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  چكيده
  

باوجود اينکه . سازي است سازي و مدل ترين رويکردها به برنامه الگوي مبتني بر شيء يکي از رايج
 و  رسد که هنوز اين الگو نظريات پخته هاي بسياري در اين زمينه انجام شده است، اما به نظر مي پيشرفت
اي براي استدالل  کنيم که پايه نامه تالش مي در اين پايان. نداشته باشد استدالل صورياي براي  جاافتاده

اي  ي تحليل جبرپردازه براي تحليل صوري، از شيوه. هاي مبتني بر شيء بنا کنيم ي زبان صوري در زمينه
با فراهم کردن نگاشتي . وند استهاي همر سازي سيستم کنيم، که رويکردي قدرتمند براي مدل استفاده مي
اي در کاربردهاي صنعتي  هاي جبرپردازه توانيم از توانمندي اي، مي هاي مبتني بر شيء به جبرپردازه از زبان

کنيم، که يک  تمرکز مي mCRL2اي  در نگاشت ارائه شده به طور خاص بر جبرپردازه. نيز استفاده کنيم
در  mCRL2هاي  توانايي. کند اي به خوبي پشتيباني مي نواع دادهاي است که از ا شکل از جبرهاي پردازه

براين مجموعه ابزارهاي نيرومندي براي  بسياري پيش از اين به اثبات رسيده بودند، و عالوه کارهاي
  .وجود دارند mCRL2هاي  يابي مدل تحليل و درستي

اولي زبان ربکاست، که . کنيم يهاي خود از دو زبان مبتني بر شيء استفاده م براي عملي کردن ايده
زبان . رود شده به کار مي هاي همروند و توزيع سازي سيستم زباني مبتني بر مدل بازيگر است که براي مدل

هاي در سطح سيستم  طراحي در اين زبان. است که در صنعت کاربرد بسيار دارد SystemCزبان  دوم
  .کاربرد دارد

هاي  ي تبديل زبان ي پيشين در زمينه هاي انجام شده هاي رويکرد ما در مقايسه با نگاشت برتري
توانايي انواع . است mCRL2اي موجود در  ي بسيار از انواع داده اي، استفاده مبتني بر شيء به جبرپردازه

هر . اي احساس نشد هتاحدي بود که عموماً نيازي به تعريف مجدد انواع داد mCRL2اي موجود در  داده
ي موردي در هر دو مورد انجام  سازي شده و تعدادي مطالعه کامپايلر پيادهيک ابزار دو نگاشت در قالب 

ي فضاي حالت را نسبت به  دهد که کاهش ترتيب جزئي پويا اندازه نتايج نگاشت ربکا نشان مي. اند شده
همچنين . ال آنکه از لحاظ زماني کُندتر استدهد، ح بيشتر کاهش مي) که ايستا بودند(هاي پيشين  روش

هاي ايستاي کاهش ترتيب جزئي  ي قبلي براي روش سازي انجام شده توانستيم که يک اشکال در پياده
نيز يک اشکال مخفي در  SystemCدر نگاشت . سازي قابل حل شدن است بيابيم، که توسط خوشه

  .تا قبل از آن يافته نشده بود پيدا شد، که mini MIPSي  سازي ريزپردازنده پياده
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  مقدمه:فصل اول  ٢

 

د نشو اطالق مي اترياضي هايي مبتني بر به روش ١"صوريهاي  روش"ي دانش کامپيوتر،  در حوزه

هاي  روش به کار بردن .گيرند قرار مياستفاده مورد ها  يابي سيستم که در توصيف، طراحي و درستي

عالوه براين . شود موجب افزايش وضوح توصيف ميو  دهد ميتري از سيستم  صوري درک بيشتر و دقيق

   .دکن سيستم کمک شاياني مي موجود دراشکاالت و خطاهاي  زدودندر 

هاي  سيستمبه طور کلي . هاي متفاوتي تمرکز دارند سيستمبر روي  مختلفهاي صوري  روش

به صورت يک تابع  نوع اولمحاسبات در . شوند تقسيم مي ٣و واکنشي ٢ي ترتيبي محاسباتي به دو شاخه

خروجي به صورت تابعي از ورودي شده گر  ورودي از يک سمت وارد محاسبه خروجي است؛ -ورودي

 نظير حساب الندامختلفي صوري  هاي روشهايي،  براي چنين سيستم. شود مي بيرون دادهاز سمت ديگر 

)Barendregt 1984( تورينگ هيچ مدل محاسباتي براي يک سيستم -ي چرچ طبق نظريه. اند ارائه شده

  .د قدرت بيشتري از ماشين تورينگ داشته باشدتوان ترتيبي نمي

گاه  و هيچاست  خود اطرافدر تعامل دائمي با محيط واکنشي   سيستم يک ،برخالف مدل ترتيبي

ي  نمونه. شود در چنين وضعيتي سيستم به طور همروند با محيط اطراف خود اجرا مي .رسد به اتمام نمي

ي اتفاقات مختلف پيش آمده در  ، که با مشاهدهتوان ديد مي عامل سيستم يک چنين رفتاري را دربارز 

-توان تنها به صورت مجرد ورودي هاي واکنشي نمي در بررسي سيستم .دهد کامپيوتر به آنها پاسخ مي

الگوهاي رفتاري سيستم، وقوع  دبايها  درست به اين سيستمصوري  رويکرديک . خروجي اکتفا نمود

عدم /٥سازي درهمسيستم، /بسته به پارامترهاي رفتار .در نظر داشته باشد و نظائر آن را ٤بست، قحطي بن

همروند در نظر   توان براي يک سيستم هاي متفاوتي را مي مدل بودن زمان، انشعابي/ ، خطيسازي درهم

  .)Sassone, Nielsen et al. 1996( گرفت

نگرش . هاي همروند است هاي صوري در توصيف سيستم ترين مدل اي، يکي از موفق جبرپردازه

                                           
1 Formal Methods 
2 Sequential 
3 Reactive 
4 Starvation 
5 Interleaving 



  ٣  مقدمه:فصل اول

٢هر تونيتوسط  ١"هاي ترتيبي مرتبط پردازه" با معرفي هفتادي  هاي موازي در دهه جبري به پردازه
  

)Hoare 1978; Hoare 1985( ٤ميلنر رابين توسط ٣"هاي مرتبط حساب سيستم" و نيز
  )Milner 1980; 

Milner 1989( به   ٧"هاي مرتبط جبر پردازه"در  ٦و يان ويلم کالپ ٥راي اولين بار يان برخستراب .آغاز شد

 ;Bergstra and Klop 1984( ندداد" اي پردازه جبر"نام هاي همروند  سازي سيستم اين شيوه از مدل

Baeten and Weijland 1990( ،اي نامبرده در فوق،  پردازه سه جبر .شود تا امروز نيز به کار برده مي که

به کار گرفته خاص در موارد ها معموالً  پردازه هستند و باقي جبرترين رويکردهاي موجود  اصلي

هاي متحرک  براي سيستم  )Milner 1999; Sangiorgi and Walker 2001( ٨، مثل حساب پايشوند مي

هاي مختصر  نامه، از نام در خالل اين پايان  .هاي اتفاقي يف سيستمبراي توص )PEPA )Hillston 1996و 

  .استفاده خواهيم نمود ACPو  CCS ،CSPاي  ي پردازهجبرها

گذاري از آنجا  علت اين نام  .بر روي ارتباط تأکيد شده است ،نامبردهاي  پردازه در نام هر سه جبر

چنين . هاي مرتبط است سيستم ي در زمينه داللاي، هدف توصيف و است پردازه شود که در جبر ناشي مي

از محاسبات  اي جبر پردازهدر . ي از طريق يک سري ارتباطات با جهان اطراف خود کنش دارنديها سيستم

به عبارت . شود نظر مي کالً صرف...) متغيرها، تخصيص دادن مقدار به متغير،(داخلي دروني هر پردازه 

هاي مرتبط را به صورت مجرد پردازه  وجود دارد، که تمامي سيستم يک ديد سطح باال به سيستم ديگر

ها توسط يک سري عملگر  پردازه. ي رياضي است عضوي از يک دامنه به طوري که هر پردازهبيند،  مي

 نيز قواعدي. دنها وجود دار و يا موازي پردازه ترتيبيترکيب  هايي برايبراي مثال، عملگر. قابل ترکيبند

کنند، تا هر عملگر مطابق   مقيدي عمل عملگرها را  نحوه داشته باشند کهوجود بايد اي  ردازهدر هر جبر پ

ها به همراه يک  اي شامل يک دامنه از پردازه بنابراين هر جبر پردازه. رود عمل کند آنچه که از آن انتظار مي

                                           
1 Communicating sequential processes (CSP) 
2 Sir Charles Antony Richard Hoare (CAR Hoare) 
3 Calculus of communicating systems  (CCS) 
4 Robin Milner 
5 Jan Bergstra 
6 Jan Willem Klop 
7 Algebra of Communicating Processes (ACP) 
8 Pi-Calculus 



  مقدمه:فصل اول  ٤

 

  .کنند ميخاصي صدق قواعد در مجموعه عملگرهايي است که 

به  .ها ديد مجرد ندارند اي، به پردازه پردازه بسياري وجود دارند که برخالف جبرهاي صوري  مدل

هاي پتري،  شبکه .اشاره کرد )Murata 1989( هاي پتري توان به شبکه مي ،عنوان مثال در اين زمينه

 ؛ حال آنکه در جبر)Olderog 1991( کنند ها توصيف مي پردازه تر از جبر تر و عيني ها را جزئي پردازه

هاي  رابطههاي پتري،  در شبکه. ي ترکيب آنهاست ها موجوداتي مجردند و تأکيد بر نحوه اي پردازه پردازه

 اي واقعي و بزرگه توصيف سيستم علّي مابين وقوع رخدادها و همروندي صحيح قابل بيان است، ولي

نامه مدل صوري مورد  در اين پايان. اي در آنها مشکل است پردازه نداشتن ساختارهايي مانند جبربه دليل 

يکي از دالئل اين انتخاب، وجود ابزارهاي پشتيبان قدرتمند براي جبر . ستاي ا جبر پردازه استفاده

  .شاره خواهد شدهاي آتي به آنها ا در فصل استفاده شده است کهاي  پردازه

اي نه تنها به عنوان يک چارچوب براي استدالل صوري و استنتاج يک سري صفات از  جبر پردازه

١تواند به کار رود، بلکه به عنوان يک ابزار براي درستي يابي سيستم مي
منظور از . قابل استفاده است  

هاي ممکن آيا خروجي صحيح و مورد نظر  درستي يابي در اينجا بدين معناست که به ازاي تمامي ورودي

 الصه کردبه اين صورت خ توان يابي به روش جبري را مي روند کلي درستي. شود يا خير توليد مي

)Fokkink 2000( .سپس، . شود اي توصيف مي سازي سيستم به صورت يک عبارت پردازه در ابتدا، پياده

 ٢خاموش هاي کنشاز طريق  .شود استفاده مياط برقراري ارتببه  ها کنش مجبور کردنبست براي  از بن

در . سازي باقي بماند خروجي از پياده/شوند، به طوري که تنها ارتباط ورودي محاسبات دروني پنهان مي

که سيستم همان شود تا اثبات شود  دستکاري مي ٣مانده توسط منطق برابري اي باقي نهايت، عبارت پردازه

، ��ي موازي  مؤلفه �سيستم از  فرض کنيم که، صوريبه عبارت . رود ظار ميرفتاري را دارد که از آن انت
. ها ممکن است فرستنده، گيرنده، کانال ارتباطي و غيره باشند اين مؤلفه. تشکيل شده باشد ��، ... ، ��

اگر رفتار . شود مي Iي مجموعه اعمال داخلي سيستم است که منجر به ارتباطات  دهنده نشان � همچنين

را اي  يابي در جبر پردازه گاه هدف از درستي بيان شده باشد، آن ����ي  مورد نظر سيستم در قالب پردازه
                                           
1 Verification 
2 Silent action 
3 Equational logic 



  ٥  مقدمه:فصل اول

  .بيان کرد زيري  توان به شکل رابطه مي

��������||�� ||���� ! Spec 
 ٢"انشعابي شباهتدو"اي مثل  پردازه در جبر ١ارزي همکه درآن منظور از تساوي، يک شکل از 

اي مورد تأکيد است، و نمادهاي  يابي در جبر پردازه اين فصل تنها يک شماي کلي از درستي  در. است

  .اند هاي بعدي شرح داده شده ي فوق در فصل استفاده شده در رابطه

هاي  سيستم را در مورد فوقي  توان درستي رابطه مياي،  جبرهاي پردازه ٣توسط اصول موضوعي

درستي چندين مثال، از جمله  )Milner 1989( مرجعبراي مثال، در فصل ششم  .بررسي کردواقعي 

٤پروتکل بيت متناوب
هاي فرستنده، گيرنده و  سازي اين پروتکل، مؤلفه در پياده. شده است داده شرح  

٥پايان زمانهمچنين، براي مدل کردن . هاي ارتباطي براي ارسال و دريافت پيغام وجود دارند کانال
يک   

يابي  درستيي  سمت راست رابطه( اما در توصيف رفتار پروتکل. شود رار دادهقشمارنده بايستي 

مورد توجه  هاي کنشتنها . شوند هاي کانال ارتباطي و شمارنده ديده نمي يک از مؤلفه هيچ، )اي جبرپردازه

در سمت ديگر دريافت  طرف فرستنده، پيغام اين است که با فرستادن يک پيغام ازدر توصيف پروتکل 

نشان داده که رابطه براي  CCSروابط موجود در  با استفاده از ميلنر در اين فصل از کتاب خود .ودبش

  .سازي رفتار مورد انتظار را دارد برقرار است، و پياده شباهتدو
اي در اثبات دستي مسائل محدود است، و  پردازه ، مشخص شد که قدرت جبر۹۰ي  در اوائل دهه

 .Fokkink, Groote et al( شود ي پروتکل بيت متناوب مي در حد و اندازهنهايتاً منحصر به مسائلي 

توان جبر  که آيا مي يافتن پاسخ به اين سؤال بوداي  ي جبر پردازه يکي از اهداف تحقيق در حوزه.)2004
اي  پردازه برمقداري از اين چالش در ج. تر استفاده کرد يا خير تر و بزرگ اي را براي مسائل جدي پردازه
شکر "مقداري و اي  در لوتوس انواع داده. پاسخ داده شده است  )Tommaso and Ed 1987( ٦لوتوس
 µCRL )Groote andاي ديگري که سعي در حل موضوع دارد،  جبرپردازه. اند به زبان اضافه شده "نحوي

                                           
1 Equiavalence 
2 Branching bisimilarity 
3 Axioms 
4 Alternating bit protocol 
5 Time-out 
6 LOTOS 



  مقدمه:فصل اول  ٦

 

Ponse 1994( است. µCRL تر است، به طوريکه تنها با دو عملگر  نسبت به لوتوس سادهif-then-else  و
به دليل توانايي باال در بيان  .اي اضافه کرده است اي را به جبر پردازه هاي نامتناهي انواع داده جمع در دامنه

ها، و نيز به خاطر دارا بودن ابزار پشتيبان قدرتمند، مدل صوري مورد استفاده در اين  يابي سيستم يو درست
 .mCRL2 )Groote, Mathijssen et alو خصوصاً روايت جديد آن،  µCRLاي  نامه، جبر پردازه پايان

اند در  اي که سابقاً در اين زمينه به کار گرفته شده نسبت به جبرهاي پردازه mCRL2مزيت  .است )2005
  :موارد زير قابل خالصه کردن است

دي هاي توانمن روش mCRL2اي  جبرپردازه. هاي قدرتمند کاهش ها و تکنيک وجود الگوريتم .۱
يکي . اند نامه مورد بررسي قرار گرفته براي کاهش فضاي حالت دارد، که در فصل هفتم اين پايان

اي، استفاده کردن از اين  هاي مبتني بر شيء به اين جبرپردازه ي زبان هاي اصلي ترجمه از علت
 .ها بوده است روش

 mCRL2 )micro Commonاي  نام جبرپردازه. مناسب بودن زبان براي ترجمه .۲

Representation Language 2 دو که  ۲صرف نظر از عدد  .است )يا خُرد زبان نمايش مشترک
ي روايت دوم زبان است، باقي نام بر اين نکته اشاره دارد که يکي از اهداف اصلي در  دهنده نشان

برخوردار بودن از . بوده است ي گوناگونها براي نمايش زبان بنيانيساختن  mCRL2طراحي 
اي در تبديل  اي غني و توابع از پيش تعريف شده براي سروکار داشتن با اين انواع داده اع دادهانو
 .کند هاي مختلف به آن کمک شاياني مي زبان

اي  يابي به روش جبرپردازه هدف اصلي از درستي. برخورداري از يک ابزار قدرتمند پشتيباني .۳
اما با بزرگ شدن . اي است پردازهي جبر اثبات کردن درستي سيستم توسط اصول موضوعه

ي آنها  ها و دشوار شدن توصيف آنها، سروکار داشتن مستقيم با روابط مشخص کننده سيستم
اي طراحي  براي اين منظور، يک ابزار پشتيبان براي اين جبرپردازه. کاري سخت و دشوار است

حالت و کاهش را انجام  سازي، توليد فضاي شده است که بسياري از اعمال مورد نياز نظير خطي
 .دهد مي

ها و ابزار قدرتمندي براي زبان  نظريه. ي پژوهشگران جديد بودن زبان و فعال بودن جامعه .۴
mCRL2 ي پيشبرد زبان در حال انجام است اند و هنوز کارهاي بسياري در زمينه ساخته شده . 

