکترونیکی باید محتوای قابل شناسایی جداگانه خود را داشته باشد؛	
• کامل بودن - مولفه الکترونیکی در ترکیب با سایر مؤلفه های پیشینه باید مشتمل بر یک 	

پیشینه با کلیتی تجزیه ناپذیر باشد که برای ارزش شواهدی خود به منابع بیرونی وابسته 
نیست؛

• تغییرناپذیری – محتوای مؤلفه الکترونیکی در طول زمان نباید تغییر کند یا قابل محو 	
کردن باشد، تا زمانی که توسط MCRS تخریب گردد؛ و 

• انهدام پذیری – محتوای مؤلفه الکترونیکی باید قابلیت پاک شدن چه به صورت خودکار یا 	
با تایید، در واکنش به انهدام آن در MCRS را داشته باشد.

عالوه بر این اصول کلی، همه مؤلفه های الکترونیکی باید قابل جابجایی نیز باشند به طوری 
که ممکن است به خاطر قابلیت عملکرد تعاملی و نگهداری بلند-مدت از سامانه اولیه شان به 

سامانه دریافت کننده منتقل گردند. اصل قابلیت  جابجایی بعدا مورد بحث قرار می گیرد.

رکورد

رکورد
ذخیره اطالعاتی 

ذخیره اطالعاتی داخلی 

خارجی 

سیستم مبدا

محتوا )الکرتونیکی(

مولفه )موجودیت(

سیستم پرونده 

رکورد

مخزن داده ای درونی

مولفه) موجودیت(
محتوا)الکترونیکی(

پیشینه

پیشینه

پیشینه

مخزن داده ای بیرونی

سامانه اصلی)مبدأ(
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301-2-3 جابجایی محتوای الکترونیکی
کل محتوای الکترونیکی، داده هایی است که به عنوان یک نمود کلی یا جزئی از وضعیت 
درونی یک برنامه کاربردی یا سامانه کسب وکاری در یک لحظه زمانی خاص درون آن پیدایش 
می یابد. اطالعات نمودیافته توسط مؤلفه الکترونیکی باید به عنوان محتوا قابل جابجایی باشد 
تا به برنامه های کاربردی مجزا که همان قواعد پردازش سامانه اولیه را اجرا می کنند امکان 

خواندن، تفسیر و پردازش آن را به درستی بدهد.
اطالعاتی که نمی تواند از سامانه اولیه بیرون بیاید نمی تواند به عنوان یک پیشینه مدیریت 
شود چرا که ورود، محافظت، تکثیر، امنیت، تأیید یا دسترس پذیری آن به طور مستقل ممکن 

نیست و نمی تواند از طول عمر فیزیکی یا کهنگی فن آورانه میزبان خود جان به در برد.
محتوای الکترونیکِی تدارک یافته، معیار قابلیت جابجایی که در شکل 301b نشان داده شده، و نیز 
اصول گسستگی، کامل بودن، تغییرناپذیری و انهدام پذیری که قبال توصیف شده را برآورده می سازد و 
برای محتوای یک مؤلفه الکترونیکی پیشینه ای مدیریت شده توسط MCRS مناسب است.                

301b – محتوای الکترونیکی باید قابل جابجایی باشد؛ سامانه اولیه باید قادر به برونداد آن 

در قالبی باشد که به آن امکان انتقال به سامانه ای دریافت کننده بدهد که می تواند آن را 
درونداد و درک نماید )هیچ یک از دو سامانه لزوما نیاز نیست MCRS باشند(

اگرچه MCRS باید گونه رسانه شکل قابل جابجایی محتوای الکترونیکی را در ابرداده مؤلفه 
ممکن  قابل جابجایی  نمی داند. شکل  الزامی  را  خاصی  قالب   MoReq2010® سازد،  ذخیره 
 Rich Text Format است یک قالب سندی که معموال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد از قبیل
یا یک قالب استانداردشده مانند PDF/A یا یک زبان نشانه گذاری همچون XML باشد. این 
الکترونیکی  پیشینه های دارای مؤلفه های  بلند-مدت  برای حفاظت  رسانه های معروف عموما 

محتوای 
درونداد

محتوای 
برونداد
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باشند.  سازمان  عملیاتی  رویه های  از  بخشی  است  ممکن  بنابراین  و  می شوند،  داده  ترجیح 
امکان می دهد که محتوایی در یک  نیز  الکترونیکی  به مؤلفه های   MoReq2010® بااین حال، 

قالب سندی اختصاصی یا حتی فشرده و/یا رمزگذاری شده نیز داشته باشند.
به عالوه الزم نیست که سامانه اولیه محتوای الکترونیکی یک مؤلفه را در قالب قابل انتقال 
خود نگهداری کند، با این شرط که شکل قابل انتقال محتوای تولید شده توسط سامانه اولیه در 
موقع تقاضا )و درصورت درخواست چندین باره( در هر بازتولید، یکسان باشد )تا الزام تغییرناپذیری 

تأمین گردد(.

301-2-4 کارکرد سامانه پیشینه
یک MCRS ممکن است کارکردهای مختلفی را در ارتباط با سامانه های برنامه های کاربردی 

و کسب وکاری تولیدکننده محتوای الکترونیکی محقق نماید.
• MCRS ممکن است مخزن داده خود را داشته باشد و  به پیشینه ها تنها امکان ایجادشدن با 	

مؤلفه های الکترونیکی را بدهد، مخزنی که در آن محتوای مؤلفه ها را در شکل قابل جابجایی 
دریافت می نماید و به صورت درونی ذخیره  می سازد. 

• MCRS ممکن است پیشینه ها را در سامانه اولیه بدون نیاز به تولید آن ها مدیریت کند، 	
مگر زمانی که آن ها مورد دسترسی یا سرانجام صادرکردن به سامانه دیگر هستند.

• گنجینه 	 در یک  را  اولیه  برنامه کاربردی  توسط  تولیدشده  محتوای  است  ممکن   MCRS
بیرونی شخص-ثالث و مورد دستیابی سامانه های دیگر نیز مدیریت کند.

• سامانه اولیه خود نیز ممکن است یک MCRS اختصاصی باشد، با قابلیت های درون ساخت 	
نیاز و مناسِب  که به آن امکان مدیریت پیشینه های خود، تولید شکل قابل جابجایی مورد 

صادرکردن را می دهد.
یک برآمد قابل توجه این انعطاف پذیری درون ®MoReq2010 برای یک MCRS در 
مدیریت پیشینه ها است، ضرورتی ندارد که محتوای مؤلفه های تحت مدیریت خود را مستقیما 
اداره نماید. به عنوان مثال، جدا از حفظ یک ارجاع بیرونی به محتوای مؤلفه در سامانه اولیه، 

MCRS ممکن است هیچگاه مستقیما در فرآیند تصویرشده در شکل 301b دخیل نباشد.
که  زمانی  اما  باشد،  داده  به عنوان  خود  موجودیت های  به صادرکردن  قادر  باید   MCRS
مؤلفه های الکترونیکی را صادر می کند، محتوای آن ها ممکن است یا به عنوان داده گنجانده در 
XML صادرکردن، طبق R 11-4-8 صادر شود یا محتوا به عنوان یک ارجاع URI بیرونی صادر 
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می شود که متعاقبا می تواند برای بازیابی جداگانه محتوا از مخزن داده های آن مورد استفاده 
قرار گیرد. به عنوان مثال، یک MCRS ممکن است به عنوان پیشینه، صفحات وب روی یک 
خدمت دهنده وب )یا در یک سامانه مدیریت محتوا( را مدیریت کند و برای هر مؤلفه جداگانه 

)یا منبع وب( تنها یک URI ذخیره کند که موقعیت واقعی فایل داده را بدهد.
توجه کنید که ترکیب نحوی URI به اندازه کافی انعطاف پذیر است که فایل های داده ای در 
یک سیستم عامل یا صفحات وب بر روی یک خدمت دهنده وب را به طوری یکسان نشان دهد.

