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مدل سازي پیمانه اي و تحلیل صوري سیستم هاي سایبر-فیزیکیعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

امروزه کاربردهاي سیستم هاي سایبر-فیزیکی در اکثر بخش هاي زندگی انسان ها رو به افزایش است. از

کاربردهاي مهم این نوع سیستم ها، می توان به سیستم کنترل ترافیک، سیستم هاي حمل و نقل هوشمند

همچون خودرو هاي خودکار، جراحی هاي از راه دور و سیستم هاي هواپیمایی اشاره کرد.

یکی از ویژگی هاي اصلی سیستم هاي سایبر-فیزیکی، تعامل نزدیک پردازه هاي نرم افزاري و فیزیکی است.

در این نوع سیستم ها، مانند سیستم هاي خودرویی، مولفه هایی همچون سنسورها، عملگرها و کنترلرها به

صورت غیرسنکرون با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. مدل محاسباتی اکتور، مدل مناسبی براي سیستم هاي

توزیع شده همراه با ارتباط غیرسنکرون می باشد. در این پژوهش،  زبان ربکاي هیبریدي براي پشتیبانی از

مدل سازي سیستم هاي سایبر-فیزیکی ارئه شده است. زبان ربکاي هیبریدي توسعه اي از زبان مبتنی بر اکتور

ربکا می باشد. در این توسعه  اکتور فیزیکی به عنوان یک مولفه ي جدید براي دربر گرفتن رفتارهاي فیزیکی،

معرفی شده است. براي پشتیبانی از مدل هاي مختلف ارتباط شبکه بین مولفه ها، شبکه به صورت  یک

مولفه ي جدا از اکتورها در نظر گرفته شده است. معناشناسی زبان ربکاي هیبریدي بر پایه ي خودکاره هاي

هیبریدي تعریف شده است و امکان تحلیل مدل هاي ربکاي هیبریدي توسط ابزارهاي تحیل مربوط به

خودکاره هاي هیبریدي وجود دارد. براي نشان دادن موثر بودن زبان ربکا ي هیبریدي، مدل سازي در سطح

این زبان با مدل سازي در سطح خودکاره هاي هیبریدي مرکب، مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد

که زبان ربکاي هیبریدي از لحاظ پیمانه اي بودن و بررسی پذیري برتر از خودکاره هاي هیبریدي مرکب

است. همچنین براي نشان داده کاربردي بودن این زبان، یک نمونه ي مطالعاتی در دامنه ي سیستم هاي

خودرویی در این پژوهش تحلیل و بررسی شده است.
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