 



  ٧  مقدمه:فصل اول

  نامه آوردهاي پايان دست ۱-۱

ترجمه کردن يک زبان مبتني بر  .استاي  هاي مبتني بر شيء به جبرپردازه ي زبان ترجمههدف 

ترين دستاوردها در اين فرآيند  يکي از مهم. تواند با اهداف مختلفي انجام شود اي مي شيء به جبرپردازه

ه وجود هاي متعددي در اين زمين مثال. براي زباني غيرصوري است ١فراهم کردن يک معناشناسي صوري

در  نيز  SystemCي زبان  ترجمه. گيرند دارند، که تعدادي از آنها در فصل بعدي مورد بررسي قرار مي

. گاهي زبان ترجمه شده خود داراي بنياني صوري است. نامه صورت گرفته است پايانهمين راستا در اين 

از نظريات و ابزارهايي است که  غالباً در اين موارد هدف از ترجمه مقايسه کردن دو زبان و يا استفاده

اند و يا معادلي برايشان نبوده  اند ولي در سمت ديگر يا به کلي نبوده براي يک سمت ترجمه وجود داشته

  .نامه گنجانده شده است با همين قصد و نيت در اين پايان Rebecaي زبان  ترجمه. است

اهش جديدي براي ربکا يافته هاي ک ، روشmCRL2اي  ي زبان ربکا به جبرپردازه در ترجمه

ترين اين نتايج اين است که با اضافه کردن يک سري گذار اضافه در فضاي حالت  ي مهم از جمله. شدند

عالوه براين، تمامي . ها سروکار دارند حذف نمود ي گذارهايي را که با صف توان کليه يک مدل قطعي، مي

در همين . پوشي هستند شوند قابل چشم سيستم نمي هايي که به نحوي مربوط به متغيرهاي موردنظر کنش

هاي موجود کاهش فضاي حالت در فصل هفتم بررسي و مقايسه شدند، و برخي از مشکالت  راستا روش

. ي کاهش ترتيب جزئي که در ابزارهاي پيشين وجود داشتند مورد توجه و بازبيني قرار گرفتند در زمينه

سازي در  اي يک روش صوري براي بيان سازوکار شبيه ازهبه جبرپرد SystemCي زبان  در ترجمه

اين  SystemCسازي در  اين کار عالوه بر صوري سازي فرآيند شبيه. ارائه کرديم SystemCهاي  مدل

به عنوان . يابي صوري نيز بشوند درستي SystemCهاي نوشته شده توسط زبان  دهد که مدل امکان را مي

اي  هاي جبرپردازه پردازنده را مطالعه کرده و توانستيم که با روشسازي يک  پيادهي کاربردي،  يک مطالعه

  .باخبر شويمسازي آن  از وجود يک اشکال در پياده

  

                                           
1 Formal semantics 
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  زبان مبتني بر شيء ۱-۲

تعاريف متفاوتي وجود  ٢آن با يک زبان شيءگرا هاي و تفاوت ١براي تعريف زبان مبتني بر شيء

استفاده خواهيم  )Booch 1994(در  ٣در اينجا از يکي از معتبرترين آنها، يعني تعريف گريدي بوچ  .دارد

  :نداست، اگروفقط اگر در سه شرط زير صدق ک" شيءگرا"مطابق با اين تعريف، يک زبان . کرد

از اشياء پشتيباني کند، که تجردي از داده هستند که يک واسط با اعمال مشخص و يک حالت دروني  •

 .دارند

 ).کالس(اشياء داراي يک نوع متناظر هستند  •

  .صفاتي را به ارث ببرند) ابرکالس(ممکن است از ابرنوع ) ها کالس(انواع  •

مابين انواع برقرار باشد،  ”is-a“ي  که رابطهاينکه يک زبان از وراثت پشتيباني کند به اين معناست 

اگر يک زبان . ي خود يک نوع گياه است براي مثال، يک گل رز قرمز يک نوع گل است و يک گل به نوبه

طبق اين تعريف، تمامي . است" مبتني بر شيء"به طور مستقيم از وراثت پشتيباني نکند، آنگاه آن زبان 

مبتني بر شيء  Adaاز نوع شيءگرا هستند ولي زبان  Smalltalk ،Object Pascal ،C++ ،Eiffelهاي  زبان

  .است

 SystemCنامه، زبان ربکا و زبان  دو زبان اصلي مبتني بر شيء در نظر گرفته شده در اين پايان

زبان . ي اول زبان شيءگرا را دارند، ولي وراثت در هيچ کدام وجود ندارد ها دو مؤلفه اين زبان. هستند

SystemC  با اينکه مبتني برC++ کند چرا که با سنتز کردن مدل تضاد دارد است، از وراثت پشتيباني نمي .

، )Grimpe and Oppenheimer 2001(انجام شده است  SystemCکارهايي براي اضافه کردن وراثت به 

  .است  که تاکنون در استاندارد اصلي زبان وارد نشده

  

                                           
1 Object-based 
2 Object oriented 
3 Grady Booch   



  ٩  مقدمه:فصل اول

  نامه ساختار پايان ۱-۳

اي براي ورود به موضوع  در فصل اول، به مقدمه. فته استفصل تشکيل يا هشتنامه از  اين پايان

اي اختصاص  هاي مبتني بر شيء به جبرپردازه فصل دوم را به کارهاي مشابه در تبديل زبان. پرداختيم

ها  زمينه اين پيش. دهيم ميهاي الزم براي بحث را مورد بررسي قرار  زمينه پيش سومدر فصل . دهيم مي

. شود ارزي بين دو سيستم مرتبط مي هم بررسي هاي گوناگون براي گذار و روش هاي شامل انواع سيستم

در دو . کنيم را بررسي مي mCRL2نامه، يعني  در اين پايان استفادهاي مورد  جبرپردازه چهارمدر فصل 

زبان يعني نگاشت  mCRL2، دو نگاشت اصلي انجام گرفته به ششمو  پنجمهاي  فصل بعد، يعني فصل

هاي کاهش فضاي  به روش هفتمفصل . اند مورد توجه قرار گرفته SystemCو نگاشت زبان ) سرير( ربکا

 نامه را پاياناين  گيري کلي از کار انجام شده، و نتيجه با بررسي کارهاي آينده. حالت اختصاص يافته است

  .رسانيم پايان ميبه  در فصل هشتم
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. ي رياضي است سازي به معناي يافتن نگاشتي از نحو آن به يک دامنه يک زبان برنامه ١معناشناسي

و  ٣معناشناسي داللتي، ٢معناشناسي عملياتي: کنند به طور کلي، معناشناسي را به سه رده تقسيم مي

يک روش جانبي براي به دست آوردن معناشناسي براي يک زبان، ترجمه کردن . ٤معناشناسي موضوعي

در اين شيوه، معناشناسي زبان مبدأ . از لحاظ معنايي است تر صوريتر و  آن به زباني با ساختارهاي محکم

معناشناسي توسط "بيان معناي يک زبان را ي  گاهي اين نحوه. همان معناشناسي در زبان مقصد خواهد بود

. ها قبل در علوم کامپيوتر مورد توجه بوده است اين روش از مدت. نامند مي )Milner 1989( "ترجمه

توان اشاره کرد که قبل از به وجود آمدن معناشناسي  مي ٥براي يک مثال شاخص، به کار پيتر الندين

  .را به حساب الندا ترجمه کرد Algol60داللتي، قسمت اعظمي از زبان 

اي داشته  هاي کاربردي از ديرباز اهميت ويژه کردن زبان  اي نيز ترجمه ي جبر پردازه در حوزه

. آغاز شده است ميلنراي، براي اولين بار اين شکل ترجمه از  هاي جبرپردازه مانند بسياري از ايده. است

کنيم که در بررسي اين  ي بررسي کارهاي مشابه، ابتدا معيارهايي را ذکر مي پيش از وارد شدن به مقوله

نامه  هاي انجام شده با اين پايان اند، و در مقايسه ي اهميت زيادتر برخوردار بوده کارها براي ما از درجه

  .اند مورد تأمل بيشتري قرار گرفته

 .چگونگي نگهداري متغيرها و تغيير دادن مقادير آنها در حين اجراي برنامه •

 .متغيرهاهاي دسترسي براي  تعريف حوزه •

 .هاي دريافتي از اشياء مجاور گويي به پيغام ي پاسخ نحوه •

 .توپولوژي ارتباطي اشياء •

  .اي انواع داده •

يک فصل  )Milner 1980; Milner 1989(خود  CCSهاي  در هر کدام از کتابميلنر . تبديل ميلنر

                                           
1 Semantics 
2 Operational semantics 
3 Denotational semantics 
4 Axiomatic semantics 
5 Peter Landin 
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اين زبان شامل عملياتي ساده نظير . ، اختصاص داده استM، زبان  ١ي يک زبان روندي را به ترجمه

هايي بين نگاشت ارائه شده و  شباهت. زي است، جمالت شرطي، تخصيص، ترکيب مواwhileي  حلقه

، که از آن جمله ))Hojjat, Sirjani et al. 2007( براي مثال سرير(نامه وجود دارند  رويکرد اين پايان

در اين روش، . ي برنامه و چگونگي تغيير دادن آنها اشاره کردي نگهداري مقادير متغيرها توان به نحوه مي

شود، که دو کنش يکي براي تخصيص دادن يک مقدار به آن و  نمايش داده مي ٢هر متغير با يک عامل

به  CCSدر  &به عنوان مثال، عامل مرتبط با متغير . شود ديگري براي گرفتن مقدار حاضر از آن استفاده مي

براي  *,�-براي تخصيص مقدار جديد و  *,�+شود، که در آن  بيان مي ۱–۲ ي  رابطهدر  *()'صورت 

سازي  رنامههاي ب هاي بعدي زبان ي ساده در اکثر ترجمه اين ايده. رود گرفتن مقدار کنوني به کار مي

  .استفاده شده است

   ١–٢  '()*�&(.� !  +�,*�&(./�. '()*�&(./� 
 -�,*111111�&(.�. '()*�&(.�   

 CCSدر . اي است يک تفاوت مهم بين سرير و نگاشت ميلنر در روش برخورد با انواع داده

هاست اما تأکيدي  ، با اينکه صحبت از ردوبدل کردن داده بين پردازه٣يافته با امکان تبادل مقاديرگسترش 

 ٤هاي ها و سازنده ي گزينش مقدار براي داده ي انتقالي نشده؛ به شکلي که از دامنه بر روي ماهيت داده

ر تمامي عبارات رياضي به بنابراين در نگاشت ميلنر به ناچا. اي حرفي به ميان نيامده است انواع داده

عبارت  ي به عنوان مثال، ترجمه. اند سازي شده اي مدل صورت يک درخت محاسباتي در جبرپردازه

2رياضي  � �3 
 هاي  هدف کنش. تابع ترجمه است Mدر اين شکل  .است ۱-۲ شکل به صورت  �1

بيرون دادن مقدار  resهاي مربوطه و هدف کنش  از پردازه 3و  2گرفتن مقادير متغيرهاي  Y,�-و  5,�-

و " -"، "+"طور که از شکل مشخص است، با توجه به نبودن تعريف بخصوصي براي  همان. عبارت است

اي پيدا  ادير بايستي براي آنها نيز يک ترجمه در جبر پردازهگسترش يافته با امکان تبادل مق CCSدر " ۱"

اي شده است و  تأکيد بسيار زيادي بر تعريف صوري انواع داده mCRL2اين در حالي است که در  . کرد

                                           
1 Procedural programming language 
2 Agent 
3 Value passing CCS 
4 constructor 
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) [-]Mو  [+]M(و عملگرهاي رياضي ) M[1](لذا در اين جبر نيازي به تعريف نگاشت براي اعداد 

  .نيست

  
�ي  ترجمه: ١- ٢ شکل  � �	 
 �� 

در نگاشت ميلنر، . ي دسترسي متغيرهاست از ديگر موضوعات قابل توجه، چگونگي تعريف حوزه

در اين روش، به ازاي هر متغير يک نوع . گيرد صورت مي ١يابي دسترسي به متغيرها با تعريف انواع دست

*��7يابي به صورت  دست ! 8-�,*, يابي  هرگاه در يک عامل يک نوع دست. شود تعريف مي :*,�+

اين هدف . ي خاص محلي است قرار گرفته باشد، به اين معناست که آن متغير در آن حوزه ٢مورد انحصار

به هر . شود انجام مي mCRL2اي جديد در  استفاده از امکان تعريف انواع داده در نگاشت پيشنهادي ما با

ي متغير ذخيره  يک از متغيرها يک ساختار توصيفي اختصاص داده شده که در آن نام، مقدار و حوزه

اکنون متغير از آن مورد دسترسي قرار گرفته نيز  اي که هم در هر دسترسي به يک متغير، حوزه. شوند مي

هاي دسترسي، امکان اختالط بين دو  بدين ترتيب با ذکر اسامي حوزه. راه نام متغير بايستي ذکر شودهم

  .توضيح داده شده است ششماين روند در فصل . رود ي مختلف از بين مي متغير از دو حوزه

هاي  يک ساختار کلي براي تبديل کردن زبان )Papathomas 1992(در . تبديل پاپاتوماس

اين . ارائه شده و پس از آن روش تبديل يک زبان ساده بيان گرديده است CCSاي  شيءگرا به جبر پردازه

                                           
1 Access sorts 
2 Restriction 
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با محيط  A@.��(و  ?,<=,+�>;�(اشياء توسط دو کنش . نمايش داده شده است ۲-۲ شکلساختار در 

ي شيئي است که از آن درخواست شده  شناسه CDنام روال مورد نظر،  Bکنند که در آن  ارتباط برقرار مي

B  را اجرا کند وE شود ي شيئي است که پاسخ به آن فرستاده مي نشانگر شناسه.  
 

  

  CCSهاي شيءگرا در  چارچوبي براي زبان ۲- ۲ شکل

هستند که براي  ۱–۲ ي  ي متغير در رابطه دارنده هاي نگاه همان عامل ١متغيرهادر اين شکل، نمونه 

هاي ارسالي  ، درخواست٢در عامل درخواست گردان. اند نظارت بر خواندن و نوشتن متغيرها استفاده شده

راي ب ٣بند روال مانند تا در زمان مناسب توسط زمان هاي معلق باقي مي به صورت يک دسته درخواست

بند به چارچوب  ها تا زمان کسب اجازه از يک زمان معلق نگاه داشتن درخواست. اجرا شدن انتخاب شوند

براي مثال، ممکن است در يک . را مدل کند بندي هاي گوناگوني از زمان روشدهد که  اين توانايي را مي

پايان يافتن اجراي يک روال  در چنين حالتي تنها با. زبان شيءگراي خاص، اجراي روالها همزمان نباشند

  به فصل . ک.ر(شود  چنين حالتي در زبان ربکا مشاهده مي. است که روال ديگري حق اجرا شدن دارد

ز در چارچوب گنجانده شده است که ني ٤هاي شيءگرا يک عامل خويشتن به سبک زبان). ۱- ۵ 

  .ي شيء حاضر است ي شناسه دهنده نشان

                                           
1 Instance Variables 
2 Request handler 
3 Method scheduler 
4 Self 
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پس از اينکه يک درخواست معلق . هستند ١هاي روال ي قابل توجه در شکل فوق، عامل نکته

عامل روال با جذب درخواست به . شود بند روال آزاد شد، توسط يک عامل روال جذب مي توسط زمان

هاي  ٢عامل بدنه نشانوند. شود مي تبديل بدنه و يک پردازه از جنس خودشيک عامل ديگر به نام عامل 

در جبر  چنين تبديلي. کند کند و سلسله کارهاي مورد نياز را اجرا مي ارسالي درخواست را دريافت مي

شود، که در آن عاملي در صورت رخ دادن يک کنش رونوشتي از  ناميده مي ٣اي اصطالحاً تکثير پردازه

به صورت زير  Hعملگر تکثير  Gي  و پردازه F، براي يک کنش  به عبارت صوري. سازد نيز ميخودش را 

  :)Milner, Parrow et al. 1992( شود تعريف مي

   ٢–٢  F H G I  fixfixfixfix 2�F. �G|2��   

 ٤سمت چپ اين رابطه را اصطالحاً عامل تکثيري. است fixed-pointعملگر  fixکه در آن 

، اما در اين )Busi, Gabbrielli et al. 2003(استاندارد وجود ندارد  CCSبا اينکه تکثير در . نامند مي

اي تبديل  اکثر کارهايي که به نحوي يک زبان شيءگرا را به جبرپردازه. چارچوب استفاده شده است

اما در . اند استفاده کرده fixed-pointهاي يک شيء از تکثير يا عملگر  د براي نمايش دادن روالان کرده

علت اين پديده را . اند نيازي به اين کار نبوده است يک از کارهايي که در اين پايان نامه استفاده شده هيچ

ل هر تقاضاي بيروني اين است گو در قبا ي پاسخ توان خالصه کرد که علت تکثير کردن پردازه طور مي اين

اگر قرار باشد که . که به طور همزمان چندين درخواست براي اجرا شدن يک روال ممکن است رخ دهند

هاي  ي درخواست ي اجراي آن بشود، کليه گو با رسيدن هر درخواست مستقيماً وارد مرحله عامل پاسخ

صبر کنند تا اجراي آن درخواست به اتمام اند بايستي  ديگري که در زمان اجراي درخواست اول رسيده

هاي  گويي به درخواست گو در هر درخواست عامل جديدي براي پاسخ با تکثير شدن عامل پاسخ. برسد

نامه انجام شده است، نيازي به اجراي  در دو کار اصلي که در اين پايان. شود احتمالي بعدي ايجاد مي

شود، و در زبان  دهي مي بکا، در هر لحظه يک پيغام سرويسدر زبان ر. همروند از يک روال نبوده است