مهمتر از همه این که یک سامانه پیشینه برای همخوانی با ®MoReq2010 نیاز نیست 
مختلف  کسب وکاری  سامانه های  با  بتواند  که  نیست  اجباری  باشد.  همه منظوره  سامانه  یک 
زیادی یکپارچه شود یا قالب های محتوایی متفاوت زیادی را مدیریت کند. می تواند یک سامانه 
داشته  همخوانی   MoReq2010® با  همچنان  و  باشد  اختصاصی  هدفی  با  کوچک  پیشینه 
باشد با این شرط که بتواند دست کم یک گونه پیشینه شامل دست کم یک شکل از محتوای 

الکترونیکی را با موفقیت مدیریت کند.

301-2-5 مثال هایی از رویکردهای متفاوت به مدیریت مؤلفه های الکترونیکی
الکترونیکی  مؤلفه های  که  است  همخوانی  پیشینه  سامانه های  از  مثال هایی  زیر  موارد 
که  هستند  گوناگونی  احتماالت  نشان دهنده  آن ها  می کنند.  مدیریت  متفاوت  به طرق  را 

®MoReq2010 مجاز می داند.
هیچ یک از نمونه های زیر همه ترکیبات و جایگشت های محتمل مؤلفه های الکترونیکی را 

پشتیبانی نمی کنند، بااین حال همگی به طور بالقوه با آیین نامه همخوان هستند.
• الکترونیکی 	 پست  برنامه کاربردی  یک  از  را  الکترونیکی  پست  پیام های   MCRS یک 

به عنوان پیشینه در مخزن داده درونی خود وارد می کند – پیشینه ها ممکن است متشکل 
باشد از یک یا چند مؤلفه که نمایانگر پست الکترونیکی اصلی و پیوست های آن )درصورت 

وجود( است.
• یک MCRS اسناد دفتری را به صورت پیشینه های “در محل” مدیریت می کند: محتوای 	

آن ها در یک سامانه بیرونی مدیریت اسناد نگهداری می شود – پیشینه ها متشکل است از 
تنها یک مؤلفه )سند دفتری( با محتوایی که قالب آن یکی از تعداد انگشت شمار قالب های 

معروف اسناد است.
• پیشینه هایی مدیریت می 	 به عنوان  را  MCRS صفحات وب یک خدمت دهنده وب  یک 
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 ،HTML الکترونیکی، شامل   از مؤلفه های  تعداد مختلفی  پیشینه می تواند  کند که هر 
از  بسیاری   – باشد  دارا  را  مختلف  وبی  قالب های  در  تصاویری  و   JavaScript  ،CSS
پیشینه های  توسط  که  هستند  مشترکی  منابع   JavaScript و   CSS داده ای  فایل های 
مختلف به اشتراک گذاشته شده اند و MCRS سامانه ای از اشاره گرها را به کار می گیرد تا 
محتوای یکسانی را قادر به شمول در مؤلفه های الکترونیکی منطقا جداگانه از پیشینه های 

متفاوت نماید. 
• یک MCRS پیشینه های مرکز تماس تلفنی )مرکز ارتباط مشتری( متشکل از دو مؤلفه را 	

مدیریت می کند: اول، صدای ضبط شده از یک تماس که در مخزن درونی داده مربوط به 
سامانه پیشینه وارد شده است، دوم، اطالعات مختصر تماسی مشتری که در یک سامانه 

اختصاصی مدیریت ارتباط مشتری به صورت بیرونی نگهداری می شود.
• یک MCRS به مدیریت تراکنش های مالی می پردازد که به عنوان پیشینه در یک سامانه 	

اختصاصی مالی به صورت بیرونی نگهداری می شود– پیشینه ها همواره متشکل از سه مؤلفه 
جدول  پایگاه صورت حساب،  جدول  )به ترتیب(  در  یک سطر  نماینده  هرکدام  که  هستند 

پایگاه سفارش خرید و جدول پایگاه عرضه کننده است.
                       

شکل 301c – مثالی از یک پیشینه از فاکتور با شماره 09356 که در یک پایگاه داده 
رابطه ای ذخیره شده است: تک سطرها از سه جدول مختلف مجتمعا پیشینه کامل را تشکیل 

می دهند.

 

 
 

يك MCRS هر كه كند مي مديريت ييها نهيشيپ عنوان به را وب دهنده خدمت يك وب صفحات 
 و HTML، CSS، JavaScript  شامل الكترونيكي، هاي مؤلفه از مختلفي تعداد تواند مي نهيشيپ

 JavaScript و CSS اي داده هاي فايل از بسياري – باشد دارا را مختلف يوب يها قالب در يتصاوير
 از يا سامانه MCRS و اند شده گذاشته اشتراك به مختلف يها نهيشيپ توسط كه هستند مشتركي منابع
 منطقا يكيترونكال يها مؤلفه در شمول به قادر را يسانيك يمحتوا تا رديگ يم ارك به را گرها اشاره

 . دينما متفاوت يها نهيشيپ از جداگانه

يك MCRS مديريت را مؤلفه دو از لكمتش) يمشتر ارتباط زكمر( يتلفن تماس مركز يها نهيشيپ 
 شده وارد نهيشيپ مانهسا به مربوط داده يدرون مخزن در كه تماس يك از شده ضبط يصدا اول،: كند مي

 مشتري ارتباط مديريت اختصاصي سامانه يك در كه مشتري يتماس مختصر اطالعات دوم، است،
 .شود مي نگهداري بيروني صورت به

يك MCRS يمال ياختصاص سامانه يك در نهيشيپ عنوان به هك پردازد يم يمال يها نشكترا تيريمد به 
 ندهينما دامكهر هك هستند مؤلفه سه از لكمتش همواره ها نهيشيپ –شود يم ينگهدار يرونيب صورت به

 گاهيپا جدول و ديخر سفارش گاهيپا جدول حساب، صورت گاهيپا جدول) بيترت به( در سطر يك
  .است نندهك عرضه

                         
  

: است شده ذخيره اي رابطه داده گاهيپا يك در كه 09356 ارهشم با فاكتور از) قرمز رنگ به( نهيشيپ يك از مثالي – 301c شكل
  .دهند مي تشكيل را كامل نهيشيپ مجتمعا مختلف جدول سه از سطرها كت

 قابل يقالب در كه نيست نياز ماند، مي باقي شده ذخيره خود هياول سامانه در الكترونيكي مؤلفه يك هك يدرحال
  .است يا رابطه داده گاهيپا عنوان به هياول سامانه يدرون تيوضع مثال، اين در. باشد انتقال 

 جــــــــدول

 سـفارش  جدول

ــامين جــدول  ت

ــاريخ شــماره  مقدار سفارششناسه تــامين شناســه ت

 برآورد كميت اقالم تــامين شناســه تــــاريخ شناســـه 

ــامين شناســه  كشور شهر تماسشماره كننده تامين نام ت

عرضه

عرضه

عرضه کننده
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درحالی که یک مؤلفه الکترونیکی در سامانه اولیه خود ذخیره شده باقی می ماند، نیاز نیست 
که در قالبی قابل  انتقال باشد. در این مثال، وضعیت درونی سامانه اولیه به عنوان پایگاه داده 

