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پیشنھادی.... مدل /ساختار/ روش

پروژهعنوان
نام دانشجو و استاد راھنما

تھران دانشگاه کامپیوتر، و برق مھندسی دانشکده

نتایج مقدمھ
در اين بخش پس از بيان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسي در پروژه، تاريخچه اي كوتاه از مساله ذكر شود 

. و به تناسب موضوع پروژه به موارد زير نيز پرداخته شود
اهداف و آرمان هاي كلي از انجام پروژه

سوال اصلي
فرضيه ها

قسمتي كوتاه  در مورد كاربردهاي  ممكن براي نتايج و دستاوردها

/ ... مدل/ ساختار/ در اين بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش
و معيار ارزيابي نتايج /..... شبيه سازي/ محيط پياده سازي/ استفاده شده و همچنين ابزارها
بدست آمده صحبت خواهيد كرد

 

اين بخش ارائه دهنده ي نتايج 
در اين . حاصل از كار خواهد بود

قسمت علاوه بر ارائه و تحليل 
/ مزايا/ نتايج، در مورد ويژگي ها

صحبت خواهيد .... و / دستاوردها
.كرد

جمع بندی 
انجام شده و محدوديت ها .... و / نوآوري هاي/  در اين قسمت نتايج كلي حاصل شده از اين پروژه، پياده سازي ها

.مورد بحث قرار مي گيرد و پيشنهادهايي براي ادامه ي مسير به علاقمندان اين حوزه ارائه خواهد شد
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الگوریتم

 خطا پذیر تحمل شده ی توزیع ھای سیستم سنتز در پذیری مقیاس افزایش
 میرزایی نھال

خراسانی فقیه فتحیه دکتر: راھنما استاد

تھران دانشگاه کامپیوتر، و برق مھندسی دانشکده

نتایج

مقدمه
 وعوق از پس که ھستند سیستم ھایی خطا به مقاوم سیستم ھای

 چنین طراحی. کنند ترمیم را خود می توانند خودکار صورت به خطا
 هپیچید بسیار شدگی	توزیع خاصیت دلیل به ھایی	سیستم

 توزیع شده حالت در را سیستم ھا این طراحی امر، ھمین. باشد	می
)distributed (کنیم فرض اگر واقع در. کرده است پیچیده بسیار 

 این رد ،باشد ھم از جدا کامپیوتر تعدادی شامل توزیع شده سیستم
 از تعدادی شرایط از کمی اطالعات فقط کامپیوتر ھر صورت

  ایگونه به کامپیوتر ھا از کدام ھر باید و دارد مجاورش کامپیوتر ھای
 تیدرس تصمیم بتوانند کم اطالعات ھمین با که شوند برنامه ریزی
.باشد داشته درستی رفتار سیستم کل نھایت در تا بگیرند

 کار خطا به مقاوم شده ی توزیع سیستم ھای طراحی که آن جا از
 که بوده است الگوریتمی طراحی ما ھدف ،می باشد پیچیده ای

 شچال. کند تولید را سیستم ھا این گونه خودکار صورت به بتواند
. ودب تولید شده سیستم ھای مقیاس پذیری کار این در ما اساسی

 لشام سیستم برنامه ریزی توانایی ما 	الگوریتم که گونه ای به
 شده تولید سیستم ھای یعنی. داشت را کامپیوتر ۴ - ۵ حداکثر

.داشتند محدودی کامال سایز ما الگوریتم توسط

 برای تقارن از استفاده ،مشکل این حل برای ما اصلی نوآوری
.است بوده سیستم سایز افزایش

 ھر که می گیریم نظر در پروسس چند از حلقه ای را سیستم
 به آگاه و دارد دسترسی خود مجاور پروسس دو به تنھا پروسس

.آن ھاست وضعیت

 ،کند کار درست پروسس n با سیستمی برای الگوریتمی اگر
 کار ھم پروسس n از کمتر تعداد با سیستم ھایی تمامی برای

.می کند

 مکنم و نیست یکتا الزاما می گیریم الگوریتم از ما که جواب ھایی
 را رنگ سه با رنگ آمیزی مسئله ی مثال برای که جوابی که است

 بین از جواب یک می کند حل پروسس ۵ با سیستمی برای
 ابیجو بتوانیم که بود این در ما ھنر. باشد ممکن جواب میلیون ھا

  تربزرگ سایز با سیستم برای بلکه ،پروسس ۵ برای تنھا نه که
 به ممکن جواب ھای از بسیاری تعداد بین از است درست ھم

.کنیم پیدا اتوماتیک طور

.است نقض  مثال از استفاده داشتیم کار این برای که ایده ای

 بدست n سایز به کوچک سیستم یک برای را جواب ابتدا. ١
،می آوریم

 اب سیستم برای جواب به تقارن کمک به را جواب این سپس. ٢
n+1 می کنیم تبدیل پروسس .

 می کنیم چک را سیستم درستی. ٣
 بزرگتر را سیستم و برمی گردیم ٢ به بود درست اگر* 

می کنیم
 المث عنوان به را سیستم غلط تصمیمات بود نادرست اگر* 

 به سیستمی و رفته ١ به دوباره و می گیریم نظر در نقض
 داریم نظر در که تفاوت این با ولی می سازیم n سایز

 نقض مثال تصمیم گیری ھای شامل شده تولید سیستم
.نباشد آمده به دست

 ،رنگ سه با رنگ آمیزی مسائل توانستیم ما روش این کمک به
-	تک تطابق حداکثر و مستقل مجموعه ی حداکثر تطابق، حداکثر

 صورت به پروسس ٢٠٠ حداکثر سایز با سیستم ھای برای را بیتی
 ولیدت برای سایز بیشترین این امروز به تا. کنیم تولید خودکار

.است توزیع شده خطای به مقاوم سیستم ھای خودکار

اصلیمراجع

Table1 Results for synthesizing three
coloring. 

Table 2 Results for synthesizing one-
bit maximal matching.

Table 3 Results for synthesizing 
maximal matching

Table 4 Results for synthesizing 
maximal independent set
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 Figure 1 SMT-based Counterexample-Guided Synthesis Technique 