                                           
1 Method Agents 
2 Argument 
3 Replication 
4 Replicator 
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SystemC شوند و در  هاي مورد نياز ساخته مي ساز تمامي روال ي شبيه نيز در ابتداي کار توسط هسته

  .شود طول اجراي برنامه هيچ روال جديدي براي اجرا توليد نمي

کرده است، ثابت بودن توپولوژي در از انتقاداتي که خود مقاله نسبت به چارچوب پيشنهادي وارد 

در اين جبر هر عامل داراي يک سري درگاه ثابت است که . استCCS  استفاده شده، اي جبرپردازه

اين مشکل در حساب پاي . تواند با يک سري عامل مشخص ارتباط برقرار کند همواره از طريق آنها مي

)Milner, Parrow et al. 1992; Milner, Parrow et al. 1992(  صورت که رفع شده است، به اين

قابل اجرا باشد،  CCSبراي اينکه اين چارچوب در . ارتباطات بين عوامل به طور پويا قابل تغيير هستند

  .اند هاي ممکن بين عوامل درنظر گرفته شده تمامي پيوستگي

اي يک شيء  اي، اين چارچوب پيشنهاد کرده است که به ازاي هر نوع داده در مورد انواع داده

Mي  براي اين منظور فرض شده که دو مجموعه. استفاده قرار گيرد طراحي شده و مورد ! براي  :80,1

Oنمايش اعداد بولي و  ! 80,1, … شيء مربوط به اعداد بولي دو کنش . براي اعداد طبيعي وجود دارند :

هايي براي جمع و تفريق  براي نقيض و ترکيب عطفي دو شيء بولي و شيء مربوط به اعداد طبيعي کنش

  .کند دو عدد ارائه مي

ءگرا به  شي  ي تبديل يک زبان کارهاي زيادي در زمينه ،اي حساب پاي با پيدايش جبر پردازه

. ي طراحي حساب پاي جستجو کرد توان در فلسفه علت اين پديده را مي. اي به وجود آمدند رپردازهجب

کند  طور استدالل مي اين )Milner 1990(ي حساب پاي  ميلنر در يکي از نخستين مقاالت منتشره در زمينه

 الگويکند نقش حساب پاي برآورده کردن  طور که حساب الندا در چارچوب توابع کار مي که همان

ها دسترسي به  نام. ها ها و نام عامل: ندکن در حساب پاي دو موجود اصلي نقش ايفا مي. است ١شيء

٢ارجاع مشابه باکنند،  ها را ميسر مي عامل
آوري دسترسي به اشياء را در يک سيستم  ي فراهم وظيفهکه ها  

توانند با  اند توسط نام مي دو عامل که يک نام را بين خود به اشتراک گذاشته. شيءگرا بر عهده دارند

ها در ارتباطات خود با عوامل ديگر به آنها توانايي برقراري  کردن نام يکديگر صحبت کنند، و با ذکر

                                           
1 Object paradigm 
2 Reference 
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. ها تغيير ايجاد کرد هاي ارتباطي مؤلفه توان در پيوندها يا کانال بدين شکل مي. دهند ارتباط متقابل مي

 سازي پويايي سودمند شود در مدل هاي مشابه يافت نمي قابليت تغيير دادن توپولوژي که در جبرپردازه

  .است

اي از يک زبان شيءگرا به حساب پاي  ترجمه  )Walker 1991(در  ١ديويد واکر. تبديل واکر

تفاوت اين دو . کرده است ارائه ٣ي آنرا به حساب پاي چندين ترجمه )Walker 1995(و در  ٢تکين

که در حساب پاي تکين تنها يک پارامتر  هاي دخيل در هر ارتباط است، به طوري حساب در تعداد نام

با توجه به . توان عبور داد پارامتر را مي تعداديقابل عبور دادن است حال آنکه در حساب پاي چندين 

ها است بنابراين در تمامي ساختارهاي  در کانالاينکه تنها شکل محاسبات در حساب پاي برقراري ارتباط 

ها بين عوامل استفاده شده است، مثل ارزيابي عبارات، جريان کنترلي داخل  مورد نياز از ردوبدل کردن نام

به صورت  ٤براي مثال، اجراي يک دستور تخصيص. هاي مابين اشياء و ايجاد شيء جديد دستورات، کنش

ي عبارت سمت راست و يک عامل ذخيره کننده براي  گر براي محاسبه ارتباط بين يک عامل محاسبه

ها در اين کار نيز مشاهده  سروکار داشتن با داده اساسي مشکل. نگهداري حاصل نشان داده شده است

ساخته  ZEROض براي نشان دادن يک عدد طبيعي، اگر مقدار آن صفر باشد يک ثابت پيش فر. شود مي

و  TRUEبراي مقادير بولي نيز از دو مقدار ثابت . شود توليد مي ONEشود وگرنه به تعداد مورد نياز  مي

FALSE استفاده شده است.  

 )Jones 1993(کار مشابهي در تبديل يک زبان مبتني بر شيء به حساب پاي در . تبديل جونز

طور که در خود اين مقاله آمده نگاشت پيشنهاد شده بر اساس کار واکر بنا گرديده  همان. وجود دارد

ي  مقايسه. بوده است) QRSTزبان (است، با اين تفاوت که زبان مورد استفاده يک زبان شيءگراي ديگر 

)Jones 1993( کنيم که در هر دو روش  با کار واکر از اين جهت براي ما سودمند است که مشاهده مي

در اين کار، مقادير بولي به . ها استفاده شده که با هم تفاوت دارد خاص براي نشان دادن داده يک روند

                                           
1 David Walker 
2 Monadic Pi calculus 
3 Polyadic Pi calculus 
4 Assignment 
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اند که اگر مقدار مورد نظر صحيح باشد نشانوند اول  سازي شده تقليد از حساب الندا توسط توابعي مدل

.�U�,V(شود  بازگردانده مي ,W ( شود  بازگردانده ميو اگر مقدار مورد نظر نادرست باشد نشانوند دوم

)U�,V�. VW .(اند هاي مجزا در خود زبان مبتني بر شيء تعريف شده مقادير صحيح نيز به صورت کالس .

ها موجب  اي خود گواه اين است که نبودن يک تعريف يکتا براي داده اين تفاوت برخورد با انواع داده

  .اي بنا کند نوع داده شود که هر کس به دلخواه خود يک روش را براي نمايش دادن مي

 mCRL2شده به  هاي تبديل زبان ۲-۱

يک زبان ي تبديل کردن  دانيم تاکنون کاري در زمينه آنجايي که ما ميبا توجه به نو بودن زبان، تا 

اولين مطالعات انجام شده نامه جزء  هاي انجام گرفته در اين پايان و ترجمهانجام نشده است،  mCRL2به 

اي  ي قوي انواع داده با توجه به قدرت باالي زبان مخصوصاً در فراهم کردن مجموعه. در اين زمينه هستند

اي  اما در مورد جبرپردازه. رود که در آينده شاهد کارهاي بيشتر در اين زمينه باشيم مجرد، انتظار مي

XCRL توان به  آنها مي ي اند، که از جمله کارهايي انجام شده)Arts, Earle et al. 2004(  اشاره کرد که

يک از  است بنابراين با هيچ ١يک زبان تابعي Erlangاز آنجا که  .را مدنظر قرار داده است Erlangزبان 

  .نامه قابل مقايسه نيست هاي انجام گرفته در اين پايان ترجمه

  

  

                                           
1 Functional language 



 

 

  

  

  

    :ها زمينه پيش ٣

 ها زمينه پيش

سومفصل   
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Yاز يک سه تايي  دار سيستم گذار برچسب: ١- ٣ تعريف  ! ��, 7,Z� تشکيل يافته که در آن:  

 ي حاالت، مجموعه � .۱

 ها، ي کنش مجموعه 7 .۲

٣. 7 [ � \ 7 \ ,(�ي گذار است، که هر عضو آن يک گذار  رابطه � F, +� ]Z شود ناميده مي .

(گذار رامعموالً با  ^Z �(�Fو يا  + !  .دهند نمايش مي +

ابتدا در . اند ي الزم قبل از ورود به بحث مورد بررسي قرار گرفته زمينه در اين فصل، چندين پيش

در . گيرند هاي اصلي نمايش همروندي مورد بحث قرار مي هاي گذار به عنوان پايه سيستم ۱-۳زيرفصل 

در نهايت . که در بيان خواص سيستم در وارسي مدل کاربرد دارند شوند هاي زماني بررسي مي منطق ۲- ۳

هاي  هاي سيستم گيرند، که مباني استدالل در اکثر تحليل ارزي دو سيستم همروند مورد بحث قرار مي هم

  .همروند هستند

  مبتني بر حالت و مبتني بر کنش: هاي گذار سيستم ۳-۱

و  ١هاي گذار مبتني بر حالت سيستم: کنند هاي گذار  را معموالً به دو گروه اصلي تقسيم مي سيستم

هاي نوع اول را ساختارهاي  سيستم. )Nicola and Vaandrager 1990( ٢هاي گذار مبتني بر کنش سيستم

سازي  هر دو روش در مدل. نامند نيز مي ٤دار گذار برچسب هاي هاي نوع دوم را سيستم و سيستم ٣کريپکه

هاي  به بيان ساده، در ساختارهاي کريپکه اطالعات در گره. دارند کاربردهاي همروند و مرتبط  سيستم

  . هاي آن هستند دار اطالعات در يال شوند و در سيستم گذار برچسب گراف قرار داده مي

  

  

                                           
1 State based transition system 
2 Action based transition system 
3 Kripke structure 
4 Labelled Transition System (LTS) 
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Qاي نامحدود از حاالت  در هر دو شکل تعريف، مسير به صورت رشته ! تعريف   0+1+

Cشود که در آن به ازاي هر  مي _ =+داشته باشيم   0 Z است که با  Qپسوندي از  =Qمنظور از . �`=+

  .ام آغاز شودCحالت 

مشهورترين اين ترجمه توسط . توان دو سيستم گذار را به يکديگر ترجمه کرد در حالت کلي مي

  . انجام شده است )Nicola and Vaandrager 1995(در  ١دي نيکال و فاندراگر

  ٢راکدهاي پنهان  کنش ۳-۱-۱

در اين روش، اگر يک يال داراي . اي هستند دار اساس نمايش جبرپردازه هاي گذار برچسب سيستم

بنا  .شود نظر از تأثير آن بر حالت به عنوان کنش داخلي در نظر گرفته مي فباشد، آن کنش صر �برچسب 

در  �آميز ارتباط برقرار کنند، يک کنش  بر تعريف ميلنر، هرگاه دو پردازه با يکديگر به شکل موفقيت

CCS هاي داخلي در  کنش. شود ايجاد ميACP ي ها توان نام کنش ترند، و توسط عملگر تغييرنام مي کلي

اي  از جبرهاي پردازهدر مورد ساختارهاي کريپکه تعريف کنش داخلي متفاوت  .تغييرداد �را به  ورد نظرم

 .است

                                           
1 De Nicola & Vaandrager 
2 Inert 

يک . هاي منطقي باشد ي ثابت از اسامي گزاره يک مجموعه 7Gفرض کنيد : ۲-۳ تعريف 

aاز سه تايي  ساختار کريپکه ! ��, b, Z� تشکيل شده که در آن:  

 ي حاالت، مجموعه � •

• b هايي به حاالت  زدن گزاره  اي براي برچسب رابطهb: � Z 2ef ، 

• Z[ � \ ,(� عضو. ي گذار است رابطه � +� ]Z  يک گذار ناميده شده و معموالً به

(صورت  Z Fاگر اين عضو را با . شود نوشته مي + ]Z  نمايش دهيم آنگاه گاهي گذار را

�(�Fبه صورت  !  .نويسند مي +
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:bطور که در تعريف ساختارهاي کريپکه ذکر شد،  همان � Z 2ef زني حاالت است  تابع برچسب

در حالت کلي، در بيان خاصيتي که از . دهد ها نسبت مي اي از گزاره ها مجموعه که به هريک از حالت

ها که  اي از گزاره فرض کنيد زيرمجموعه. شود استفاده نمي 7Gهاي  ي گزاره سيستم مد نظر است از همه

7Ggرود  در خاصيت به کار مي [ 7G يک گذار را اصطالحاً پنهان يا داخلي نسبت به . باشد

را در بين دو حالت از  7Ggهاي  کدام از گزاره هيچ ،نامند اگر اجراي آن مي 7Gاز  7Ggي  وعهزيرمجم

Fگذار  ديگربه عبارت . تغيير ندهدسيستم  ] h  7نسبت بهGg  پنهان است اگر براي هر دو حالت

+, +g ] �+�Fکه  � ! +g  داشته باشيمb�+� i 7G/ ! b�+/� i 7Gg.  

توان گفت  شود، نمي ي که يک کنش پنهان پس از يک کنش ديگر ظاهر ميدر برخي اوقات هنگام

توان کنش داخلي را تشخيص داد،  نمي ۱-۳ شکل براي مثال، در . که واقعاً آن کنش در آنجا بوده است

  .گويند مي راکدهايي در اصطالح  به چنين کنش. قابل رؤيت نيست )ز پس ا �چرا که 
 

  

  کنش داخلي قابل رؤيت نيست:  ١- ٣ شکل 

. برخي اوقات، وجود يک کنش داخلي قابل تشخيص است، هرچند که خود کنش ديده نشود

نظر داشته در گري سيستم سمت راست را  فرض کنيد که مشاهده. را در نظر بگيريد ۲-۳ شکل براي مثال، 

اکنون . قابل انجام شدن است )همواره کنش  Uيا  )در سيستم سمت راست، قبل از انجام شدن . باشد

پس از مدتي، کنش داخلي ممکن است خودبخود انجام شود، که . در نظر بگيريد را سيستم سمت چپ

توان  نخواهد بود، و نمي راکدديگر  �در اين حالت کنش . غيرممکن خواهد بود )در نتيجه انجام دادن 

 .به راحتي آنرا حذف کرد
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 کنش داخلي به طور غيرمستقيم قابل رؤيت است: ٢- ٣ شکل 

. است، و در چه مواقعي نيست راکدسؤال بسيار مهم اين است که در چه مواقعي يک کنش پنهان 

 .کردخواهيم هاي کاهش ترتيب جزئي بحث  روشتوضيح هفتم و در ر مورد اين سؤال در فصل د

 ١هاي زماني منطق ۳-۲

يک  )Clarke, Grumberg et al. 1999; Clarke and Lerda 2007(هاي وارسي مدل  در الگوريتم

اي براي خاصيت  سيستم گذار با تعداد حاالت محدود براي سيستم و همچنين يک منطق زماني گزاره

ها  هاي اين الگوريتم ترين جنبه انتخاب زبان مناسب براي منطق زماني يکي از مهم. شود مدنظر ساخته مي

، زمان ٢در منطق زماني خطي. آورد ي نگرش به طبيعت زمان دو نوع منطق زماني به وجود مي نحوه. است

اين، بنابر. شود که هر لحظه از زمان تنها داراي يک حالت ممکن براي آينده باشد به شکلي مدل مي

، هر ٣هاي زماني انشعابي در منطق. شوند هاي خطي در نظر گرفته مي هاي منطق زماني بر روي رشته فرمول

هاي منطق زماني  ساختارهايي که فرمول. هاي گوناگون منجر شود لحظه از زمان ممکن است به آينده

، و براي منطق زماني کنند معموالً يک خط محاسباتي از برنامه است خطي را بر روي آنها تفسير مي

ي  ها يک محاسبه شود که هر کدام از شاخه هاي محاسباتي نامحدود در نظر گرفته مي انشعابي درخت

  . دهد ي غيرقطعي را نمايش مي ممکن براي يک برنامه

                                           
1 Temporal logics 
2 Linear Temporal Logic (LTL) 
3 Branching Temporal Logic - Computational tree logic (CTL) 
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در  Mمدل . داده شده است Mساختار کريپکه  .*CTL صدق کردن در يک فرمول: ٣-٣ تعريف 

,Mکند،  صدق مي fدر فرمول حالت  sحالت  s m f  ، و در مسيرπ  در فرمول مسيرg  صدق

M,πکند، مي m f ها براي راحتي  در رابطه(، اگر شرائط زير برقرار باشندM حذف شده است:(  
١. + m � اگروفقط اگر � ] b�+�  ؛+ m p�  اگروفقط اگر� q b�+� 

٢. + m V r +اگروفقط اگر  - m V  و+ m - 

+ m V s +اگروفقط اگر  - m V  يا+ m -  
٣. + m tV  اگروفقط اگر به ازاي تمامي مسيرهايQ  داشته باشيم+, Q m V 

+ m uV  اگروفقط اگر مسيرQ  وجود داشته باشد به شکلي که  +ازQ m V. 
٤. Q m V که در آن ،V  يک فرمول حالت است، اگروفقط اگر اولين حالتQ  درVصدق کند 

٥. Q m V r Qاگروفقط اگر  - m V  وQ m - 

Q m V s Qاگروفقط اگر  - m V  ياQ m -  

Q) الف .٦ m �V  اگروفقط اگرQ� m V 

Q) ب m Vv-  اگروفقط اگر براي يک� _ 0 ،Q� m Cو براي هر  - w � ،Q= m V  
 

هاي معمول بولي  ناپذير مرکب از رابط هاي تجزيه ها از يک مجموعه گزاره ، فرمولLTLدر منطق 

منطق زماني انشعابي . شوند ساخته مي) تااينکه( U، و )سرانجام( F، )همواره( Gهاي زماني  به همراه رابط

CTL*  بهLTL  سورهاي مسيرE )يک محاسبه وجود دارد ( وA )افزايد را مي) براي تمامي محاسبات .