رابطه ای است.
با این حال، سامانه اولیه باید قادر به برونداد محتوای پیشینه به عنوان  یک یا چند مؤلفه 
و  قابل انتقال بودن(  )اصل  گردند  ذخیره  آن  در  و  منتقل  دیگر  سامانه  به  توانند  می  که  باشد 
محتوای کامل پیشینه را نشان دهد )اصل کامل بودن(. به عالوه هر زمان که محتوا درخواست 

می شود باید به همان طریق برونداد گردد.
این بدان معناست که هرگاه که پیشینه ای در MCRS ایجاد شد، سامانه اولیه باید سطرهای 
پایگاه داده را قفل شده نگه دارد یا رونوشتی از سطرها نگهدارد، تا اطمینان حاصل شود که 
 ،301c داده های آنها بازنویسی یا روزآمد نمی شوند )اصل تغییر ناپذیری(. به عنوان مثال در شکل
مدخل عرضه کننده S003452 در جدول عرضه کنندگان برای تغییر یک جزء نظیر نام یا شماره 

تماس عرضه کننده، پس از ایجاد پیشینه، بعدا نمی تواند روزآمدسازی شود.
این به این معنا نیز هست که سامانه اولیه باید روشی برای برونداد داده های یک پیشینه 
منفرد در اختیار بگذارد که نیاز به صادرکردن کل پایگاه داده رابطه ای نباشد )اصل گسستگی(. 

قالب های قابل انتقال برای پیشینه ها از جداول پایگاه داده ممکن است شامل موارد زیر باشد:
• 	،XML فایل های داده ای
• مقادیر جدا شده با ویرگول یا تب،	
• قالب های صفحه گسترده،	
• قالب های اختصاصی پایگاه داده قابل حمل، یا حتی	
• قالب های سند بی ساختار از قبیل PDF یا HDML که ممکن است مثال هنگام چاپ یا 	

مشاهده یک صورت حساب از یک سامانه تراکنش مالی تولید شود.
با پیشینه که در  از قالب های قابل انتقال مورد پشتیبانی، داده های کامل مرتبط  صرفنظر 
در محتوای  باید  یکدیگر،  با  آن ها  ارتباط  و  ذخیره شده اند؛  اولیه  پایگاه داده  سطرهای جدول 

الکترونیکی گنجانده شود.
باالخره، هنگامی که MCRS پیشینه را برطبق طرح کنارگذاری اعمال شده به آن، تخریب 
داده،  پایگاه  در  مربوطه  جدول های  از  مقتضی  که سطرهای  باشد  امکان  این  باید  می نماید، 
تخلیه یا پاک شوند )اصل انهدام پذیری(. برای مثال، اگر سطری از جدول عرضه کنندگان که 
دربردارنده عرضه کننده S003452 است توسط یک پیشینه دیگر نیز مورد ارجاع قرار گیرد، مانند 
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صورت حساب 05266 در مثال حاضر، آن گاه پایگاه داده باید طوری عمل کند که پاک شدن آن 
در واکنش به MCRS طوری مدیریت شود که هیچ کدام از دو پیشینه  لطمه نبیند مثال با استفاده 

از یک سامانه از اشاره گرها.

301-2-6 اطمینان از این که مؤلفه های الکترونیکی واقعا از بین رفته اند
با   ،MoReq2010® با  پیشینه همخوان  سامانه های کسب وکاری خوب، شامل سامانه های 
سطوح متعددی از پشتوانه درون-ساخت طراحی می شوند تا اطمینان حاصل شود که داده های 
بیشتر  مثال،  برای  می برند.  به در  جان  افزار  سخت  خرابی  مانند  بحرانی  بالیای  از  سازمانی 
سازمان ها به طور منظم پشتیبان های سامانه را برای دوره های زمانی طوالنی در مخزن های 

راه دور خارج-سایت  قرار می دهند.
نهایتا حتی  را  الکترونیکی  محتوای  از  سازمان  رهایی  می تواند  چنین حفاظت هایی  وجود 
درصورت دنبال گشتن فرایند کنارگذاری مشکل نماید. اطمینان از اینکه یک پیشینه تخریب 
شده است و محتوای الکترونیکی آن از MCRS و/یا سامانه اولیه پاک شده است، لزوما بدین معنا 
نیست که همان محتوا را نمی توان درون سازمان، در پشتیبان ها، در سامانه پست الکترونیکی، 
در درایوهای فایل اشتراک گذاری شده و از کارکنانی که کپی هایی شخصی برای استفاده خود 

تهیه کرده اند، یافت نمود.
وسعت این موضوع فراتر از سامانه پیشینه و حیطه ®MoReq2010 تا قلب سیاست های 
شرکتی سازمان و رویه های راجع به اداره اطالعات امتداد می یابد. هر سازمان باید خطرهای 

مربوط به خود را بسنجد و راهبردهای کاهش خطر مناسب را به کار بندد.
برخی از تدابیری که یک سازمان می تواند برای کاهش خطرات حفظ محتوای الکترونیکی 

پس از تخریب آن به کار برد عبارتند از:
• بازگردی دوره ای پشتیبان ها، به طوری که عمر هیچ پشتیبانی بیش از )مثال( سه ماه نباشد، 	

آن گاه این کار یک پنجره با زمان ثابت را از زمان تخریب پیشینه ها در MCRS تا زمانی 
که محتوای آن ها دیگر قابل بازگردانی از پشتیبان نباشد، تنظیم می کند؛

• اجرای روشی برای کارکنان که در پست های الکترونیکی ارجاعاتی به پیشینه ها را ارسال 	
نمایند )نگاه کنید به مثال  R 101-4-16( به جای ارسال خود پیشینه به عنوان پیوست 
)این کار میزان حافظه مورد نیاز برای سامانه پست الکترونیکی شرکت را نیز کاهش خواهد 

داد(؛
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• ورود پست های الکترونیکی در سامانه پیشینه ها، یا خرید یک سامانه بایگانی پست الکترونیکی 	
که یک MCRS نیز است.

• قفل کردن درایوهای فایلی اشتراک گذاری شده و درخواست از کارمندان برای ذخیره نکردن 	
پیشینه ها در بیرون از سامانه پیشینه؛

• سامانه 	 و  شرکتی  سامانه  کسب وکاری  از  بیرون  در  ذخیره شده  محتوای  خودکار  برچیدن 
پیشینه که برای یک دوره زمانی )مثال( سه ماهه مورد دسترسی قرار نگرفته است؛

• تعلیم و آموزش کارکنان، افزایش آگاهی از موضوع و فراهم کردن انگیزه هایی درباره کاربرد 	
مناسب سامانه های پیشینه شرکتی؛ و

• انجام دوره ای ممیزی های اطالعاتی و وارسی های صحت همخوانی.	
این فهرست این دانش را تقویت می کند که اجرای ®MoReq2010، درحالی که عامل مهمی 
در مشارکت برای عملکرد خوب در مدیریت پیشینه ها است، به خودی خود برای اطمینان از 
پیروی سازمان از اجبارات نظم بخشنده آن و به کاربستن چارچوب بی عیب اداره اطالعات 

درعرصه شرکت، کافی نیست.

