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نتایج مقدمه و اهداف 

ی درستابزارهای نيازها در سيستم های پيچيده از آزمودن برآورده شدن برای •
يکی از زبان های مدل سازی . می شوداستفاده يابی و زبان های مدل سازی 

ازی در آن مزيت ربکا نسبت به ساير زبان های مدل س. نسبتا جديد ربکا نام دارد
دن است که ماهيت مدل آن غير همگام و بر پايه ی شیء گرايی است و مدل کر
.عامل ها با استفاده از خواص آن بسيار راحت تر از مدل های قديمی تر است

بان در اين پروژه چارچوبی برای توليد فضای حالت مدل های توصيف شده در ز•
ضای تا به وسيله ی آن بتوان ف. مدل سازی ربکا طراحی و پياده سازی می شود

به منظور حالت گسترش يافته ی يک سيستم را ايجاد کرد و آناليزهای مختلفی
.  درستی سنجی عملکرد يک سيستم انجام داد

برکهشداستفادهجاوانويسیبرنامهزبانازمذکورچارچوبسازیپيادهمنظوربه•
.استشدهگذاریپايههاآنبينروابطبرقراریواشياوهاکالستعريفمبنای

.پياده سازی مولد فضای حالت را به مراحل زير تقسيم می شود•

از ربکاکد منبع جاوا ايجاد -

اجرا و همزمان ساختن  اشياء مدل داده شده در زمان کد منبع ها کامپايل -

ساختن حالت اوليه-

ايجاد حالت های ممکن سيستم به وسيله ی اجرای پيام های موجوود در صوف -
پيام های هر شیء

وبحالت تحت نمايش هر -

ياء در پياده سازی هر شیء يک شناسه مجزا دارد و به وسيله ی آن شناسه از ديگر اشو•
آن بر اين هر شی يک صف پيام دارد که در هر فراخوانی متود ازهعالو.متمايز می شود

.شیء، متد مربوطه در انتهای صف پيام های آن شیء اضافه می شود

:نمايی از چارچوب پياده سازی شده در زير آورده شده است•

تلف به کمک چارچوب پياده سازی شده و با اندکی تغييرات می توان گسترش های مخ•
.ربکا را پياده سازی کرد

ر ادامه به عنوان بررسی نتيجه چارچوب طراحی شده يک مثال ساده از يک کنترلدر •
.تصادم را بررسی خواهيم کردتشخيص امکان وقوع ساده برای کنترل تردد قطار ها و 

:شرح مسئله 
های راه آهن در طرفين خود متصل است در در اين مثال يک پل عبور قطار که به ريل

ر يک هر ريلی که در طرفين پل وجود دارد تنها ظرفيت عبور يک قطار و د. نظر می گيريم
آنجهت را دارد و با توجه به اين که پل تنها يک ظرفيت دارد قطار هايی که از دو سمت 

عبور قطار ها از روی اينبرای . ندارندمی کنند توانايی عبور همزمان از روی پل را حرکت 
جازه ی ها سيگنال توقف و يا اقطار يک کنترلر طراحی کرديم که به وسيله ی آن به پل 

.از هر سمت را می دهيمعبور 
ی بررسی مدر اين مثال با کمک چارچوب طراحی شده عملکرد کنترلر طراحی شده را 

ن می کنيم و مشاهده می کنيم که آيا وجود اين کنترلر عدم تصادم بين قطار ها را تضمي
.کند يا خير

و در تمامی حاالت قطار ها بدونکرده مشاهده می شود که کنترلر به درستی عمل 
.تصادم از روی پل عبور می کنند

جمع بندی

انجام با پياده سازی اين چارچوب و دست يابی به فضای حالت ايجاد شده و فراهم شدن امکان
.برخی آناليز ها فرايند درستی سنجی سيستم ها ساده تر شد

يستم قدرتمند تر کردن ابزار های درستی سنجی به افزايش قابليت اطمينان س:کاربرد های صنعتی
اهد ها کمک می کند فلذا يک ابزار درستی سنجی پرقدرت کاربرد های گسترده ای در صنعت خو

:داشت که از ميان آن ها می توان به نمونه های زير اشاره کرد

اصلیمراجع
1. https://rebeca-lang.org 

2. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns: 

Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison Wesley, 1995.

3. Marjan Sirjani: Formal Specification and Verification of Concurrent 

and Reactive Systems. Ph.D. disseration, Department of Computer 

Engineering, Sharif University of Technology, 2004.

xx: شماره پوستر

سنجش و تعیین استانداردها های کنترل پروازسیستم
و ستد و تجارت الکترونیکداد سنجی قطعات خودرودرستی

(AI)سنجش درستی عملکرد ربات ها (Intel)پردازنده هاسنجیدرستی
CSMA-CDهای مخابراتی مثل پروتکل های خودکار کنترل حمل و نقلسیستم