سور بعد از يک  بايستي حتماًهاي زماني  است که در آن تمامي رابط *CTLاز  قسمتي CTLمنطق زماني 

ها  به صورت تلويحي يک سور مسير همگاني در جلوي فرمول LTLدقت کنيد که در . قرار گيرندمسير 

 *CTLمعناشناسي منطق  ۳-۳ تعريف در  .است *CTLاصالتاً قسمت خطي  LTLوجود دارد، بنابراين 

  .نسبت به يک ساختار کريپکه ارائه شده است

آخرين . هاي هر شکل از منطق زماني يک بحث بسيار قديمي است بحث در مورد مزايا و کاستي
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ي  از محققين مشهور در حوزه ١موشه وردياز کاري که به طور جدي اين دو روش را مقايسه کرده 

به طور اجمالي اين . )Vardi 2007( ه استشد ارائه ATVA’07هاي صوري است، که در کنفرانس  روش

قابل بيان نيست، در  CTLدر  LTLاز منطق  �xyفرمول . اند دو زبان از لحاظ قدرت بيان غيرقابل مقايسه

ي سيستم گذار  اگر فرض کنيم که اندازه. قابل بيان نيست LTLدر  CTLاز منطق  �7x7yحاليکه فرمول 

 �z��Bدر زمان  CTLي وارسي مدل منطق  داشته باشد آنگاه مسأله Bي  باشد و منطق زماني اندازه �

با . شوند انجام مي �?�}�2هاي وارسي مدل در زمان  ريتمالگو LTLقابل انجام است حال آنکه براي 

است اين باند زماني احتماالً کمتر  PSPACE-Completeجزء مسائل  LTLتوجه به اينکه وارسي مدل 

کمتر بودن زمان وارسي موجب شده که بسياري از ابزارهاي صنعتي به . )Vardi 2007( نخواهد شد

هايي نظير استدالل  تر است و از چارچوب شهودي LTLاز طرف ديگر . کشيده شوند CTLسمت منطق 

  .کند پشتيباني مي) هفتمفصل . ک.ر(ترکيبي 

  ٢رفتارها ارزي هم ۳-۳

ارزي بين دو سيستم مرتبط  اي، تعريف هم ي جبرپردازه مورد بحث در حوزه مطلبترين  شايد مهم

اي نشان  يابي جبرپردازه شود که اساس اثبات در روش درستي اهميت اين موضوع از اينجا ناشي مي .باشد

اي بيان  توصيف مورد انتظار است، که معموالً هر دو به زبان جبرپردازهسازي و  ارزي بين پياده دادن هم

اکثر است بنابراين  دار هاي گذار برچسب اي سيستم جبرهاي پردازه زيربنايکه  با توجه به اين. شوند مي

ي ساختار کريپکه يک روش  در زمينه. اند دار ارائه شده هاي گذار برچسب هاي موجود روي سيستم تعريف

ارزي  هاي هم روش. نيز وجود دارد که در پايان بررسي خواهيم کرد) ٣تيارزي لُکنَ هم(ارزي  ور هممشه

اين  .اند بندي شده طبقه )Glabbeek 1993(از آنها در  دار متعددند، و تعدادي هاي گذار برچسب سيستم

در . نامند مي ٤خالبيک انشعابي فان زمان- خطي ي آن طيف زمان بندي را معموالً از روي نام پيشنهادکننده رده

                                           
1 Moshe Vardi 
2 Equivalence of behaviors 
3 Stuttering equivalence 
4 The van Glabbeek linear time-branching time spectrum 
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ارزي اين طيف  هاي هم بررسي جزئي تمامي صورت .نمايش داده شده است خالبيک فان طيف ۳-۳ شکل 

ترين  ريفظ. ي طيف سودمند است نامه است اما دانستن نکاتي کلي در زمينه ي اين پايان خارج از حوزه

 در پايين - ها  هبيشترين پيونددهند-ها  ارزي ترين هم در باال و محکم -ها ترين پيونددهنده کم–ها  ارزي هم

. تر است ارزي اکيداً از ديگري محکم وجود پيکان به اين موضوع داللت دارد که يک هم. اند آمده طيف

   .ترين آنهاست محکم ٢ارزي آثار و هم ١سازي خالبيک دوشبيه ارزي طيف فان ترين هم بنابراين، ظريف
 

bisimulation

2-nested 
simulation

ready simulation

possible worlds

ready trace

failure trace readiness

failures

language

trace

simulation

possible futures

  
  خالبيک طيف فان: ٣- ٣ شکل 

هاي ديگر طيف نيز  ارزي يکديگر باشند، آنگاه در تمامي هم سازِ ارز دوشبيه ي هم اگر دو پردازه

                                           
1 Bisimulation 
2 Trace equivalence 
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هاست، وگرنه اگر دو پردازه قطعي باشند  اساس طيف وجود عدم قطعيت در پردازه. صدق خواهند کرد

شود، که دو پردازه  اين در قالب يک قضيه بيان مي. اهند بودهاي طيف با هم معادل خو ارزي تمام هم

براي . در مورد آنها صدق کندارزي آثار  سازي دارند اگروفقط اگر هم ي دوشبيه قطعي با يکديگر رابطه

  .رجوع کنيد )Groote and Reniers 2007(توانيد به  يک اثبات از اين قضيه مي

از بسياري از جهات به عنوان يک  )بررسي شده ۱-۳- ۳که در زيرفصل ( سازي ارزي دوشبيه هم

دالئل اين امر بسيار زيادند، و در . شود ي همروندي شناخته مي ارزي معيار و مرکزي در کل نظريه هم

اي پايه اثبات شده  براي يک جبرپردازه )Huttel 1994(در  .اينجا چند دليل مهم را بررسي خواهيم کرد

ارزي  همچنين تنها شکل هم. سازي است وشبيهپذير، د ارزي تصميم همخالبيک تنها  است که در طيف فان

 است ١سازي انشعابي کند دوشبيه را حفظ مي) Xبدون عملگر بعدي ( CTL*_Xهاي  که تمامي فرمول

)Glabbeek 1995( .رکاربرد ارزي پ تنها همبه عنوان  ٢ارزي لُکنَتي همت کرد که توان اثبا عالوه براين، مي

 Nicola and Vaandrager( است سازي انشعابي ارزي دوشبيه هم براي معادليدر ساختارهاي کريپکه 

  .است CCSعملگرهاي حافظ تمامي سازي  دوشبيه از طرف ديگر .)1995

از . واهيم دادارزي را مدنظر قرار خ سازي، در اين فصل تنها اين نوع هم با توجه به اهميت دوشبيه

در بنيادي ارزي  هم اشاره کرد که ٣ارزي شکست توان به هم هاي مهم در طيف مي ارزي ديگر هم

ي آثار محدود قابل مشاهده از يک پردازه به عنوان  ارزي، کليه در اين شکل هم .است CSPاي  جبرپردازه

ارز شکست يکديگر  در اين صورت دو پردازه هم. گيرد ي شکست آن پردازه مورد توجه قرار مي مجموعه

  .هاي شکست آنها با يکديگر مساوي باشند اگر مجموعه هستند اگروفقط

  سازي دوشبيه ۳-۳-۱

توان تصور  سازي مي چندين مدل مختلف براي دوشبيه �ي برخورد با کنش داخلي  نحوهبسته به 

ارزي اکيد بين  شود و يک هم ها تفاوتي گذاشته نمي و باقي کنش �در اولين شکل، بين کنش . کرد
                                           
1 Branching bisimulation 
2 Stuttering equivalence 
3 Failure equivalence 
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است اگروفقط اگر  سازي دوشبيه LTSحاالت يک  ي روي مجموعه |ي دودويي  رابطه: ٤-٣ تعريف 

  :داشته باشيم F و کنش �+|�+براي 
�+هرگاه  • ^Z +�gآنگاه يک گذار ،+� ^Z +�g  وجود داشته باشد که+�/|+�g  
�+ هرگاه • ^Z +�g آنگاه يک گذار ،+� ^Z +�g  وجود داشته باشد که+�/|+�g  
  

 �دن با توجه به ماهيت داخلي بو. گويند سازي قوي مي شود، که معموالً به آن دوشبيه ها ايجاد مي پردازه
براي چنين هدفي  .بدهند �ي انتزاع از کنش  ارزي وجود داشته باشند که اجازه هايي از هم بايستي صورت

سازي انشعابي بيشتر مدنظر  ي کاربرد، دوشبيه در زمينه. سازي ضعيف را پيشنهاد کرده است ميلنر دوشبيه

سازي تأخيري نيز براي مجرد کردن  سازي و دوشبيه دوشبيه-{هاي ديگري نظير  سازي دوشبيه. بوده است

  .اند هاي داخلي پيشنهاد شده کنش

  سازي قوي دوشبيه ۳-۳-۱-۱

  .مده استدر تعاريف زير آ )Park 1981; Milner 1989(سازي  دوشبيه

سازي ايجاد نشده  ي دوشبيه آيد، الزامي براي بازتابي بودن رابطه ميبر ۴-۳ تعريف از طور که  همان

شکل به عنوان مثال نقض، . همچنين، لزوماً اين رابطه به اين شکل که تعريف شده متعدي نيست. است

  . در نظر بگيريدرا  ۳-۴ 

  
  سازي که متعدي نيست ي دوشبيه يک رابطه: ٤- ٣ شکل 

و   ;|�سازي نشان داده شده است که متعدي نيست، چون  ي دوشبيه يک رابطه ۴-۳ شکل در 
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داشته  �سازي  ي دوشبيه اگر به ازاي يک رابطه �~Gهستند  قوي  دومشابه �و  ~: ٥-٣ تعريف 

,�Gباشيم  �� ]   ):)Milner 1989(( عبارتند از ~سه خاصيت مهم .  �
• ~ !� 8�: � is a strong bisimulation: 

 سازي است بزرگترين دوشبيه ~ي  رابطه  •

  .ارزي است ي هم يک رابطه ~ي  رابطه •

  .کند ي تهي نيز صدق مي حتي رابطه ۴- ۳ تعريف در . �g|)gونه  (|�ولي نه  (|;

. دهيم گسترش مي ١سازي را در قالب دومشابهت بنابر مشکالت ذکر شده در فوق، تعريف دوشبيه

 . نامند با يکديگر مي ٢کنند اصطالحاً دومشابه ارزي دومشابهت صدق مي ي هم دو پردازه را که در رابطه

 

سازي به  ي دوشبيه يک رابطه. ي دومشابه است ي دو پردازه دهنده نشان ۵-۳ شکل به عنوان مثال، 

|صورت  ! 8�+, ,�, �+1, ,1�, �+2,   .بين اين دورابطه وجود دارد :�1,
 

s

a a

b
1s 2s

t

1t

b
b

a

  
  ي دومشابه دو رابطه: ٥- ٣ شکل 

شوند، مگر آنکه خالف آن ذکر  سازي و دوشباهت تفاوت قائل نمي در متون معموالً بين دوشبيه

  .است ۴- ۳ تعريف ارزي  ي هم عموماً از هر دوي اين لغات منظور همان رابطه. شود

                                           
1 Bisimilarity 
2 Bisimilar 
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نويسيم  مي Fبراي يک کنش . باشند LTSحالت از يک دو  �+و  �+فرض کنيد : ٦-٣ تعريف 

+� ^�   :اگر وفقط اگر يکي از شرائط زير برقرار باشند �+
•  F � به نحوي وجود داشته باشند که  �g+و  �g+هاي  و حالت �

+� � �Z�
H +�g ^Z +�g � �Z�

H  +�  

• F ! �+و  � � �Z�
H +� 

  .ارزي است ي هم يک رابطه ~ي  رابطه •

سازي ضعيف است اگروفقط اگر  دوشبيه LTSالت يک بر روي حا | ي دودويي رابطه: ٧-٣ تعريف 

  :داشته باشيم) �شامل ( Fو کنش  �+|�+براي 
�+اگر  • ^Z +�g  آنگاه گذار+� ^� +�g  وجود داشته باشد که+�/|+�g 

�+اگر  • ^Z +�g  آنگاه گذار+� ^� +�g  وجود داشته باشد که+�/|+�g  

  سازي ضعيف دوشبيه ۳-۳-۱-۲

جرد کردن سازي قوي براي م هاي متفاوتي براي توسعه دادن دوشبيه طور که اشاره شد، روش همان

در اين روش، . ها توسط خود ميلنر پيشنهاد شده است ترين اين روش ساده. هاي داخلي وجود دارند کنش

مثل (ديگر متناظر است  ي از پردازه Fيک پردازه با يک کنش  از) غيرداخلي( Fاوالً هر کنش 

 �ثانياً هر کنش . توانند بيايند در قبل يا بعد آن مي �از  دلخواههاي  ، ولي رشته)سازي معمولي دوشبيه
سازي ضعيف، ابتدا نماد زير را  براي تعريف دوشبيه. متناظر باشد �به طول دلخواه از   بايستي با يک رشته

  :کنيم معرفي مي

  :خواهد بود ۷-۳ تعريف سازي ضعيف به صورت  بدين ترتيب دوشبيه

  .گويند سازي نيز مي دوشبيه-�ارزي  و نيز هم ١ارزي مشاهده سازي ضعيف، هم ارزي دوشبيه به هم

                                           
1 Observation equivalence 
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  ١سازي انشعابي دوشبيه ۳-۳-۱-۳

سازي  توان به عنوان يک گسترش طبيعي از دوشبيه سازي ضعيف را نمي از يک نقطه نظر، دوشبيه

علت اصلي اين موضوع . )Glabbeek and Weijland 1996(هاي داخلي در نظر گرفت  براي انتزاع کنش

فته سازي ضعيف ناديده گر سازي در دوشبيه که يکي از خواص مهم دوشبيه توان دانست را از اينجا مي

ي ديگر متناظر است، به شکلي که تمامي  هر محاسبه در يک پردازه با يک محاسبه در پردازه: شده است

اي که در تعريف  مسأله. سازي با يکديگر ارتباط داشته باشند حاالت مياني از اين دو محاسبه تحت دوشبيه

توان بدون داشتن هيچ  ميا ه سازي ضعيف وجود دارد اين است که در يکي از پردازه ميلنر از دوشبيه

  .توليد کرد �دلخواه کنش تعداد به دهد  ي ديگر رخ مي نگراني که چه اتفاقي در پردازه

. را در نظر بگيريد ۶-۳ شکل ارزي،  ي تعريف هم به عنوان يک مثال از مسائل مربوط با اين نحوه

و  Uين ي سمت چپ، انتخاب ب در پردازه. بايکديگر مشابه ضعيف هستند ۷-۳ تعريف اين دو پردازه طبق 
اي وجود  ي سمت راست محاسبه گيرد، حال آنکه در پردازه صورت مي )تنها بعد از انجام دادن کنش  �

  .شده است انتخاباز قبل  )پس از انجام کنش  Uدارد که طي آن کنش 

  

  
  ي دومشابه ضعيف پردازهدو : ٦- ٣ شکل 

                                           
1 Branching bisimulation 
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سازي انشعابي است اگروفقط اگر  دوشبيه LTSبر روي حاالت يک  | ي دودويي رابطه: ٨-٣ تعريف 

  :باشد )�شامل (يک کنش  Fو  ,|+متقارن بوده، و هرگاه 
+اگر            ^Z ,g آنگاه حداقل يکي از شرائط زير برقرار باشند  
• F !  ,|g+و  �

Eيک  • _  و يک رشته از گذارهاي  0

Cبه ازاي هر  =,|+به شکلي که  ] 80, E: و ،+g|,g  
, ! ,� �Z ,� �Z ,� ,A ^Z ,g 

گذارد، به نحوي که  سازي ضعيف مي تر بر روي دوشبيه سازي انشعابي يک شرط قوي دوشبيه

  .سازي شوند مياني نيز بايستي در ديگري شبيه �هاي  تمامي کنش

طور که  همان. گويند دوشباهت انشعابي مي ،سازي انشعابي مانند تعاريف قبل، به بزرگترين دوشبيه

سازي انشعابي در بين انواع  ي همروندي است، دوشبيه و مهم در نظريهارزي مرکزي  سازي يک هم دوشبيه

هاي  فان خالبيک در يازده بند برتري. ي منحصر به فرد است ها يک نظريه سازي مختلف دوشبيه

از نظر کاربردي، از ميان اين يازده دليل، بند .  )Glabbeek 1995(شمارد  سازي انشعابي را برمي دوشبيه

هاي  ارزي در طيف است که فرمول سازي انشعابي تنها هم اي دارد، که دوشبيه پنجم براي ما اهميت ويژه

CTL_X* کند را حفظ مي.  