301-4 الزامات کارکردی
ایجاد  امکان   ،19-5-6  R اصلی  الزام خدمت های  با  باید مطابق   MCRS   1-4-301  R

پیشینه ها را طبق R 6-510 فراهم آورد با مؤلفه های الکترونیکی که دارای محتوای تغییرناپذیر 
نگهداری  شده در سامانه اولیه یا یک حافظه داده جداگانه هستند.

محتوای یک مؤلفه الکترونیکی باید تغییرناپذیر و امن باشد؛ بدین معنی که بدون تغییر و 
تغییرناپذیر باشد. محتوا باید هر بار که مورد دسترسی قرار می گیرد یکسان باشد.

 )1-7-301 E( باید طوری عمل کند که همه مؤلفه های الکترونیکی MCRS  2-4-301 R

با ابرداده های فهرست شده تحت R 6-5-19 و نیز ابرداده های سیستمی افزوده زیر ایجاد شوند:
• 	.)2-7-301 M( گونه رسانه محتوا

آن  به  متعلق  الکترونیکی  مؤلفه  باشد، هر  داشته  الکترونیکی  مؤلفه  از یک  بیش  پیشینه  اگر 
پیشینه باید این مورد را نیز دارا باشد:

• 	.)84-4-14 M( ترتیب ارائه
زیر  دو صورت  از  یکی  به  که  داشت  نیز خواهد  الکترونیکی  الکترونیکی، محتوای  مؤلفه  هر 

خواهد بود:
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• به عنوان محتوای الکترونیکی مستقیما در دسترس کاربر معتبر قرار دارد، یا	
• به عنوان یک URI به طور غیرمستقیم در دسترس یک کاربر معتبر است.	

همانطور که در منطِق R 301-4-3 آمده است، MCRS ممکن است URI ی به محتوایی در 
یکی از دو سامانه اولیه یا مخزن داده فراهم آورد. دسترس پذیری چه مستقیم و چه غیرمستقیم 
باشد، گونه رسانه محتوا نمایش دهنده قالب محتوای الکترونیکی مؤلفه در شکل قابل انتقال 

آن است. 
داده خود  مخزن  در  درونی  به صورت  را  مؤلفه  محتوای  که   MCRS یک  که  کنید  توجه 
یک  درحالی که،  سازد  دسترس پذیر   URI یک  به عنوان  را  آن  است  ممکن  می کند  نگهداری 
به همان  می تواند  مدیریت می کند  بیرونی  داده  در یک مخزن  را  مؤلفه  محتوای  که   MCRS

 MCRS نرم افزارهای  برخی  آورد.  فراهم  کاربران  برای  را  محتوا  به  مستقیم  دسترسی  خوبی 
ممکن است از هر دو روش پشتیبانی کنند: این به طراحی و درجه یکپارچگی آن ها با مخزن 
 MCRS الزامی به پشتیبانی MoReq2010®  داده یا سامانه اولیه بستگی دارد. مهم تر این که

از هر دو رویکرد ندارد.
3-7-301 F :مأخذ کارکرد

مؤلفه  یک  محتوای  به  دسترسی  امکان  معتبر  کاربر  یک  به  باید   MCRS  3-4-301  R

الکترونیکی به عنوان فایل داده، خواه مستقیما از MCRS یا با در اختیار گذاشتن یک URI را بدهد.
وقتی محتوای یک مؤلفه الکترونیکی در سامانه اولیه یا مخزن داده نگهداری می شود باید 
به عنوان فایل داده گونه رسانه مشخص، ذخیره شده در عنصر ابرداده ای گونه رسانه محتوا، 
دسترس پذیر باشد. این به عنوان "شکل قابل انتقال" محتوا شناخته می شود. MCRS باید به 
کاربران امکان دهد که یا به فایل داده به طور مستقیم دسترسی یابند یا باید یک URI به فایل 

داده در اختیار قرار گیرد که به کاربر امکان دسترسی غیرمستقیم به آن را بدهد.
است  ممکن  می آورد،  فراهم  را   URI یک  طریق  از  دسترسی   MCRS جایی که  کنید  دقت 
کنترل های دسترسی بیرونی افزوده به آن فایل داده وجود داشته باشد که توسط سامانه اولیه یا مخزن 

داده و نه توسط MCRS تحمیل و مدیریت می شود. این بیرون از قلمرو ®MoReq2010 است.
5-7-301 F ،4-7-301 F :مأخذ کارکرد

R 301-4-4 زمانی که بیش از یک مؤلفه در یک پیشینه وجود دارد، MCRS باید برای هر 

مؤلفه یک ترتیب ارائه منحصربه فرد تولید کند.
که  جایی  در  پیشینه،  یک  مؤلفه های  منطقی  مرتب سازی  برای  ساده  راهی  ارائه  ترتیب 



الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(646

بیش از یک مؤلفه است، در اختیار می گذارد، بنابراین می توانند به طریقی مرتبط فهرست شوند. 
ترتیب ارائه هر مؤلفه باید منحصربه فرد باشد: هیچ دو مؤلفه از یک پیشینه نمی توانند ترتیب 

ارائه یکسانی داشته باشند.
مؤلفه ها،  از  مجموعه ای  وب،به عنوان  صفحه  یک  محتوای  ورود  هنگام  مثال،  به عنوان 
 ،JavaScript ،CSS( در ابتدای ترتیب ارائه، قبل از سایر مؤلفه ها HTML ممکن است متن اصلی
تصاویر و غیره( فهرست گردد. به طور مشابه، فایل های داده چند- بخشی ممکن است ترتیبی 
ذاتی داشته باشند: یک پیام پست الکترونیکی ممکن است قبل از پیوست های آن ارائه شود 

وغیره.
®MoReq2010 راهنمایی های خاصی در مورد ترتیب ارائه مؤلفه ها درون یک پیشینه 

برای گونه های مختلف محتوا ارائه نمی کند.
مؤلفه  هر  مورد  در  داده  فایل  برای  محتوا  رسانه  گونه  یک  باید   MSRC  5-4-301  R

الکترونیکی ایجاد شده طبق R 301-4-1 فراهم آورد.
زمانی که مؤلفه از سامانه اولیه صادر می شود، گونه رسانه محتوای مؤلفه الکترونیکی باید 
 IANA توسط   MIME رسانه  گونه های  باشد.  تولیدشده  داده  فایل  برای   MIME رسانه  گونه 
and http://www.iana.org/  4855  RFC  .4288  RFC به  کنید  )نگاه  می شوند  مدیریت 

.(assignments/media�types/index.html
محتوای یک مؤلفه الکترونیکی ممکن است در سامانه اولیه یا در یک مخزن داده مرتبط 
با MCRS در قالب نشان داده شده توسط گونه رسانه محتوا ذخیره بشود یا نشود، اما در زمان 
صادرشدن باید به آن گونه رسانه تبدیل گردد. بنابراین، گونه رسانه محتوا قالب قابل انتقال آن 

محتوا را می نمایاند.
برای مثال، پیشینه ای از یک صفحه وب ممکن است دارای سه مؤلفه باشد:

• یک متن HTML با گونه رسانه »text/html«؛	
• یک صفحه به سبک آبشاری با گونه رسانه »text/css«؛ و	
• 	.»image/jpeg« یک تصویر با گونه رسانه

الکترونیکی  مؤلفه  یک  ایجاد  زمان  در  باید   MCRS  ،19-5-6  R طبق  بر   6-4-301  R

پرچمی را در ابرداده آن نصب کند که مشخص می کند آیا MCRS در زمان تخریب مؤلفه، برای 
انهدام محتوای آن باید منتظر تایید بماند یا خیر.