  ١ارزي لُکنَتي هم ۳-۳-۲

ي مشهوري  ي مقاله در مقدمه. پردازيم که ميارزي در ساختارهاي کريپ ترين هم در اين فصل به مهم

ورتي ما از ص: "طور آمده است ، اين)Browne, Clarke et al. 1988(ارزي را معرفي کرده است  که اين هم

با توجه به اين ". باشد سازي ميلنر  کنيم که مشابه دوشبيه ارزي بين ساختارهاي کريپکه استفاده مي از هم

                                           
1 Stuttering equivalence 
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�دو مسير نامحدود : ٩-٣ تعريف  ! +0 F0Z +1 F1Z   و� ! )� ��Z )� ��Z   از ساختار کريپکه را در

ي نامحدود از مقادير صحيح وجود  ، اگر دو رشته ���~�ارز لُکنَتي هستند،  هم �و  �. نظر بگيريد

0داشته باشند  ! C� w C� w C� w 0و    ! �� w �� w �� w Eبه شکلي که در ازاي هر    _ 0 

  :داشته باشيم
b�+=�� ! b�+=�`�� !  ! b�+=������ ! 
b�)��� ! b�)��`�� !  ! b�+������� 

نامند، اما بايستي دقت کرد که  نيز مي )Namjoshi 1997(سازي لکنتي  ارزي را دوشبيه قصد، گاهي اين هم

ارزي لکنتي در  بعدها مشخص شد که معادل هم. ارزي مختص ساختارهاي کريپکه است اين نوع هم

 Nicola and Vaandrager() ۳-۱-۳-۳ فصل. ک.ر(سازي انشعابي  دار دوشبيه هاي گذار برچسب سيستم

  .هستند *CTL_Xهاي  ارزي حافظ فرمول هاي هم است، و هر دوي اين صورت )1995

  

. گويند بلوک ميهايي که به طور مشابه برچسب خورده باشند اصطالحاً يک  به يک رشته از حالت

هاي  هايي باشند، که برچسب ارز لکنتي هستند اگر قابل تقسيم به بلوک تر، دو مسير هم به عبارت ساده

شکل به عنوان يک مثال ساده، در . ام از ديگري باشندEهاي بلوک  سير همان برچسبام از يک مEبلوک 

  .ارز لکنتي نشان داده شده است دو مسير هم ۳-۷ 
 

  

  ارز لکنتي دو مسير هم: ٧- ٣ شکل 

  



  ها زمينه پيش:فصل سوم  ٣٤

 

  بندي جمع ۳-۳-۳

هاي بسيار  جدا از استفاده. ي همروندي هستند هاي اصلي نظريه شک از پايه ارزي بي هاي هم روش

نامه از  در اين پايان آن ها برشمرده شده است، دو کاربرد زيادي که در مقاالت مختلف براي اين روش

طور که در  همان. اي است يابي به روش جبرپردازه کاربرد اول در درستي. اي برخوردارند اهميت ويژه

يکي : اي دو توصيف وجود دارند يابي به روش جبرپردازه ابتداي فصل اول شرح داديم، در درستي

براي ويژگي که از سيستم انتظار  سازي انجام شده براي سيستم، و ديگري توصيفي توصيف براي پياده

است، که بسته به  ارزي ميان اين دو توصيف دن وجود يک نوع همياب نشان دا ي درستي وظيفه. رود مي

هايي هستند که يک نوع  ارزي کاربرد مهم ديگر، هم. هاي موجود باشد ارزي تواند يکي از هم کاربرد مي

هاي  در روش. استعمال بسيار زيادي در وارسي مدل دارندها  ارزي اين هم. کنند منطق زماني را حفظ مي

يک سيستم  بههايي  سيستم گذار توسط الگوريتم)  نامه است اين پايان هفتمکه موضوع فصل (کاهش 

سازي درست انجام شده است، و  در اين فرآيند بايستي نشان داد که کار ساده. شود تر تبديل مي گذار ساده

سيستم توصيف سيستم واقعي و  توصيف ارزي بين د که يک صورت از همدهن بدين منظور نشان مي

.  دارند هاي منطق زماني مورد استفاده در مسأله را در خود نگاه مي خالصه شده وجود دارد که فرمول

هاي کاهش به روش ترتيب جزئي به ناچار  هاي کاهشي نظير تجرد، تقارن و انواع و اقسام مدل الگوريتم

  .ها سروکار داشته باشند ارزي بايستي با هم
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نامه به عنوان  کند، که در اين پايان را معرفي مي mCRL2اين فصل زبان توصيف صوري 

اي، منابع موجود  باتوجه به جديد بودن اين جبرپردازه .اي هدف مورد استفاده قرار گرفته است جبرپردازه

 )Groote, Mathijssen et al. 2005(ي  توان به دو مقاله ي آنها مي از جمله کهبراي معرفي آن محدودند، 

١سايت در وب. اشاره کرد )Groote, Mathijssen et al. 2007(و 
توان آخرين  نيز مي mCRL2مربوط به   

 mCRL2نويسي از کتابي با موضوع  در زمان نوشتن اين متن، پيش  .را کسب نمود در اين زمينه اطالعات

 Groote( رسد در دست تهيه است، که به زودي به مراحل نهايي مي M. Reniersو  J.F. Grooteتوسط 

and Reniers 2007(.  

 XCRL )Groote and Ponseزبان بعدي  mCRL2مشخص است،   mCRL2طور که از نام  همان

1994; Groote and Reniers 2001(  است، و سخن گفتن ازmCRL2  بدون بررسيXCRL  پذير  امکان

موفقيت  به طراحي شده و ٢ي نود در مرکز رياضيات و علوم کامپيوتر هلند در اوائل دهه XCRL. نيست

 Groote, Pang et al. 2003; Pang, Fokkink et al. 2003; Badban, Fokkink(قابل توجهي در صنعت 

et al. 2005(  ابتدا به  اي جبرپردازه مفهوم کلياز دوره کردن  پس در اين فصل،. يافته استدستXCRL 

  .تمرکز خواهيم نمود mCRL2 برسپس و خواهيم پرداخت، 

  اي اي بر جبرپردازه مقدمه ۴-۱

منظور از پردازه در اينجا رفتار . هاي همروند از طريق جبري است ي سيستم اي مطالعه جبرپردازه

ي رفتار آن حائز  افزار، يک دستگاه و هر چيزي باشد که مطالعه تواند يک نرم سيستم مي. سيستم است

ترتيب انجام . دارد شود که سيستم قابليت انجام آنرا اطالق مي رويدادهاييي  رفتار به کليه. اهميت است

. رفتاري يک سيستم هستندمهم هاي  آنها از جنبه و يا پيوسته بودن انجام رويدادها، زمان، احتمالشدن 

به جاي در نظر همچنين . گيرد مورد بررسي قرار مي ها يکي از اين جنبهمعموالً رفتار سيستم تنها از 

                                           
1 www.mcrl2.org 
2 Centrum voor Wiskunde en Informatica (Center for Mathematics and Computer Science) 
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واحد يک به عنوان  ٢"کنش" ازکرد، که در آن  از رفتار را مطالعه ١توان يک مشاهده گرفتن رفتار، مي

 اصوالًها را  اي ريشه در علوم کامپيوتر دارد، بنابراين کنش جبرپردازه از آنجا که. کنند ياد ميمشاهده 

هاي  دهد و کنش به عبارت ديگر، يک کنش در يک لحظه از زمان رخ مي. گيرند گسسته در نظر مي

به همين علت گاهي پردازه را سيستم رويدادهاي گسسته . تندمتفاوت در زمان از يکديگر مجزا هس

  .نامند مي

اي از  يک جبرپردازه. ي رويکرد جبري و منطبق بر اصول موضوعه است دهنده نشان" جبر"ي  کلمه

. شود که در يک مجموعه اصول موضوعه براي عملگرهايي صدق کند يک ساختار رياضي تشکيل مي

  .توان محاسبه انجام داد ها مي پردازهتوسط اصول موضوعه، بر روي 

در ابتدا به پردازه يک مقدار به . خروجي است/ترين شکل رفتار به صورت يک تابع ورودي ساده

. شود نوان خروجي يا حاصل کار بيرون داده ميشود، و در يک زمان مقداري به ع عنوان ورودي داده مي

ي کامپيوتري از اواسط قرن بيستم مورد  يک برنامهي براترين صورت رفتاري  چنين نگرشي به عنوان ساده

در اين نظريه هر . ي اتوماتا با تعداد حاالت محدود شده است نظريه ايجادگذار  توجه قرار گرفته و پايه

هر اتوماتون داراي تعدادي حالت و تعدادي گذار است که . شود پردازه به صورت يک اتوماتون مدل مي

ي انجام شدن يک کنش پايه است،  دهنده يک گذار نشان. رود ه حالت ديگر مياز يک حالت ببا گذارها 

و چندين حالت ) يا بيشتر(همچنين يک حالت اوليه . شود که به عنوان واحد اصلي رفتار در نظر گرفته مي

ي آن است، که شامل مسيري از حالت اوليه به ٣يک رفتار سيستم يک اجرا. نهايي در سيستم وجود دارند

در نظر گرفته  برابري مهم هنگامي است که دو اتوماتون با يک ديگر  يک جنبه. شود ت نهايي ميحال

 هااز نظر رفتار برابرياست، که در آن " ها برابري زبان" برابريترين صورت  اي در اتوماتا پايه. شوند مي

جبري که  .استيک مجموعه اجراها از حالت اوليه به حالت نهايي  رفتار در آن ، کهشود بررسي مي

 )Hopcroft and Ullman 1990( ٤هاي منظم دهد جبر عبارت ها را مي ي تحليل برابري بين اتوماتون اجازه

                                           
1 Observation 
2 Action 
3 Run 
4 Algebra of regular expressions 
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  .است

در اين روش هيچ نشاني از . گو نيست بعدها مشخص شد که اين مدل در بسياري از حاالت پاسخ

تواند با ديگري  در حين اجرا از حالت اوليه به نهايي سيستم نمي يعنيها وجود ندارد،  تعامل بين سيستم

در . وند و يا واکنشي ضروري استهاي همر اين خاصيت در بررسي سيستم. کنش داشته باشد ميان

ي همروندي  هدف نظريه. کنش دائمي ميان محيط و سيستم وجود دارد هاي واکنشي يک برهم سيستم

هاي اين نظريه سعي در  اي، به عنوان يکي از زيرمجموعه جبرپردازه. هايي است بررسي چنين سيستم

صوالً يکي از عملگرهاي مورد استفاده در اين روش ا. هاي همروند به صورت جبري دارد بررسي سيستم

و ترکيب متوالي نيز وجود  گزينشيعالوه براين، عملگرهايي نظير ترکيب . هاست ترکيب موازي پردازه

ها را به صورت جبري  توان سيستم ي ناظر بر عملگرها مي به کمک يک مجموعه از اصول موضوعه. دارند

روش کار به اين . ها را نيز بررسي کرد توان درستي سيستم توسط تحليل برابري مي. تحليل و تفسير نمود

  .شود مياطمينان حاصل شکل است که با نشان دادن برابري با سيستم مورد نظر 

١دار برچسب  هاي گذار اي را توسط سيستم هاي جبرپردازه معموالً سيستم
دهند، که در  نمايش مي  

ها  صورت برابري در اين سيستم. ن آنها وجود داردآن يک مجموعه از حاالت به همراه گذارهايي در بي

. است ٢سازي دار دوشبيه هاي گذار برچسب بارزترين حالت برابري در سيستم. برابري زباني نيستاصوالً 

هاي برابري به عنوان يک قسمت  دار و حالت هاي گذار برچسب معموالً بررسي چگونگي تعريف سيستم

  .شود اي بيان نمي شود با اينکه معموالً براي آن اصول موضوعه مياي در نظر گرفته  از جبر پردازه

ي  ي موجود براي نظريه در آن زمان، تنها نظريه. ي هفتاد به وجود آمد اي در اواخر دهه جبرپردازه

 ٣هاي مرتبط اي اصلي ارائه شده عبارتند از حساب سيستم سه جبرپردازه. هاي پتري بود همروندي شبکه

)Milner 1980; Milner 1989(٤هاي ترتيبي مرتبط ، پردازه )Hoare 1978; Hoare 1985(  و جبر

ي اين سه  در مقايسه. )Bergstra and Klop 1984; Baeten and Weijland 1990( ٥هاي مرتبط پردازه

                                           
1 Labelled transition systems 
2 Bisimulation 
3 Calculus of Communicating Systems (CCS) 
4 Communicating Sequential Processes (CSP) 
5 Algebra of Communicating Processes (ACP) 
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از لحاظ . ي آنها تا مقدار زيادي به يکديگر شباهت دارند توان گفت که هر سه طور مي اي اين جبرپردازه

ي  نظريه در مقايسه با دو جبر ديگر،. ي کامل پيدا کرد اي بود که يک نظريه اولين جبرپردازه CCS تاريخي،

تأکيد  ACPدر .)Baeten, Beek et al. 2006( دارد کنندگي رامتمايزکمترين از بقيه  CSP در ١برابري

تر از دوتاي  ها کلي الگوي ارتباط بين سيستم ACPهمچنين در . شده است برابريي  بيشتري بر نظريه

  .ديگر است

(خُرد زبان نمايش مشترک  ۴-۲
٢
�CRLCRLCRLCRL(  

  ي ايجاد فلسفه  ۴-۲-۱

رف به ص با اتکاي آمد، کهاي به وجود  ي جبرهاي پردازه ي نود، چالشي در جامعه در اوائل دهه

 .Fokkink, Groote et al( پيچيدگي قابل اثبات هستند ميزاناي مسائل تا چه  ي جبرپردازه اصول موضوعه

 ;Milner 1980(بند در  و يک مدل زمان ٣بيت متناوبمسائلي نظير پروتکل  زمانپيش از آن . )2004

Milner 1989; Baeten and Weijland 1990( به اثبات رسيده بودند، اما سؤال اصلي اين بود که آيا 

براي اينکه مسائل دشوارتر مدنظر قرار بگيرند،  .شود يا خير اي محدود به اين مسائل مي قدرت جبرپردازه

روي  يکي از دالئل. اي قرار گرفت دستور کار محققين جبرپردازه در ٤ي لغزنده بررسي پروتکل پنجره

هاي آن به سهولت  درستي تمامي جنبهنشان دادن آوردن به اين پروتکل اين بود که در عمل اثبات شد که 

 Vaandrager( اند چندين مقاله در مورد اثبات پروتکل در حالت يک بيتي منتشر شده. گيرد انجام نمي

1986; Groenveld 1987( . ي پروتکل بيت متناوب از  تي دشوارترين مسأله، بررسي درس۱۹۹۰در سال

با اينکه در ابتدا به نظر . مورد توجه قرار گرفت ٥هاي کامپيوتري تننباوم دومين ويرايش کتاب شبکه

                                           
1 Equational theory 
2 micro Common Representation Language 
3 Alternating bit protocol 
4 Sliding Window Protocol (SWP) 
5 Andrew Stuart Tanenbaum 
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ي  مداوم همراه با ارائهسال کار  ۱۳اي موجب شد که تنها پس از  رسيد، اما ضعف جبرپردازه نمي

بست در  جالب اينکه در حين کار يک بن .کنداثبات را تکل اين پرو بتواند درستي هاي جديد نظريه

نويسندگان  .هاي جديدتر کتاب تننباوم اين خطا اصالح شده است پروتکل نيز يافته شد که در روايت

 ,Fokkink( دانند اي مي ي عطفي در تاريخ جبرپردازه خود را نقطهي  مقالهاثبات پروتکل در  ي نهايي مقاله

Groote et al. 2003(. سيستم تنها بر مبناي اصول  ٢و پيشرفت ١در اين مقاله، هر دو خاصيت امنيت

 .اند مورد اثبات قرار گرفته) XCRL(اي  بنيادين يک جبرپردازه

هاي  قدرت بيان و روش: توان جستجو کرد کالسيک اثبات را در دو عامل ميضعيف بودن روش 

علت اصلي محدوديت در قدرت بيان؛ مربوط به سروکار نداشتن  .)Groote and Reniers 2001( اثبات

درجه  عنصرهاي پيشين، با مفهوم داده به عنوان يک  جبرپردازه بسياري ازدر . مستقيم با مفهوم داده است

تند، و عدم قدرت کافي ها هس اري از محاسبات با دادهبسي در مسائل بزرگ، معموالً. شد دوم برخورد مي

مشکل دوم، . سازي سيستم خواهد شد ها موجب کاسته شدن قدرت زبان در مدل در برخورد با داده

هايي هستند که در زمان کم  هاي اثبات، دستورالعمل منظور از روش. شود هاي اثبات مي مربوط به روش

اي  د که اصولي که قبالً در جبرهاي پردازهشو اين مسأله از اينجا ناشي مي. هاي کوتاه بشوند منجر به اثبات

  .دادند شدند بسيار ساده و مقدماتي بودند، و کفاف يک سيستم پيچيده را نمي قرار داده مي

اين کار . اي شد اي به جبرپردازه براي حل مشکل اول، ابتدا تالش بر اضافه کردن مفهوم انواع داده

ها اين بود  انجام شده بود، اما مشکل آن زبان )Tommaso and Ed 1987(هاي قبلي مثل لوتوس  در زبان

 ACP(اي اصلي  به همين منظور، يکي از جبرهاي پردازه. که از پيچيدگي نسبتاً بااليي برخوردار بودند

)Baeten and Weijland 1990( ( به عنوان پايه در نظر گرفته شد و با هدف کمينه بودن تغييرات، مفهوم

ي  تأکيد اصلي بر ساده بودن تغييرات و قدرت آن بود، تا هم مطالعه. اي به زبان اضافه گرديد انواع داده

  .هاي مختلف را بتوان در آن بيان کرد خود زبان به سادگي انجام گيرد و هم سيستم

هايي به دست آمدند که از آنها  ي لغزنده، تکنيک ي اثبات کردن پروتکل پنجرهدر حين تالش برا

                                           
1 Safety 
2 Liveness 
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ها  ترين اين تکنيک ي مهم از جمله. شوند اي نام برده مي اثبات در جبرپردازه ١شناسي اصطالحاً به روش

 Bezem and( ٣ناورداها و  )Groote and Springintveld 2001( ٢ها ها و کانون مخروطتوان به  مي

Groote 1994( هاي کاهش فضاي حالت  يکي از روشنيز  ٤اولويت دهي-�روش  همچنين .اشاره نمود

که  بااين .بررسي شده است ۱- ۳-۷ اين روش در فصل . که ربط مستقيمي به پروتکل ندارداست 

 )Groote and Reniers 2001(طور که در  هاي يافته شده تاکنون بسيار مؤثر و توانا هستند، اما همان روش

   .ها و فنون موجود جا براي پيشرفت بسيار دارند ذکر شده هنوز ايده

 ها در داده اي مجرد به عنوان پايه و اساسي براي درادامه، پس از مروري کلي بر مفاهيم انواع داده

X��b  اي  جبرپردازه، مفاهيم و چگونگي توصيف درX��b  نوشتاري  .به اختصار توضيح خواهيم دادرا

ي زبان ارائه شده مطابق با نمادهاي آشناي رياضيات است، ولي براي استفاده  که در اين فصل براي ارائه

. از ابزارهاي موجود بايستي ورودي از زبان متني که در دستورالعمل همراه ابزار آمده است پيروي شود

ي نگارش برخي دستورات تغيير جزئي کرده که ما از نحو  نحوه X��bنسبت به  mCRL2همچنين در 

mCRL2 تبعيت خواهيم نمود.  

  ٥اي مجرد انواع داده ۴-۲-۲

ها، آنها را  بندي داده براي طبقه. کند ها را در دانش کامپيوتر ايفا مي ترين نقش داده يکي از مهم

هاست که  اي از داده دهنده مجموعه اي نشان يک نوع داده. کنند تقسيم مياي  انواع دادهمعموالً در قالب 

اي مجرد نمايش دادن  هدف از انواع داده. کنند هاي مشابهي ارائه مي ساختار مشابه باهم دارند، و سرويس

سازي  اي مجرد جزئيات پياده در انواع داده. هاست دادهروي  بر اي از توابع مجموعهساختارهاي رياضي و 

  . ي نمايش در حافظه و يا کارايي انجام محاسبات مفاهيمي انتزاعي هستند نظير اندازه

، ١در روش مبتني بر مدل. روش کلي وجود دارداي مجرد، دو  براي تعريف صوري انواع داده

                                           
1 Methodology 
2 Cones and Foci 
3 Invariants 
4 �-priorization 
5 Abstract Data Types (ADT) 
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ها و روابط رياضي، حالت  در مدل با کمک مجموعه. شوند ها بيان مي عملگرهاي نوع داده بر مبناي مدل

براي . گيرد در تعريف کردن عملگر چگونگي تغيير مدل مورد بررسي قرار مي. دشو سيستم مشخص مي

  .يک دفترچه تلفن در روش مبتني بر مدل ذکر شده است ۱-۴ شکل کد  مثال، در شبه
 
specfield Name->Number map; 
 PhoneBook () 
  returns pb | no pb.map 
 PhoneBook addEntry (Name na, Number nu) 
  requires no na.(this.map) 
  returns pb | pb.map = this.map + na->nu 
 PhoneBook delEntry (Name n) 
  returns pb | pb.map = this.map - n->Number 
 PhoneBook changeEntry (Name na, Number nu) 
  requires some na.(this.map) 
  returns pb | pb.map = this.map ++ na->nu 
 Number lookup (Name na) 
  returns some na.(this.map) => na.(this.map) else null 

 ))Jackson 2006( برگرفته از( روش مبتني بر مدل کد دفترچه تلفن در شبه:  ١- ٤ شکل 

گاهي به اين روش مبتني ن با توجه به تأکيد اين روش بر حالت سيستم و چگونگي تغيير يافتن آ

 Woodman and Heal( VDMو  )Z )Spivey 1989هاي صوري  مدل .شود نيز اطالق مي ٢بر حالت

  .هاي موفقي از اين روش هستند نمونه )1993

در اين رويکرد حالت به طور صريح وجود . روش دوم، روش جبري يا اصل موضوعي است

ي تلفن در  مثال دفترچه. شود اي براي بيان عملگرها و روابط بين آنها ذکر مي ندارد، و اصول موضوعه

  .به صورت جبري بيان شده است ۲-۴ شکل 
 
PhoneBook new () 
PhoneBook addEntry (Name na, Number nu) 
PhoneBook delEntry (Name n) 
PhoneBook changeEntry (Name na, Number nu) 
Number lookup (Name na) 
lookup (new()) = null 
lookup (addEntry (pb, na, nu), n) = if n = na then nu else lookup (pb, n) 
delEntry (addEntry (pb, na, nu), n) = 

if n = na then pb else addEntry (delEntry (pb, n), na, nu) 
  ))Jackson 2006( برگرفته از(کد دفترچه تلفن در روش جبري  شبه٢- ٤ شکل 

                                                                                                                                
1 Model-based 
2 State-based 
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ي تلفني به  توان اشاره کرد که هر دفترچه ه اين نکته ميب ۲-۴ شکل کد  از نکات مهم در شبه

توان  به طور شهودي مي. قابل بيان است addEntry(addEntry(…addEntry(new(),…),…))صورت 

اي برحسب آن  را به عنوان يک سازنده براي اين نوع در نظر گرفت، که تمامي اجزاي داده addEntryتابع 

نامه  ي اين پايان اي مجرد خارج از حوزه انواع مختلف توصيف انواع داده بررسي کامل. قابل بيان هستند

در . اشاره کرد )Loeckx, Ehrich et al. 2000(توان به عنوان مثال به  است، و براي مطالب بيشتر مي

 .را مورد بررسي قرار خواهيم داد X��bاي در  ادامه، چگونگي توصيف انواع داده

براي مثال،  .شوند تعريف مي ١گونه به اسمي ناتهي هاي اي مجرد، مجموعه براي تعريف انواع داده

M ! 8,)<�, V(.+�:  وO ! 80,1, … براي هر گونه، چندين تابع نيز . ي مختلف هستند دو گونه :

  :شوند ي اصلي تقسيم مي توابع به دو دسته. ممکن است تعريف شود

 .شود مياز اين توابع براي ساختن اجزاي يک گونه استفاده : ٢توابع سازنده .۱

 .شوند اينها توابعي هستند که بر اساس توابع سازنده توليد مي: ٣توابع افزوده .۲

ها  اين است که سازنده Mيک روش برخورد با . به عنوان مثال، مقادير بولي را مد نظر قرار دهيد

توابعي توان  مي را sو  rکه در اين صورت تمامي پيوندها از قبيل ، گرفته شونددر نظر  �+.)Vو  �>(,

، که در گرفته شوندسازنده در نظر  توابع ¬و  �+.)Vروش ديگر اين است که ترکيب  .تلقي کردافزوده 

  .باشدافزوده  يکتواند  مي �>(,اين صورت 

با استفاده از توابع  .شوند نمايش داده مي consها توسط  و سازنده sortها توسط  گونه X��bدر 

  . را براي نشان دادن اعداد طبيعي تعريف کرد ,)�ي  توان گونه سازنده، مي
�(,; sort 
��)R � �(,; cons 
+<���++R) � �(, � �(,;  

  :ايم که تمامي اعضاي آن به صورت زير هستند ساخته ,)�ي  در اينجا يک دامنه

+<���++R)�+<���++R)�… �+<���++R)���)R�… ���… 
                                           
1 Sort 
2 Constructor functions 
3 Additional functions 
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 ,)�توانيم به  توابع افزوده را به راحتي مي. شوند تعريف مي mapي  توابع افزوده با کليدواژه

  :اضافه کنيم
�; � �(, \ �(, Z M; map 
�.<+ , ,CB�+ � �(, \ �(, Z �(,;  

همچنين بايستي قابليتي وجود داشته باشد که بتوان با آن نشان داد که اين توابع چگونه بر اعداد 

اين . شود انجام مي eqnي  اين کار توسط تعريف کردن يک سري رابطه توسط کليد واژه. کنند کار مي

که در روابط  نيز متغيرهايي varي  توسط کليدواژه. روابط معموالً به فرم قوانين بازنويسي هستند

  .شوند مورد نيازند تعريف مي eqnترين  نزديک
�,B � �(,; var 
�;��, �� ! ,)<�; eqn 
�;���)R, +<���++R)���� ! V(.+�;  
�;�+<���++R)���, ��)R� ! V(.+�;  
�;�+<���++R)���, +<���++R)�B�� ! �;��,B�;  
�.<+� �, ��)R� ! �;  
�.<+� �, +<���++R)�B�� ! +<���++R)� �.<+� �,B��;  
,CB�+� �, ��)R� ! ��)R;  
,CB�+� �, +<���++R)� B�� ! �.<+��, ,CB�+��,B��;  

يک سيستم . است١"سيستم بازنويسي عبارت"توصيفات جبري بر اساس  اجرا کردنروش 

B(�,اي از قوانين بازنويسي به فرم  بازنويسي عبارت از مجموعه � ,�)B شود که در آن  تشکيل مي

اين شروط براي تضمين . باشد سمت چپ يک متغير تنها نيست و سمت راست شامل متغيرهاي تازه نمي

به عنوان مثال براي طرز کار سيستم بازنويسي عبارت، چهار قانون . کردن پايان بازنويسي الزامي است

  :گيريم بازنويسي براي اعداد طبيعي را در نظر مي
� � �.<+��, ��)R� 1. 
+<���++R)��.<+��,B��  � �.<+��, +<���++R)�B�� 2. 
��)R � ,CB�+��, ��)R� 3. 
�.<+�,CB�+��,B�, �� � ,CB�+��, +<���++R)�B�� 4. 

,�CB�+�+<��++R)���)R,دهيم که  با استفاده از سيستم بازنويسي فوق، نشان مي
+<���++R)�+<���++R)���)R���   قابل بازنويسي به+<���++R)�+<���++R)���)R�� است.  

                                           
1 Term rewriting system 
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در يک توصيف درست، هر کاهشي با استفاده از قوانين بازنويسي نهايتاً به يک فرم نرمال منجر 

آل، براي يک عبارت تنها يک  در يک سيستم ايده. از توابع سازنده ساخته شده استخواهد شد که کامالً 

  .گويند مي ١فرم نرمال وجود دارد، که به آن همريزي

دهد که در اثبات برخي مسائل  تفاوت بين توابع سازنده و افزوده يک روش استقراء به دست مي

توان تصور کرد که  تعريف شده باشد، آنگاه ميبه کمک تعدادي سازنده  �ي  اگر يک گونه. سودمند است

ها بر تعدادي از نشانوندهاي  قابل نمايش به صورت اعمال يکي از سازنده �ي  هر عبارت از گونه

ها  Dرا براي تمامي  ���Dبنابراين، اگر بخواهيم خاصيت . هاي متناظر با نشاوندها باشد برگزيده از گونه
, ,������Dکافيست که عبارت اثبات کنيم،  �ي  از گونه D��� ي  را براي هر سازندهn- تايي

��: �� \ \ ��� ، مثالً ��اگر هر کدام از نشانوندهاي . اثبات کنيم =�ي  از گونه =Dوهر عبارت  �

Dباشد، به خاطر اينکه  �ي  ، از گونه�D�  کوچکتر ازD توان از  است آنگاه مي��D�� با بهره . استفاده کرد

 Fokkink(بحث بيشتر بر روي استقرا در کتاب . دهيم استقرا انجام مي �بردن از اين استدالل بر روي 

  . شرح داده شده است )2007

اي از قبل تعريف نشده است، به شکلي  هيچ نوع داده X��bبا توجه به هدف ساده بودن زبان، در 

هايي به صورت توکار تعريف  ، دادهmCRL2در . شدند که همواره در هر توصيفي بايستي تعريف مي

ي انواع  از جمله. اي ساده از بين برود اع دادهها نيازي به تعريف مجدد انو اند تا در تمامي برنامه شده

اي عددي، انواع ساختارمند،  ها، انواع داده توان به بولين مي mCRL2اي از پيش تعريف شده در  داده

                                           
1 Confluence 

(4) � ,CB�+�+<��++R)���)R�, +<���++R)�+<���++R)���)R��� 
(4) � �.<+�,CB�+�+<��++R)���)R�, +<���++R)���)R��, +<���++R)���)R�� 
(3) � �.<+��.<+ �,CB�+�+<��++R)���)R�, ��)R�,+<���++R)���)R� � , +<���++R)���)R�� 
(2) � �.<+��.<+���)R, +<���++R)���)R��, +<��++R)���)R�� 
(1) � �.<+�+<���++R)��.<+���)R, ��)R��, +<���++R)���)R�� 
(2) � �.<+�+<���++R)���)R�, +<���++R)���)R�� 
(1) � +<���++R)��.<+�+<���++R)���)R�, ��)R�� 
  +<���++R)��+<���++R)���)R��� 
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  .ها اشاره کرد ها، توابع و مجموعه ليست

   �CRLCRLCRLCRLاي بر  مقدمه  ۴-۲-۳

 تر در منابع تر و جامع دقيقبررسي . ارائه خواهيم کرد XCRLاي بر زبان  فصل، مقدمهزيردر اين 

)Fokkink 2007; Groote and Reniers 2007( است انجام شده.   

. ها نشانگر اتفاقاتي در جهان بيرون هستند کنش .ي آن هستند١ها اي کنش اساس هر زبان جبرپردازه

ي  کننده توصيف �R) ،+��D�12((�براي مثال، . تواند صفر يا بيشتر نشانوند داشته باشد هر کنش مي

تواند  يک کنش مي. ه استاي مشخص شد عبارتي است که توسط يک نوع داده 12نشانوند . کنش هستند

اين اتفاق نشان داده شده  ۳-۴ شکل در   .يابد ٢پايان آميز به صورت موفقيتبه خوديِ خود اجرا شود و 

  .است
 

  
  انجام يک گذار ٣- ٤ شکل 

در شکل به معناي پايان يافتن  √نماد . گويند مي ٣به چنين اتفاقي در اصطالح رخدادن يک گذار

اي آنها معرفي  به همراه نام کنش و نوع داده actي  ها توسط کليدواژه کنش XCRLدر . است آميز موفقيت

به عنوان مثال، . شود استفاده مي )از  ��)داراي هيچ پارامتري نباشد آنگاه به جاي  )اگر کنش . شوند مي

با زوج پارامتر از جنس  cبا پارامتر از جنس بولي و کنش  Uرامتر، کنش با هيچ پا (R((�  در زير کنش

  .اند اعداد طبيعي و بولي معرفي شده

                                           
1 Actions 
2 Successful termination 
3 Transition 
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act 

 �))R) 
 U � M 
 � � O \ M 

,��5و  ��+.)R)  ،U�V((�هاي  براي تعاريف فوق، کنش نشانوندها . همگي مجاز هستند ��>(,

هستند،  ١ناپذير تجزيهاي  مشابه با اکثر جبرهاي پردازه XCRLهاي  کنش. ها باشند توانند اسامي پردازه نمي

  .هاي ديگر قابل گسيختن نيست ها توسط کنش بدين معنا که اجراي آن

  ترکيب گزينشي و متوالي ۴-۲-۳-۱

ها و ساختن يک  براي ترکيب کردن کنش ٣و ترکيب متوالي ٢عملگر اصلي ترکيب گزينشيدو 

.�ي  پردازه ،;و  �ي  براي دو پردازه. رفتار وجود دارند  �کند و پس از تمام شدن  عمل مي �ابتدا مثل  ;
.)را در نظر بگيريم آنگاه  �و  U، )اگر سه کنش . را دارد ;رفتار  U  وسپس )ابتدا کنشU   را انجام داده

.)طور  همين. درس به اتمام مي U. . شود را انجام داده و تمام مي �و در نهايت  U، سپس  )ابتدا  �

  )۴-۴ شکل(
 

  
  ي متوالي سه پردازه ٤- ٤ شکل

�ي  پردازه 
 . قابل انتخاب است ;و يا  �در اين پردازه، رفتار . است ;و  �ترکيب گزينشي  ;

                                           
1 Atomic 
2 Alternative composition 
3 Sequential composition 
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)بنابراين . دهد رخ مي ;يا  �خاب قطعي در اولين کنش تان 
 U يا  )تواند  اي است که مي پردازهU  را
.)ي  انجام دهد و پردازه U 
 �. D تواند  مي(  بعدU  بعد  �، ياD را انجام دهد) .۵-۴ شکل(  

 

  
  دو پردازه با استفاده از انتخاب :٥- ٤ شکل

ناظر بر عملگرهاي ترکيب گزينشي و متوالي داده  A1-A5ي  اصول موضوعه ۱-۴ جدول در 

 A1 ،A2اصل  .شوند برداري مي اي نمونه توسط عبارات پردازه �و  @،  ¡در اين روابط متغيرهاي . اند شده

پذيري از  ي توزيع کننده بيان A4اصل . جايي پذير، انجمني و خودتوان است جابه +گويند که  مي A3و 

ها فرض  براي اولويت. انجمني است .دهد که  نشان مي A5اصل . است .نسبت به  
سمت راست 

.)ي  شود، بنابراين پردازه مقيد مي 
تر از  قوي .کنيم که  مي U 
 (. .)�ي  دهنده نشان � U� 
 �(. �� 

کنند، مگر آنکه خالف اين  تبعيت مي ١قويسازي  ي ذکر شده از دوشبيه ي اصول موضوعه کليه. است

  .نکته ذکر شود
 

¡ 
 @ ! @ 
 ¡ A1 

¡ 
 �@ 
 �� ! �¡ 
 @� 
 � A2 

¡ 
 ¡ ! ¡ A3 

�¡ 
 @�. � ! ¡. � 
 @. � A4 

�¡. @�. � ! ¡. �@. �� A5 
  �CRLCRLCRLCRLاصول پايه براي : ١-٤ جدول 

برروي اين نکته تأکيد دارد که ترکيب متوالي از سمت راست قابليت توزيع روي ترکيب  A4اصل 
                                           
1 Strong bisimulation 
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عدم برقراري . اي است برقرار نبودن توزيع از سمت چپ، از نکات مهم در جبرپردازه. گزينشي را دارد