کنارگذاری،  مطابق طرح  پیشینه  یک  تخریب  برای  تصمیم  به دنبال   8-4-301  R طبق 
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داده  یا مخزن)های(  اولیه  از سامانه  باید  پیشینه  الکترونیکی یک  تمامی مؤلفه های  محتوای 
مقتضی پاک شود. این عملیات پاک سازی اگر به طور خودکار انجام نشود، بسته به نوع اجرای 

مخزن داده ها و درجه یکپارچگی با MCRS ممکن است مستلزم تایید باشد.

برای کاربر معتبر  باید   MCRS  ،517-R6 بر افزون  2-4-22 و   R 301-4-7 منوط به   R

امکان مرور و بازبینی مؤلفه های الکترونیکی را دست کم به یکی از روش های زیر فراهم آورد:
• مرور مؤلفه های الکترونیکی یک پیشینه، در ترتیب ارائه، و بازبینی ابرداده آن ها؛ و	
• مرور از محتوای یک مؤلفه الکترونیکی به محتوای آن،  منوط به دسترس پذیربودن محتوا، 	

.3-4-301 R طبق
نگاه کنید به R6.5.17 اصطالحات "مرور" و "بازبینی" در 13.واژنامه تعریف شده اند. 

44-5-14 F :مأخذ کارکرد
R 301-4-8 زمانی که MCRS یک مؤلفه الکترونیکی را برطبق R 11-4-8 صادر می کند، 

باید یا شامل یک URI به محتوای موجود در داده صادرکردنی باشد یا فایل داده نماینده محتوا 
را طبق R 301-4-3 در داده صادرکردنی تعبیه کند.

تولیدشده   XML داده  درون  را مستقیما  الکترونیکی  مؤلفه  کامل  MCRS محتوای  هرگاه 
در زمان صادرکردن تعبیه نکند، همواره یک URI به محتوا صادر خواهد شد. وقتی محتوای 
دودویی  داده  عنوان  به  می شود،  تعبیه  صادرکردن  زمان  در  تولیدشده   XML داده  در  مؤلفه 

کدگذاری شده Base64 گنجانده می شود.
کنند.  واگذار  کاربر  به  را  انتخاب  این  است  ممکن   MCRS پیچیده تر  نرم افزارهای  برخی 
از عملیات صادرکردن،  بتواند، به عنوان بخشی  بیان دیگر، یک کاربر معتبر ممکن است  به 
URI صادرشده را صادر نماید یا مؤلفه های دارای XML محتوای الکترونیکی تعبیه شده در داده
های تعبیه شده را صادر کند که خدمت واردکردن از بیرون را قادر می سازد تا محتوای هر مؤلفه 

را جداگانه دانلود کند.
185-5-14 F :مأخذ کارکرد

 ،20-4-8  R برطبق  الکترونیکی  مؤلفه های  حاوی  پیشینه ای  که  زمانی   9-4-301  R

تخریب می گردد، MCRS باید طوری عمل کند که محتوای مدیریت شده متعلق به هر مؤلفه 
الکترونیکی از سامانه اولیه و هر مخزن داده، طبق R 301-4-1 پاک شود.

اگر MCRS نتواند به طور خودکار محتوای مدیریت شده را پاک کند، قبل از تخریب مؤلفه، 
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MCRS باید طبق R 8-4-20 منتظر تایید پاک سازی آن بماند.

کنید  توجه  می گردد.  301-4-6، مشخص   R در  اشاره  مورد  ابرداده،  پرچم  به وسیله  این 
که تا تمامی مؤلفه های پیشینه تخریب نشده اند، پیشینه نمی تواند تخریب گردد و تا محتوای 
تأییِد  معتبر،  کاربر  توسط  دستی  به صورت  یا  و  خودکار  به صورت  یا  الکترونیکی  مؤلفه های 

پاک سازی نشود، مؤلفه های الکترونیکی طبق R 8-4-20 نمی توانند تخریب گردند.
119-5-14 F .41-5-14 F :مأخذ کارکرد

301-5 الزامات غیر- عملیاتی
N 301-5-1 هر MCRS ممکن است به شکل متفاوتی ظاهر شود. برخی نرم افزارهای 

MCRS برنامه های کاربردی  همه- منظوره هستند، اما بقیه یک هدف اختصاصی دارند که 

از  خاصی  گونه های  با  یکپارچگی  تنها  و  شده اند  گرفته  نظر  در  خاصی  عمودی  بازار  برای 
سامانه های کسب وکاری را پشتیبانی می کنند. حتی ممکن است MCRS درون ساخته در یک 

سامانه کسب وکاری خاص و غیرقابل تمیز باشد.
سامانه  یک  با  به شدت  یا  است،  کسب وکاری  سامانه  یک  از  بخشی  پیشینه  سامانه  آیا 

کسب وکاری یکپارچه است، یا یک سامانه پیشینه روی پای خود است؟
و  آن  مدیریت  تحت  مؤلفه  محتوای  گونه های  اعالم کننده   ،MCRS 301-5-2 هدف   N

نیز چگونگی مدیریت این محتوا است. در نتیجه MCRS ممکن است پشتیبانی گسترده ای از 
تعدادی از گونه های مختلف محتوای مؤلفه یا تنها پشتیبانی از گونه های معدود محتوا را فراهم 
آورد. محتوای مؤلفه های الکترونیکی ممکن است از اسناد دفتری سنتی تا تعدادی از سطرها 

در یک پایگاه داده متغیر باشد.
در ترکیب با N 301-5-1، سامانه پیشینه چه گونه هایی از محتوای مؤلفه الکترونیکی را 

پشتیبانی می کند؟
N 301-5-3 پیشینه ها ممکن است یک مؤلفه یا تعداد زیادی مؤلفه داشته باشند – این 

پیشینه ها و مؤلفه های  از  از چه گونه هایی  برای پشتیبانی   MCRS این است که  نتایج  از  نیز 
الکترونیکی آن ها طراحی شده است.

افزون بر N 301-5-2، آیا پیشینه های دارای مؤلفه های الکترونیکی که توسط سامانه پیشینه 
پشتیبانی می شوند دارای یک مؤلفه هستند یا بیشتر و آیا تعداد مؤلفه ها ثابت است یا متغیر؟

MCRS محل محتوایی است که مدیریت  از طراحی یک  301-5-4 بخشی ضروری   N
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می شود. ممکن است در سامانه اولیه و در یک مخزن درونی داده که تحت کنترل MCRS است 
یا در یک مخزن داده بیرونی باشد.

در ارتباط با N 301-5-1، محتوای مؤلفه های الکترونیکی ذخیره شده برای پیشینه ها در 
کجای سامانه پیشینه است؟

N 301-5-5 یکی مشخصه مهم یک مؤلفه تغییرناپذیری آن است بدین معنی که محتوای 

مؤلفه بعد از ایجاد پیشینه تغییر نمی کند. بنابراین محتوای مؤلفه های پیشینه باید قطعی باشند. 
اگر مؤلفه های الکترونیکی بیرون از MCRS قرار گرفته اند، سازمان باید تدابیر حفاظتی به کار 

گیرد تا تمامیت محتوای مؤلفه در محیط آن تضمین گردد.
-301 N سامانه پیشینه تغییرناپذیری محتوای موجود در مکان ذخیره سازی خود را طبق

5-4 چگونه تضمین می کند؟
N 6-5-301 N 12-13-6 توصیف کننده مباحث همگام سازی است که رخداد آن ممکن 

است هنگامی باشد که MCRS و محتوای مؤلفه ها جداگانه یا در زمان های مختلف پشتیبان گیری 
و برگردان می شوند. سامانه های پیشینه ای که به مدیریت پیشینه های موجود در سامانه اولیه یا 

مخازن داده بیرونی می پردازند، مخصوصا می توانند آسیب پذیر باشند.
ممکن  این صورت  در  است،  شده  برگردان  پشتیبان  یک  از   MCRS اگر  مثال،  به عنوان 
پیشینه هایی که قبل از انفصال تخریب شده اند را به عنوان پیشینه های فعال دربر داشته باشد، 
و در مورد آن ها محتوای الکترونیکی پاک شده است و دیگر در سامانه یا مخزن داده بیرونی 
وجود ندارد. در عوض ممکن است محتوایی در سامانه یا مخزن داده بیرونی باشد، متعلق به 
پیشینه هایی که در MCRS وجود ندارد، چرا که بعد از آخرین پشتیبانی ولی قبل از وقوع انفصال، 

ایجاد شده اند.
که  هنگامی  به ویژه  آید،  فائق  بالقوه همگام سازی  موضوعات  این  بر  باید   MCRSطراحی

پیشینه ها را در محل مدیریت می کند.
اگر سامانه پیشینه یا محل محتوا به عنوان بخشی از بازگردانی حادثه مجبور به برگردان از 
 N پشتیبان شود سامانه پیشینه چگونه می تواند از همگام سازی با محل محتوا آن گونه که در

301-5-4 آمده اطمینان حاصل کند. 
N 301-5-7 در ®MoReq2010 محتوای برخی مؤلفه ها می تواند از پاک سازی خودکار 

توسط MCRS پشتیبانی کند. این یک خصوصیت خود مؤلفه است. محتوای سایر مؤلفه ها در 
پاسخ به یک طرح کنارگذاری نمی تواند به صورت خودکار توسط MCRS پاک شود.
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افزون بر R 301-4-6، آیا سامانه پیشینه مؤلفه هایی که قابلیت پاک شدن به صورت خودکار 
یا دستی را دارند مدیریت می کند یا اینکه هر دو امکان را فراهم می کند، اگر چنین است، به چه 
ترتیب؟ چه چیزی این گونه های مختلف محتوای مؤلفه در سامانه پیشینه را مشخص می کند؟
به صورت  نمی تواند   MCRS مدیریت  تحت  پیشینه  محتوای  که  جایی  در   8-5-301  N
خودکار پاک شود، باید یا به صورت دستی یا با برخی فرآیندهای بیرونی پاک سازی و سپس 

تایید گردد، بدین ترتیب MCRS می تواند به انهدام پیشینه ادامه دهد.
اگر طبق N 301-5-7، محتوای مؤلفه های الکترونیکی باید به صورت خودکار از محل خود 
در N 301-5-4 پاک شود، آن گاه افزون بر R 301-4-9 فرآیند انجام این کار چیست و چگونه 

در سامانه پیشینه تایید می شود؟
N 301-5-9 در زمان مدیریت پیشینه ها با مؤلفه های الکترونیکی، MCRS در مورد نحوه 
 MCRS دسترسی کاربران به محتوای این مؤلفه ها نیز حق انتخاب طراحی دارد. ممکن است
قادر به تحویل محتوا به کاربر باشد، یا URIی به محتوا به کاربر ارائه کند که مستلزم این است 
که کاربر محتوا را مستقیما از مخزن داده دستیابی نماید. برخی نرم افزاها ممکن است هر دو 

امکان را در اختیار قرار دهند.
افزون بر R 301-4-3، آیا سامانه پیشینه اجازه دسترسی به محتوای مؤلفه های الکترونیکی 
را به عنوان فایل های داده یا با استفاده از یک URI، یا هر دو را برای کاربر معتبر فراهم می کند؟
 N 301-5-10 صادرکردن مؤلفه های الکترونیکی مشابه دسترسی کاربر است که در N
301-5-9 توصیف شده است. MCRS ممکن است  مستقیما در صدور، محتوا را دربر داشته 
باشد یا ممکن است یک URI صادر کند که به موقعیت محتوا اشاره می نماید که بعدا سامانه 

پیشینه باید آن را بازیابی کند.
محتوای  امکان صادرکردن  معتبر  کاربران  به  پیشینه  سامانه  آیا   ،8-4-301  R بر  افزون 
مؤلفه های الکترونیکی به عنوان فایل های داده یا با استفاده از یک URI، یا هر دوی این ها را 

می دهد؟ 
 MCRS 301-4-3 توضیح داده شد، جایی که R 301-5-11 همان طور که در منطق N
یک URI به محتوای یک مؤلفه الکترونیکی در اختیار می گذارد، ممکن است کاربر برای بازبینی 

محتوا نیازمند کنترل های دسترسی افزوده باشد.
 URI 301-5-10، کاربر هنگام بازیابی محتوا با استفاده از N 301-5-9 و N افزون بر
چگونه  آن  مدیریت  و  است  بیشتری  اختیارات  چه  نیازمند  پیشینه  سامانه  توسط  فراهم شده 

صورت می گیرد؟
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و  بیرونی ذخیره می شود  به صورت  الکترونیکی  مؤلفه  301-5-12 جایی که محتوای   N
دسترسی با استفاده از URI صورت می گیرد، ممکن است نیاز به برداشتن گام های امنیتی افزوده 
باشد تا اطمینان حاصل شود که کاربران غیرمعتبر از بیرون MCRS به محتوا دسترسی ندارند.

 N بازیابی شده طبق URI یا سامانه پشتیبانی کننده چگونه از دسترسی غیرمعتبر به MCRS

301-5-11 جلوگیری می کند؟
R 13-5-301 N 301-4-5 مستلزم این است که هر مؤلفه الکترونیکی یک گونه رسانه 
محتوا داشته باشد. گونه رسانه محتوا به محتوای مؤلفه در شکل قابل جابجایی آن مرتبط است. 
بسته به ماهیت و هدف MCRS طبق N 301-5-1 و گونه های محتوای مؤلفه الکترونیکی 
مورد پشتیبانی طبق N 301-5-2، ممکن است MCRS پشتیبانی کامل از گونه های محتوای 

مؤلفه بر اساس قالب های خاص سند نظیر Microsoft Office یا ODF، فراهم کند.