  .دهيم توضيح مي ۶- ۴ شکل اين رابطه را به کمک مثال 
 

  
  عدم پخشي ترکيب متوالي بر ترکيب گزينشي از سمت چپ: ٦- ٤ شکل 

کنند،  شود، دو سيستم گذار از لحاظ زباني يک زبان را توصيف مي طور که مشاهده مي همان

اين در حالي است که در سيستم گذار سمت راست، . شوند اتوماتا يکسان تلقي مي ي نظريهبنابراين در 

گذار سمت  اما انتخاب در سيستم. پذير است امکان )تنها پس از انجام شدن کنش  Dو  Uانتخاب مابين 

و  Uهاي  سيستم مجبور به انجام دادن يکي از کنش )گيرد، و پس از انجام شدن  چپ در ابتدا صورت مي
هاي آتي  اين موضوع در فصل. سازي يکسان نيستند نظر دوشبيه بدين ترتيب دو سيستم از نقطه. است Dيا 

  .بيشتر مشخص خواهد شد

براي . هاي اين جبر را نشان داد تن برابر بودن عبارتوا اي مي ي جبرپردازه توسط اصول موضوعه

)��کنيم که  ، در زير اثبات مينمونه 
 U�. � 
 (. ��. D ! �U 
 (�. ��. D�  

��( 
 U�. � 
 (. ��. D ! �(. � 
 U. � 
 (. ��. D (A4) 

 ! �(. � 
 U. ��. D (A1,A3) 

 ! ��( 
 U�. ��. D (A4) 

 ! �U 
 (�. ��. D� (A5) 
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  هاي موازي پردازه ۴-۲-۳-۲

¢ �رفتار . توان استفاده کرد هاي موازي مي براي نشان دادن پردازه ١موازياز عملگر  ; 

ها  است، با اين فرض که هيچ ارتباطي بين پردازه ;و  �هاي  هاي پردازه دلخواهي از کنش ٢درهمسازي

)ي  پردازه Uو  )با اين فرض، براي دو کنش . وجود نداشته باشد ¢ U  به صورت(. U 
 U.  رفتار )

  .کند مي

 mCRL2و  XCRL بيان کردن ارتباط در . دو پردازه ممکن است بايکديگر ارتباط نيز برقرار کنند

است، به نحوي که در يک تعريف  ٣به صورت سراسري ارتباط XCRLدر . تفاوت جزئي کرده است

ارتباطات محلي شده است، به  mCRL2اما در . شوند هاي مجاز اعالن مي ارتباط commجداگانه با نام 

جا و با کمک  ها مجاز و مورد نياز هستند در همان اين صورت که در هر قسمت توصيف که ارتباط

شود، که در آن  نمايش داده مي �ΓC�pارتباط به صورت  عملگر. شوند ها بيان مي عملگر جديدي ارتباط

C هاي مجاز به شکل  ي ارتباط مجموعه(�| |(�� توانند  مي �)، ...،�)هاي  کنش، که يعني هستند �

و  ���:¦�¥|Γ8¤براي مثال، فرض کنيد که  داشته باشيم  .را بسازند �با يکديگرارتباط برقرار کرده کنش 

ي  ي رشته دهنده نشان §Dاتفاق بيفتند، که در آن  �به طور موازي بتوانند در  �§U�Dو  �§�D)دو کنش 

D�,  , D� گشته  ٤ها ممکن است با يکديگر همگام ن صورت، با توجه به تعريف ارتباط کنشدر اي. است

)ي  براي مثال پردازه. ايجاد شود �§��Dو کنش  ¢ U  در اين حالت به صورت(. U 
 U. ( 
 کار  �

  .کند مي

 از موضوعات قديمي و پربحث علوم کامپيوتر است موازيبراي عملگر   بنا کردن اصول موضوعه

)Aceto and Ingolfsdottir 2007( .عملگر ادغام  .شود انجام ميدو عملگر کمکي  عموالً اين کار توسطم

را دارد، با اين تفاوت که اولين کنش بايستي از سمت چپ انجام  موازيهمان رفتار عملگر  �¢ ٥چپ

                                           
1 Parallel operator 
2 Interleaving 
3 Global 
4 Synchronize 
5 Left merge 
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است، با اين تفاوت که اولين کنش بايستي يک  موازينيز عملگري با رفتار عملگر  ١ادغام ارتباط. شود

ي ناظر بر  ي اصول موضوعه دهنده نشان ۲-۴ جدول . مت چپ و سمت راست باشدسازي بين س همگام

  .است موازيعملگر 

¡ ¢ @ ! �¡ ¢� @ 
 @ ¢� ¡� 
 ¡|@ CM1 

(�D§� ¢� ¡ ! (�D§�. ¡ CM2 

(�D§�. ¡ ¢� @ ! (�D§�. �¡ ¢ @� CM3 

�¡ 
 @� ¢� � ! ¡ ¢� � 
 @ ¢� � CM4 

(�D§�¨U�D§� ! ��D§�  if  (¨U ! � CF 

(�D§�|U��§� ! ©  if  D§ � �§ or ( and U do not communicate CF’ 

(�D§�. ¡|U��§� ! �(�D§�²U��§�� . ¡ CM5 

(�D§�|U��§�. ¡ ! �(�D§�²U��§�� . ¡ CM6 

(�D§�. ¡|U��§�. @ ! �(�D§�²U��§�� . �¡ ¢ @� CM7 

�¡ 
 @�|� ! ¡|� 
 @|� CM8 

¡|�@ 
 �� ! ¡|@ 
 ¡ |� CM9 
  �CRLCRLCRLCRLاصول موضوعه براي موازات در: ٢-٤ جدول 

. کمتر باشد .بيشتر و از  
از  |و  �¢، ¢کنيم که اولويت عملگرهاي  براي قواعد تقيد فرض مي

.)براي مثال،  U ¢� � 
 ( ¢ U. �به صورت  ��(. U� ¢� �� 
 �( ¢ �U.   .شود تعبير مي ���

اين قانون بيانگر اين است که در . است CM1 موازيبراي عملگر  ۲-۴ جدول قانون اصلي در 

¡ ¢ ¡(دارد  اولين قدم را برمي ¡يا  @ ¢� ¡( @، يا )@ ¢� ¡و يا اولين قدم در ) @ ¢  @و  ¡ارتباط بين  @
هدف از باقي قوانين موجود در اين جدول حذف کردن عملگرهاي کمکي ادغام چپ و ). @|¡(است 

ي آن در زيرفصل بعد  استفاده کرده که درباره ©از يک ثابت جديد به نام  ’CFقانون . ادغام ارتباط هستند

با  §�و  §Dبا يکديگر ارتباطي برقرار نکنند و يا  Uو  )کند که اگر  ن مياين قانون بيا. سخن خواهيم گفت

                                           
1 Communication merge 
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  .دهد هيچ رفتاري را نشان نمي �§���D§�|U)هم فرق داشته باشند آنگاه 

  ١بندي بستهبست و  بن ۴-۲-۳-۳

قرار داده  Dي  داده ���D�D+يک مجراي ارتباطي را در نظر بگيريد که در يک سر آن با کنش 

شوند، و از ارتباط اين دو کنشي   ها تحويل گرفته مي داده ����C&��D(ر سمت ديگر آن با شود و د مي

تنها بايستي در ارتباط با  ����C&��D(و  ���D�D+کنش . شود ساخته مي ��RBB�Dجديد با نام 

. کند ايفا مي بندي بستهملگر اين نقش را ع. يکديگر ظاهر شوند و جلوي اجراي مجزاي آنها گرفته شود

مانع از اجراي آنها  ©بست  هاي موردنظر به يک کنش خاص با نام بن با تغييردادن نام کنش اين عملگر

نمايش  ۳-۴ جدول بست در  ي بن دو قانون توصيف کننده. پذيرد بست هيچ نشانوندي نمي بن. شود مي

 .اند داده شده

  

¡ 
  © ! ¡ A6 

©. ¡ !  © A7 
  بست اصول ناظر بر بن ٣-٤ جدول 

ي انتخاب است،  کننده ها تعيين٢وند از آنجا که در ترکيب گزينشي همواره اولين کنش از جمع

اين . باشدانتخاب  اولينتواند  گيرد نمي وند مورد استفاده قرار مي به عنوان جمع ©بنابراين هنگامي که 

وند اول گزيده  از آنجا که در ترکيب متوالي همواره اولين کنش از نشان. بيان شده است A6اصل در 

بست  حاصل کل ترکيب بن A7در ابتداي يک ترکيب متوالي باشد طبق اصل  ©شود بنابراين اگر  مي

  .خواهد بود

�به صورت  بندي بستهعملگر �به  �هاي  شود، که در اين پردازه تمامي کنش نمايش داده مي ���
�2)�:8¥�براي نمونه، . اند قابليت اجرا دارند آمده �جز آنهايي که در �. U�1�. �. D�3� ! (�2�. © .

                                           
1 Encapsulation 
2 summand 
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بست  ي بن سه قانون آخر مربوط به رابطه .اند ذکر شده ۴-۴ جدول در  بندي بستهي ناظر بر  موضوعهاصول 

  .شوند مي موازاتبا عملگرهاي مربوط به 

 

���©� ! © DD 

if ( q � �� �(�D§�� ! (�D§� D1 

if ( ] � �� �(�D§�� ! © D2 

���¡ 
 @� ! ���¡� 
 ���@� D3 

���¡. @� ! ���¡�. ���@� D4 

© ¢� ¡ ! © CD1 

©|¡ ! © CD2 

¡|© ! © CD3 
  بندي بستهقواعد ناظر بر : ٤-٤ جدول 

،  به آميز موفقيتپايان . به آن پرداختيم ۳-۴ شکل شويم که در توضيح  در اينجا يادآور مفهومي مي

)بنابراين گذار . بست نرسد شود که پس از انجام آن پردازه به بن گذاري گفته مي � ي  دهنده نشان ©

  .نيستآميز  اتمام موفقيت

  ها الن پردازهاع ۴-۲-۳-۴

به عنوان مثال، در زير تعريف  . شوند تعريف مي  XCRLيک توصيف  procها در قسمت  پردازه

  :آمده است 2ي  پردازه

   ١–٤  proc 2�¡�: +�,  , ¡�: +�� ! ,   

اي  سمت راست رابطه از يک عبارت پردازه. هستند =+ها متغيرهايي از جنس  =¡در اين اعالن 

ها نيز نام  ي پردازه ممکن است از بقيه ,در عبارت . کند اي پيروي مي تشکيل شده که از قوانين جبرپردازه

, ,�3�Dبرده شده باشد، مثل  D�� اي  که يک پردازه با نشانوندهاي دادهD�  تاD� معناي تساوي . است
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عبارت توان با  را مي ��� ,���2همان مفهوم آشناي رياضي است، هر رخداد ) ۱–۴ (ي  در رابطه

,´¡� µ ��,  , ¡� µ به  باشند ١ها بايستي محفوظ توجه کنيد که پردازه. و يا بالعکس جايگزين کرد ¶��

, ,�3�Dاين معنا که تمامي رخدادهاي  D�� هايي نظير عبارت. بيايند  بعد از تعدادي کنش· ! ·. ( 

  .ي پردازه در آنها مشخص نيست معني هستند، چرا که رفتار اوليه بي

در اين قسمت، نشانوندهاي پردازه . شود تعريف مي initي سيستم در اعالن اوليه  حالت اوليه

به عنوان يک مثال، . شوند و استفاده از متغير در اينجا مجاز نيست مي ٢سازي اي نمونه ادهتوسط عبارات د

ک اين پردازه به طور پشت سرهم ي. نشان داده شده است ۷- ۴ شکل ي ساعت در  توصيف يک پردازه

در . وجود دارد ,)�اي با نام  که يک نوع داده شدهدر اين مثال فرض . شوند توليد مي C�E,سري کنش 

  .مفصالً بحث کرديم ۲-۲-۴ فصل اي در  مورد انواع داده
 

,C�E act 
DC+�.(@:�(,  
�.R�E��:�(,� ! ,C�E. �.R�E������ 
 DC+�.(@���. �.R�E��� proc 
�.R�E�0� init 

�توصيف يک ساعت در : ٧- ٤ شکل ��  

  عبارات شرطي ۴-۲-۳-۵

و  Mي  از گونه �براي يک شرط . گذارد ها تأثير مي داده توسط عبارت شرطي بر اجراي پردازه
�نويسيم  مي ;و  �هاي  پردازه Z مجاز نيستيم که  �در عبارت . ; if � then � elseبه اين معنا که  ; ◊ �

بديهي هستند؛  ۵-۴ جدول  ي عبارت شرطي در ي تعريف کننده اصول موضوعه. ها استفاده کنيم از پردازه

  .شود انتخاب مي ;است وگرنه  �درست باشد، آنگاه رفتار مطابق  �اگر چنانچه 

,)<� � ¡ ◊ @ ! ¡ Cond1 

V(.+� � ¡ ◊ @ ! @ Cond2 
  اصول ناظر بر عبارات شرطي: ٥-٤ جدول 

                                           
1 Guarded 
2 Instantiation 
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  اي بر روي يک نوع داده ١زني جمع ۴-۲-۳-۶

∑عملگر جمع  ��D�>:¹ نماد . تعميمي بر عملگر گزينش است��D� ي اين است که  دهنده نشان

D طور که  همان. تواند رخ دهد مي �ي  در پردازه� 
 را  ;و  �هاي  ي انتخاب بين پردازه اجازه ;
∑دهد،  مي ��D�>:¹ ي انتخاب هر  اجازه��D�  براي بعضي مقاديرD  محدود  �اگر . دهد مي �را از

  .توان بر حسب گزينش بيان کرد باشد، آنگاه عملگر جمع را مي Mي  باشد، مثالً گونه

º���� ! ��,)<�� 
 ��V(.+��
¦:M

 

∑هاي نامحدود، به عنوان مثال  براي جمع در دامنه �����:O ، ديگر امکان بسط دادن عملگر جمع

اي است که يک مقدار از يک  ي مهم عملگر جمع در پردازه استفاده. بر حسب عملگر گزينش وجود ندارد

ي  ي مربوط به حافظه براي مثال، در اعالن زير پردازه. کند اي را به عنوان ورودي دريافت مي نوع داده

خواند، و بعد از آن توسط کنش  مي (را توسط کنش  �ميانجي تعريف شده که پشت سر هم عدد طبيعي 

  .دهد مقدار آنرا تحويل مي +

»<VV�) !  ∑ )���. +���. »<VV�)�:¼¤� proc   
ي  هاي اوليه که در روايت(دهد  ي استفاده از عملگر جمع رخ مي يکي از اشتباهاتي که در زمينه

قرار ندادن عملگر جمع بالفاصله پيرامون محلي ) نيز وجود داشت )Hojjat, Sirjani et al. 2007(سرير 

و  �D)�(ي زير را در نظر بگيريد که دو کنش  براي مثال، دو پردازه. دهد است که عمل خواندن رخ مي

)�(D� شود در آن انجام مي.  

º )�(D��B��.º )�(D��B��. VR)½()D�B�, B��?¾:¿À��¤ÁÀ?�:¿À��¤ÁÀ
 

º )�(D��B��. )�(D�B��. VR)½()D�B�,B��?�,?¾:¿À��¤ÁÀ
 

در حال انجام  �D)�(شود که کنش  هنگامي انتخاب مي �B، پيغام )اولي(ي درست  در پردازه 

. شود انجام مي �D)�(شود که کنش  در زماني انتخاب مي �B، پيغام )دومي(ي نادرست  در پردازه. است

. مقداري که بايستي خوانده شود از قبل مقدار گرفته است �D)�(به عبارت ديگر، در زمان انجام دادن 

                                           
1 Summation 
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اصول  .بست رخ خواهد داد شود نباشد بن مياگر اين مقدار گزيده شده برابر با مقداري که خوانده 

 .اند ي ناظر بر عملگر جمع در جدول زير آمده موضوعه

 

º ¡ ! ¡
>:¹

 SUM1 

�D� ] �) º 2�D� !º 2�D� 
 2�D��>:¹>:¹
 SUM3 

º �2�D� 
 3�D�� !º 2�D� 
º 3�D�
>:¹>:¹>:¹

 SUM4 

�º 2�D��. ¡ !º �2�D�. ¡�
>:¹>:¹

 SUM5 

�º 2�D�� ¢� ¡ !º �2�D� ¢� ¡�>:¹>:¹
 SUM6 

�º 2�D��|¡ !º �2�D�|¡�
>:¹>:¹

 SUM7 

¡|�º 2�D�� !º �¡|2�D��
>:¹>:¹

 SUM7’ 

���º 2�D�� !º ���2�D��>:¹>:¹
 SUM8 

�ÂD� ] � 2�D�� ! 3�D��� Ãº 2�D� !º 3�D�
>:¹>:¹

 SUM11 

 ي عملگر جمع اصول موضوعه: ٦-٤ جدول 

که مربوط به تبديل آلفا  SUM2ي  يکي اصل موضوعه. در جدول فوق، جاي دو اصل خالي است

∑ (شود  مي X��bدر  2�D� ! ∑ 2���À:Ä>:¹  ( که هنگامي که حساب الندا در زبان وجود نداشته باشد

  ). SUM11(شود  شود و ديگري مربوط به عملگر تغيير نام مي از آن استفاده مي

  ١تغيير نام  ۴-۲-۳-۷

هاي  هاي کلي براي بهره بردن در پيکربندي ها ساختن مؤلفه يکي از اهداف تغيير دادن نام کنش

                                           
1 Renaming 
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دهيم که  ها را خاص همان محيط به نحوي تغيير نام مي بدين منظور در هر محيطي کنش. مختلف است

:Vکه در آن است  �Åبه صورت عملگر تغيير نام. استفاده از آنها ممکن شود 7�, �  Vتابع .  ,�7
ي عملگر تغيير  اصول موضوعه. تغيير نام دهد �)�Vبايستي به  )ي اين موضوع است که کنش  کننده بيان