درجه پشتیبانی فراهم شده برای مؤلفه ها بر اساس قالب های محتوای خاص ممکن است 
روی  بر  جستجو  و  نمایه سازی  به  قادر  است  ممکن   MCRS مثال،  به عنوان  باشد.  متفاوت 
محتوای این مؤلفه ها هنگامی ورود آن ها به عنوان پیشینه باشد و همچنین MCRS ممکن است 
بتواند همه یا برخی از خواص این گونه های سند را به عنوان ابرداده های افزوده مؤلفه وارد کند.
افزون بر گونه های محتوای مؤلفه مورد پشتیبانی طبق N 301-5-2، سامانه پیشینه چه 
گونه ها و قالب های محتوایی رایجی را پشتیبانی می کند و به کدامیک از طرق صورت می گیرد؟

•  شناسایی گونه سند و نمایه سازی و جستجو بر روی محتوای سند 	
• شناسایی گونه سند و استخراج ابرداده های افزوده از سند	

قالب های سند  بر  با گذشت زمان ممکن است  بگنجانید، چراکه  را  تهیه فهرست  )تاریخ 
اضافی، افزوده گردد.(

آنها طراحی  مؤلفه های  و  پیشینه ها  مدیریت  به منظور  پیشینه  301-5-14 یک سامانه   N
شده است؛ با این حال، محتوای مؤلفه های پیشینه، به ویژه محتوای الکترونیکی، می تواند در یک 
سازمان تکثیر یابد و آن طور که در 301-2-6 اطمینان از این که مؤلفه های الکترونیکی واقعا 

از بین رفته اند توضیح داده شد، ممکن است کپی هایی بیرون از یک MCRS وجود داشته باشد.
تا حدی  باید  ببرد،  بین  از  را  تکثیر  این  نمی تواند  به خودی خود  پیشینه  سامانه  حالی که  ر 
که می تواند برای حل آن یاری کند. به عنوان مثال، زمانی که پیشینه ها از یک سامانه مانند 
یک سامانه پست الکترونیکی، یا یک درایو اشتراکی وارد می شوند و در یک مخزن داده قرار 
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می گیرند، سامانه پیشینه ممکن است بتواند به طور هم زمان محتوای منبع پیشینه جدید را پاک 
کند، به طوری که تنها یک کپی از محتوا باقی می ماند، )که االن در مخزن داده است( و نه دوتا.
یاری  سازمان  درون  مهارنشده  پیشینه  کنترل محتوای  در  راه هایی  از چه  پیشینه  سامانه 

می نماید؟
N 301-5-15 بسیاری از سیستم عامل ها وقتی داده های دودویی یک فایل داده از رسانه 
ذخیره سازی پاک می شوند، آن ها را جای نویسی نمی کنند. در محیط های حساس و امن، جایی 
باید جای نویسی شود تا اطمینان  که قبال توسط فایل داده مخزن MCRS اشغال شده است 
حاصل گردد که امکان بازگردانی کامل یا قابل مالحظه فایل داده به عنوان مثال ازطریق تجزیه 

و تحلیل دقیق سطوح دیسک مغناطیسی وجود ندارد.
آیا سامانه پیشینه سازوکاری برای جای نویسی محتوای مؤلفه های پیشینه الکترونیکی وقتی 

که تخریب و پاک می شوند طبق R 301-4-9 در اختیار می گذارد؟

301-6 واژه نامه
شرح و ارتباط با مفاهیم کلیواژه

)اسم( نگاه کنید به گونه رسانه گونه رسانه محتوا

مخزن داده ها
)مفهوم( یک مکان امن برای ذخیره سازی داده ها یا محتوای 

الکترونیکی به طوری که توسط یک MCRS یا سامانه کسب وکاری 
دیگر دسترس پذیر باشد.

)موجودیت( یک زیرگونه از مولفه که دارای محتوایی است که مؤلفه الکترونیکی
الکترونیکی است.

مخزن داده بیرونی

)مفهوم( یک مخزن داده که تحت کنترل مستقیم MCRS قرار ندارد. 
یک مخزن داده بیرونی ممکن است توسط یک سامانه کسب وکاری 

دیگر مدیریت شود یا حتی ممکن است بخشی جداناپذیر از سامانه 
کسب وکاری دیگر، شبیه مخزن داده درونی باشد. مخزن داده بیرونی 

ممکن است توسط چندین سامانه کسب وکاری مختلف به اشتراک 
گذارده و مورد استفاده قرارداده شود.
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مخزن داده درونی

)مفهوم( یک مخزن داده است که به طور کامل توسط MCRS کنترل و 
مدیریت می شود. تمامی دسترسی ها به یک مخزن داده درونی از طریق 

MCRS خواهد بود که می تواند از روش های معمول کنترل دسترسی 

خود استفاده کند تا تغییرناپذیر ماندن محتوا تضمین گردد )تغییر یا پاک 
نمی شود(.

شرح و ارتباط با مفاهیم کلیواژه

گونه رسانه

)اسم( قالب فایل داده ای مربوط به محتوای یک مؤلفه 
الکترونیکی در شکل قابل جابجایی آن. ®MoReq2010  کاربرد 

گونه های رسانه ای MIME را مشخص می کند. به عنوان مثال، فایل 
تصویری که از MPEG-4 قسمت 14 استفاده می کند )که به عنوان 

MP4 شناخته می شود( گونه رسانه ای video/mp4‘ MIME’ را دارد، 
درحالی که یک صفحه گسترده اکسل مایکروسافت گونه رسانه ای 

application/vnd.ms�excel‘ MIME’ را دارد.

نیز نگاه کنید به فایل داده ای و شکل قابل جابجایی.

سامانه خاستگاه

)مفهوم( برنامه کاربردی یا سامانه کسب وکاری که محل تولید 
محتوای الکترونیکِی تبدیل شده به یک پیشینه است. محتوای تولید 

شده توسط سامانه خاستگاه باید قابل جابجایی باشد تا چه در زمان 
ایجاد پیشینه، یا بعدا بتواند به یک سامانه دریافت کننده جابجا 

شود یا توسط MCRS وارد و درون یک مخزن داده قرار گیرد.
نیز نگاه کنید به سامانه اطالعاتی، سامانه دریافت کننده و 

قابلیت جابجایی.

سامانه دریافت کننده

)مفهوم( هر برنامه کاربردی یا سامانه کسب وکاری که محتوای 
پیشینه الکترونیکی را دریافت و ذخیره می کند یا از آن استفاده 

می کند. برای اینکه یک محتوای الکترونیکی بتواند منتقل یا دریافت 
شود، باید شکل قابل جابجایی داشته باشد.

نیز نگاه کنید به سامانه اطالعاتی، سامانه خاستگاه و قابلیت جابجایی.
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اصل قابلیت جابجایی 

 MCRS مفهوم( این اصل که محتوای الکترونیکی نمی تواند درون(
به یک پیشینه تبدیل شود مگر اینکه در شکل قابل جابجایی، از سامانه 

خاستگاه آن بازیابی یا منتقل گردد. پیشینه ها بدون قابلیت  انتقال 
نمی توانند منتقل شوند یا کوچ کنند و الزامات قابلیت عملکرد تعاملی 

برآورده نمی شود. یک سامانه کسب وکاری تخصیصی ممکن است 
پیشینه ها را در جدول ها درون یک پایگاه داده یا سایر قالب های 

درونی اختصاصی نگه دارد. بااین حال، برطبق اصل قابلیت  جابجایی باید 
شرایطی برای صادرکردن محتوا از سامانه کسب وکاری وجود داشته 

باشد، برای یک پیشینه جز این کافی نیست.
نیز نگاه کنید به کامل بودن، انهدام پذیری، گسستگی و تغییرناپذیری.

شکل قابل جابجایی

)اسم( محتوای یک مؤلفه الکترونیکی به عنوان یک فایل داده ای که 
می تواند توسط یک قالب رسانه توصیف گردد که به آن امکان 

ذخیره شدن در یک مخزن داده، انتقال یا دریافت توسط برنامه های 
کاربردی و سایر سامانه های کسب وکاری و بازیابی توسط کاربران معتبر 

MCRS می دهد.

نیز نگاه کنید به فایل داده.

301-7 مدل اطالعاتی
E 301-7-1 مؤلفه الکترونیکی

M 301-7-2  گونه رسانه محتوا

F 301-7-3 مؤلفه الکترونیکی – ایجاد

F 301-7-4 مؤلفه الکترونیکی – دریافت محتوا

URI 301-7-5 مؤلفه الکترونیکی - دریافت محتوا F

E 301-7-1  مؤلفه الکترونیکی

a2374646-3b29-4a30-93a8-96e369dc150cشناسه سیستمی

مؤلفه الکترونیکیعنوان
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توصیف
تعریف یک مؤلفه الکترونیکی، به عنوان زیرگونه ای از مؤلفه که در 
نرم افزارهای MCRS که به مدیریت محتوای الکترونیک می پردازد، 

استفاده می شود

مؤلفه )E 14-2-3(زیرگونه

خدمت پیشینهخدمت

ابرداده سیستمی افزوده

مانند آن چه در مورد مؤلفه )E 14-2-3( است، به اضافه ابرداده سیستمی 
زیر:
• 	)2-7-301 M( گونه رسانه

طبق R 301-4-2 و R 301-4-4، عنصر ابرداده ای زیر برای 
پیشینه هایی با بیش از یک مؤلفه الکترونیکی الزامی است:

• 	)84-4-14 M( ترتیب ارائه

کارکردهای افزوده

مانند آنچه برای مؤلفه )E 14-2-3( است، به اضافه کارکرد افزوده زیر:
• 	)4-7-301 F( مؤلفه الکترونیکی – گرفتن محتوا
• 	)5-7-301 F( ی محتوا URI مؤلفه الکترونیکی – گرفتن

:)38-5-14 F( کارکرد زیر جایگزین مؤلفه – ایجاد می شود
• 	)3-7-201 F( مؤلفه الکترونیکی – ایجاد

یادداشت های کاربرد
• در مورد مؤلفه های الکترونیکی، کارکرد جدید مؤلفه الکترونیکی 	

– ایجاد )F 201-7-3( جایگزین کارکرد مؤلفه – ایجاد 
)F  14- 5- 24( می شود

M 301-7-2 گونه رسانه محتوا

277c94bc-9cc8-4018-8cd9-dc2aa3b189b5شناسه سیستمی

گونه رسانه محتواعنوان
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گونه رسانه محتوای مؤلفه الکترونیکیتوصیف

مؤلفه الکترونیکی )E 301-7-1(گونه موجودیت

1کمینه رخ داد

1بیشینه رخ داد

نداردقابلیت تغییر؟

خیرمأخذ موجودیت؟

گونه رسانه MIME معتبرگونه داده

F 301-7-3 مؤلفه الکترونیکی- ایجاد

6fb90786d4b9-9eba-421b-92aa-ea33d749شناسه سیستمی 

مؤلفه الکترونیکی- ایجادعنوان

ایجاد مؤلفه الکترونیکی یک پیشینهتوصیف

مولفه الکترونیکی )E 301-7-1(گونه موجودیت



657 الزامات الگو برای سامانه های پیشینه)استاندارد مورک 2010(

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

• 	)100-4-14 M( شناسه سیستمی
• 	)9-4-14 M( مهرزمان ایجاد
• 	)61-4-14 M( تاریخ/زمان پیدایش
• 	)86-4-14 M( شناسه پیشینه
• 	)104-4-14 M( عنوان
• 	)16-4-14 M( توصیف
• 	)3-4-14 M( پرچم پاک سازی خودکار
• 	)2-7-301 M( گونه رسانه محتوا
• عناصر ابرداده ای زمینه ای	

اگر پیشینه بیش از یک مؤلفه الکترونیکی دارد، این را نیز خواهد داشت:
• 	)32-4-14 M( ترتیب ارائه

اگر عناصر ابرداده ای زمینه ای از یک الگو به کار روند، عنصر ابرداده ای 
الگویی زیر نیز ممکن است تغییر کند )اگر قبال تنظیم نشده باشد(

 )32-4-14 M( مهرزمان اولین استفاده

R 301-4-2از الزام)ات( کارکردی

تنها کنترل دسترسیهدف

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)66-4-14 M( شناسه عنصر دخیل
• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
• 	)25-4-14 M( شرح رخ داد
• 	)1-3-14 D( مدخل تغییر ابرداده
• 	)2-4-14 M( شناسه الگوی به کاررفته
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یادداشت های کاربرد

• مولفه الکترونیکی به طور همزمان با پیشینه خود ایجاد می شود )نگاه 	
کنید به F 14-5-121 پیشینه – ایجاد(

• گونه رسانه محتوا باید شامل یک گونه رسانه MIME معتبر برای 	
شکل قابل انتقال محتوای الکترونیکی باشد

• موجودیت طبقه ممکن است با عناصر ابرداده ای زمینه ای و همچنین 	
عناصر ابرداده ای سیستمی فهرست شده ایجاد شود

• شناسه 	 شده اند،  افزوده  الگو  یک  از  زمینه ای  ابرداده ای  عناصر  اگر 
هر  برای  شود  گنجانده  رخ داد  ابرداده  در  باید  به کاررفته  الگوی 
سیستمی  شناسه  به جز  ایجاد،  زمان  در  تنظیم شده  ابرداده ای  عنصر 
مربوطه  رخ داد  به  باید  ابرداده  تغییر  مدخل  یک  ایجاد،  مهرزمان  و 

افزوده گردد
 

F 301-7-4 مؤلفه الکترونیکی- گرفتن محتوا

c1a3d38b-72ee-48c2-983b-b028db002d7fشناسه سیستمی

مؤلفه الکترونیکی- گرفتن محتواعنوان

بازیابی محتوای یک مؤلفه الکترونیکی را از سامانهتوصیف

مولفه الکترونیکی )E 301-7-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 301-4-3از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	
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ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)66-4-14 M( شناسه مؤلفه دخیل
• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل

یادداشت های کاربرد

• سامانه باید این کارکرد را همانند، یا به جای، کارکرد مؤلفه الکترونیکی 	
– گرفتن URI محتوا )F 301-7-5( اجرا نماید

• هرگاه کاربر محتوای مؤلفه الکترونیکی را مستقیما از سامانه بازیابی 	
می کند، این کارکرد باید رخ دادی را منوط به R 2-4-13 تولید کند

F 301-7-4 مؤلفه الکترونیکی – گرفتن URIی محتوا

1f0784ee-3825-4422-ad45-46c3dee59c74شناسه سیستمی

مؤلفه الکترونیکی – گرفتن URIی محتواعنوان

بازیابی URI محتوای یک مؤلفه الکترونیکی از سامانهتوصیف

مؤلفه الکترونیکی )E 301-7-1(گونه موجودیت

تغییر ابرداده ای 
موجودیت

هیچ عنصر ابرداده ای تغییر نمی کند

R 301-4-3از الزام)ات( کارکردی

هدف
• کنترل دسترسی	
• تولید رخ داد	

ابرداده رخ داد افزوده )نگاه 
)16-4-2 R کنید به

• 	)66-4-14 M( شناسه مولفه دخیل
• 	)77-4-14 M( شناسه پیشینه دخیل
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یادداشت های کاربرد

• سامانه باید این کارکرد را همانند، یا به جای، کارکرد مؤلفه 	
الکترونیکی – گرفتن محتوا )F 301-7-5( اجرا نماید

• هرگاه کاربر یک URI به محتوای مؤلفه الکترونیکی را از سامانه 	
 13-4-2 R بازیابی می کند، این کارکرد باید رخ دادی را منوط به

تولید کند
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