  .اند بيان شده ۷-۴ جدول نام در 
 

�Å�©� ! © R1 

if ( Z U ] V for some U �Å�(�D§�� ! V�(��D§� R2 

if ( Z U q V for all U �Å�(�D§�� ! (�D§� R3 

�Å�¡ 
 @� ! �Å�¡� 
 �Å�@� R4 

�Å�¡. @� ! �Å�¡�. �Å�@� R5 

�Å�º 2�D�� !º �Å�2�D��>:¹>:¹
 SUM9 

  ي تغيير نام اصول موضوعه: ٧-٤ جدول 

  ها کنش ١سازي پنهان  ۴-۲-۳-۸

سازي همان رفتار مورد نياز  سازي سيستم، يک سؤال مهم اين است که آيا اين پياده پس از پياده

هاي داخلي در محاسبات از  براي اين منظور، بايستي به نحوي کنش. دهد يا که خير خارجي را نشان مي

اين کار يکي . شود ها انجام مي سازي کنش اين کار توسط پنهان. هاي قابل رؤيت خارجي جدا شوند کنش

  .هاي مرتبط است ترين ابزارهاي تحليل سيستم از مهم

تم قابل رخ دادن است اما مستقيماً در سيس �يک کنش . دهند نمايش مي �کنش پنهان را معموالً با 

براي تحليل سيستم  �ي  تنها استفاده. پذيرد گونه نشانوندي نمي هيچ �همچنين . شود از بيرون رؤيت نمي

امري غيرقابل مشاهده بسيار غير  نرود، چرا که بيان رخداد است، و خيلي به ندرت در توصيف به کار مي

  .معمول است

شوند معموالً در چارچوب برابري به  توصيف کنش پنهان تعريف مي اي که براي اصول موضوعه
                                           
1 Hiding 
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يک  ١هاي فان خالبيک با انتخاب هر روش برابري در طيف برابري. شوند بيان مي قويغير از دوبرابري 

با توجه به کاربرد  .هاي ديگر منطبق نيستند ارزي شوند که لزوماً با اصول هم دسته از اصول ايجاد مي

اين دو  .کنيم را ذکر ميکنند  ارزي صدق مي اي را که در اين هم سازي انشعابي، اصول موضوعه دوشبيه

 .اند نشان داده شده ۸-۴ جدول اصل در 
 

¡. � ! ¡ B1 

¡. ��. �@ 
 �� 
 @� ! ¡. �@ 
 �� B2 
  سازي انشعابي ي کنش پنهان در دوشبيه اصول موضوعه:  ٨-٤ جدول 

  �CRLنسبت به mCRL2  هاي توسعه  ۴-۳

هايي انجام شده است، که بر اساس آن زبان  پيشرفت XCRLاي  در روايت دوم جبرپردازه

mCRL2 توان بررسي کرد ي داده و پردازه مي اين بهبودها را از دو جنبه. پديدار گرديده است.  

اي بوده  کمينه بودن تغييرات در اضافه کردن انواع داده XCRLبا اينکه از اهداف اصلي طراحي در 

ظير بولي و ترين انواع ن ساده. است، اما عمالً اثبات شد که در کاربرد اين رويکرد خالي از اشکال نيست

سازي به دلخواه  شود هر مدل ساز در هر مدلي قرار داده شوند، که اين موجب مي اعداد بايستي توسط مدل

اي که بيشتر مورد  عالوه بر اين با توکار کردن تعريف انواع داده. اي پايه را تعريف کند خودش انواع داده

اي  انواع داده mCRL2در . مورد اين انواع انجام دادهايي را در  سازي توان بهينه گيرند مي استفاده قرار مي

اي مرتبه باالتر توابع نيز قابل ارسال  در انواع داده .ي اصلي انتخاب شده است مرتبه باالتر به عنوان هسته

  .اند اي استاندارد بنا شده ي اصلي، يک سري انواع داده بر روي اين هسته. به عنوان پارامتر هستند

به يکي از . اند هايي نيز در بخش پردازه صورت گرفته ات در قسمت داده، دگرگونيعالوه بر تغيير

ها مورد بررسي قرار  اشاره شد، همانجايي که چگونگي تعريف ارتباطات بين پردازه ۰ تغييرات در فصل 

ها است، که کمک شاياني به کاهش فضاي ٢تغيير مهم ديگر در به وجود آمدن تعريف چندکنش. گرفت

                                           
1 Van Glabbeek 
2 Multi-action 
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  .کند حالت مي

 mCRL2اي جديد در  انواع داده ۴-۳-۱-۱

 ,Groote(اند را از  تعريف شده mCRL2اي جديدي را که در زبان  فصل، انواع دادهزيردر اين 

Mathijssen et al. 2005( از آنجا که اکثر اين انواع آشنا هستند و در بسياري از . کنيم فهرست مي

گيرند، بنابراين از توضيح اضافي اجتناب خواهيم  سازي به کرات مورد استفاده قرار مي برنامههاي  زبان

  .کرد

توان  همچنين مي. و تمامي عملگرهاي استاندارد �+.)V، �>(,هاي  به همراه ثابت Mي  گونه .۱

 براي مثال،. اي استفاده کرد توسط سورهاي عمومي و وجودي بر روي هر نوع داده

  U s V(.+� Ã Â�:O. � Æ 5.   

 .اعداد صحيح نامحدود .۲

7ي  گونه «و  7ي  براي دو گونه. انواع تابعي .۳ �  7ي  حاوي تمامي توابعي است که از دامنه «
براي مثال، اگر داشته باشيم . اعمال توابع و نيز تجريد الندا جزء زبان هستند. وجود دارند «به 

V !  T¡: O, U: M. CV�U, ¡, ¡ \ ,V�4آنگاه  �3 V(.+��  خواهد بود 12برابر با. 

اين انواع خصوصاً در مورد . اي ساختارمند تعريف کرد توان انواع داده هاي تابعي، مي مطابق با زبان .۴

اي  براي مثال، نوع داده. اي پيچيده مانند درخت سودمند است و انواع داده ١رشياي شما انواع داده

È� شود براي نشان دادن انواع حاالت يک ماشين به صورت زير تعريف مي: 

sort È� ! struct RVV | +,(�DU@ | +,(),C�- | )<��C�- |U)RE��; 
:توان به صورت زير تعريف کرد ها را مي هاي دودويي با اعداد در برگ ي درخت مجموعه  

sort h = struct .�(V�O�| �RD��h, h�; 
 :نيز به شکل همزمان مثالً به شکل زير قابل تعريف هستند ٣و فرافکني ٢براي اين نوع توابع شناخت

                                           
1 Enumerated data types 
2 Recognition 
3 Projection 
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sort h = struct .�(V�-�,.�(V �  O�? C+.�(V| �RD��.�V, �  h, )C-Ê, �  h�? C+�RD�; 
ورد استفاده است، بنابراين به شکل توکار نوع ليست به اي بسيار م از آنجا که ليست از انواع داده .۵

. است �bC+,�Oليست از اعداد طبيعي به صورت . اند همراه اَعمال استاندارد آن تعريف شده

3،  ¶3,4,5´تمامي عبارات ليستي  Ë ´4,5¶  ،´3,4¶ Ì ¶´و  5 
 
´3,4¶ 
 
 .معادلند ¶5´

شود،  هاي پتري بسيار استفاده مي ي شبکه در نظريه ١ها در توصيفات رياضي و از کيف از مجموعه .۶

به . شوند ها مطابق روش عادي رياضيات مشخص مي مجموعه. اند و هر دو در زبان گنجانيده شده

:83,4، :81,2، :81,2,4عنوان مثال،  � ي اعداد اول برابر  مجموعه. همگي مجموعه هستند :85,6

 :است با

Â�: O|ÂB: O. �1 w B r B w � Ã � modmodmodmod B Æ 0: 
در نمايش شمارشي اين تعداد . شود هايي هستند که در آنها تعداد اعضاء ذکر مي ها مجموعه کيف .۷

:80شود، مثالً  به هر عضو پيوست مي 0,1: 1,2: در نمايش مفهومي شرط بولي توسط يک . :4

ي کيفي است که در آن عدد  دهنده نشان :�8B:O|B:Bشود، براي مثال  عدد طبيعي جايگزين مي

B ه تعداد بB� بار تکرار شده است. 

  ها چندکنش ۴-۳-۱-۲

، توصيف بر مبناي ٢توصيف ادعائي: کنند هاي توصيف پردازه را عموماً به سه دسته تقسيم مي راه

 X��bاي  يکي از اهداف جبرپردازه. )Groote, Mathijssen et al. 2007( اي هاي پتري و جبرپردازه شبکه

هاي ديگر بوده است، بنابراين تبديل کردن دو روش  فراهم کردن چارچوبي براي تبديل کردن زبان

مورد بررسي  قبالً X��b درهاي توصيفي ادعائي  روش. ساز باشد توصيف ديگر به آن نبايستي مشکل

اشکال  خالي از X��bبه  هاي پتري اما تبديل کردن شبکه. )Bezem and Groote 1994( اند قرار گرفته

و يک گذار با  �Gو  �G دو جايگاه. را در نظر بگيريد ۸-۴ شکل ي پتري رنگين  براي مثال، شبکه .نيست

                                           
1 Bag 
2 Assertional specification 
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ها در اين شبکه حاوي اعداد طبيعي هستند و گذار عدد ١نشانه. در اين شکل وجود دارند hبرچسب 

معناشناسي اين شبکه بدين شکل است که به شکل . رساند موجود در هر نشانه را به توان دو مي

 �Gرسد و حاصل نهايي در  به توان دوم ميشوند، مقدار آنها  خارج مي �Gها از جايگاه  ناپذير نشانه تجزيه
 .گيرد جاي مي

 

  
  ي پتري ساده يک شبکه:  ٨- ٤ شکل 

اي به فرم ترکيب موازي  ي پتري به جبرپردازه تبديل طبيعي حافظ ساختار براي اين شبکه

G� ¢ h ¢ G� اي مثل  با استفاده از يکي از سازوکارهاي ارتباط در جبرپردازه. استACPاي را  ، نشانه

مشکل اصلي در اين . جلو برد �Gتا  hي بعدي آنرا از  نوشت، و در مرحله hخواند و در  �Gتوان از  مي

  .استناپذير تقسيم شده  ناپذير به دو گام تجزيه روش اين است که در اينجا يک گام تجزيه

زيان نخست مربوط به عدم . هاي پتري وجود دارد دو زيان عمده در اين نوع ترجمه کردن شبکه

زيان دوم مربوط . شود ها مي هاي پتري مثل ناورداهاي حالت توانايي استفاده از مفاهيم مطلوب دنياي شبکه

  .هاست ار پردازهشود، که يکي از بزرگترين مشکالت در تحليل رفت به مضاعف شدن تعداد حاالت مي

در اين روش، گذار مثال فوق با . شود ها استفاده مي براي حل اين مسأله از مفهوم چندکنش

را توسط يک چندکنش انتقال  ��خوانده و مقدار  �شود که يک نشانه را با مقدار  اي مدل مي پردازه

  .نيست X��bروش مستقيم و زيبايي براي حل اين مشکل در . دهد مي

کنش را به طور موازي با  �اگر تعداد . ها خالي از اشکال نيست معرفي کردن مفهوم چندکنش

�2يکديگر قرار بدهيم، به ميزان  � اصوالً تعداد بسيار کمتري . چندکنش گوناگون قابل رخ دادن است 1

ير قابل تصور از اين ميزان مورد نياز است، و جلوگيري کردن از تمامي آنها به کمک عملگر بسته بندي غ

                                           
1 Token 
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گيرد تا نشان دهد که کدام  مورد استفاده قرار مي ١براي اين منظور، عملگر جديدي به اسم انحصار. است

  .ي اجرا شدن دارند ها واقعاً اجازه چندکنش

,�+.)R)|+��D�,)<��|)���C&��V((�، �براي مثال،  4�  ،+<���++|+��D�V(.+��  همگي

دقت کنيد . شود استفاده مي... و  F ،Sها از  اصوالً براي نشان دادن چندکنش. ها هستند گر چندکنش نشان

خواص اصلي . معناست ها در آن بي که اگر رفتاري کامالً متوالي باشد، به وجود آمدن چندکنش

  .اند نمايش داده شده ۹-۴ جدول ها در  چندکنش

  
F|S !  S|F MA1 

�F|S�|Î ! F|�S|Î� MA2 

F|� ! F MA3 

� \F ! F MD1 

F\� ! F MD2 

F\�S|Î� ! �F\S�\Î MD3 

�(�D�|F�\(�D� ! F MD4 

if ( Ð U or D Ñ � �(�D�|F�\U��� ! (�D�|�F\U���� MD5 

� Ò F ! ,)<� MS1 

( Ò � ! V(.+� MS2 

(�D�|F Ò (�D�|S ! F Ò S MS3 

if ( Ð U or D Ñ � (�D�|F Ò U���|S ! (�D�|�F\U���� Ò S MS4 

� ! � MAN1 

(�D� ! ( MAN2 

F|S ! F|S MAN3 
 ها ي چندکنش اصول موضوعه: ٩-٤ جدول 

عضو  �پذير است و  جايي دهند که چندکنش انجمني، جابه نشان مي ۹- ۴ جدول سه قانون اول از 

                                           
1 Restriction 
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 Fدر . اند ها معرفي گرديده در قوانين بعدي، چندين عملگر سودمند براي چندکنش. خنثي براي آن است
ها به  براي حذف کردن و شمول چندکنش Òو  \عملگرهاي . شوند اي حذف مي تمامي پارامترهاي داده

  .روند کار مي



 

  
  
 

  :)سرير(ربکا  نگاشت ۵

  

  

  

  

  

  

   

 )سرير(نگاشت ربكا 

پنجمفصل   
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اي  هاي مبتني بر شيء به جبرپردازه ي تبديل زبان ي کاربردي انجام شده در زمينه يکي از دو مطالعه

mCRL2 ي  محتواي اين فصل قبالً در مقالهقسمتي از . گيرد در اين فصل مورد توجه قرار مي)Hojjat, 

Sirjani et al. 2007( ١زبان مبتني بر شيء مورد استفاده زبان ربکا. ارائه شده است )Sirjani, Movaghar 

et al. 2004; Sirjani, Movaghar et al. 2005(  است، که در کاربردهاي عملي بسياري نظير)Hojjat, 

Nakhost et al. 2006; Hojjat, Sirjani et al. 2007( نگاشت اين براي . به کار گرفته شده است

به کار رفته  IEEE 1394ي موجود مثل استاندارد  شده که براي تعدادي مسأله توليدکامپايلري با نام سرير 

براي کاهش دادن فضاي حالت بسيار  mCRL2نتايج کار حاکي از آن هستند که ابزارها و نظريات . است

کرد  ترجمه مي )Holzmann 1991( ٢هاي قبلي که ربکا را به پرومال مؤثر هستند و از اين نظر بر روش

  .اند مورد بررسي قرار گرفتهل اين برتري در فصل ششم ئدال. برترند

 کارهاي معدودي از. دارد )Agha 1986( ٣ربکا زباني مبتني بر شيء است که ريشه در مدل بازيگر

ترين آنها  ي مهم اي رابطه ايجاد کنند، که از جمله اند که بين مدل بازيگر و جبرپردازه قبل وجود داشته

ز متفاوت ا اين فصلهدف نگاشت . )Agha and Thati 2004( اشاره کرد 7Q-calculusتوان به  مي

ها بوده است حال آنکه مقصد اصلي  معناشناسي زبان کاراست، هدف اصلي در آن  7Q-calculusرويکرد 

انواع مثل اعداد صحيح،  mCRL2اي موجود در  براي اين منظور، انواع داده. يابي است در اينجا درستي

 )Agha and Thati 2004(اند حال آنکه در  ها کمک شاياني در انجام بهتر اين نگاشت بوده و ليست بولي

  .اند ساخته شده Q-calculusاي  اي توسط ساختارهاي پايه تمامي انواع داده

پردازيم و  سپس به شرح نگاشت مي .در اين فصل ابتدا زبان ربکا را معرفي خواهيم کرد

  .در انتها در مورد روش کاهشي توضيح داده شده است. گيرد سرير مورد بررسي قرار ميسازي  پياده
   

                                           
1 Rebeca = Reactive Object Language 
2 Promela 
3 Actor 
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  زبان ربکا ۵-۱

توانند از  ها مي ربک. تشکيل يافته است ١اي از اشياء همروند با نام رِبِک يک مدل ربکا از مجموعه

هاي  ر اساس پيغامبا يکديگر ارتباط داشته باشند، و ب ٢هاي ناهمگام طريق ارسال و يا دريافت پيغام

ها است که در آن  هر ربک داراي يک صف نامحدود از پيغام. دريافتي به محيط خود واکنش نشان بدهند

  .نشان داده شده است ۱-۵ شکل يک مدل نوعي به زبان ربکا در . گيرند هاي دريافتي قرار مي پيغام
 

reactiveclass Example { 
      knownrebecs { 
          Example ex; } 
      statevars { 
            int counter; } 
      msgsrv initial() { 
            ex.add(0); } 
      msgsrv add( int a) { 
            if( counter < 100) 
                  { counter = counter + 1;}      }      } 
      main { 
            Example ex1( ex2):(); 
            Example ex2( ex1):(); 
      } 
 

  يک مدل ساده براي ربکا:  ١- ٥ شکل 

 .هاي واکنشي هستند هايي از کالس ها نمونه ربک .کند جاوا استفاده ميربکا از نحوي مشابه با زبان 

. statevarsو  knownrebecsقسمت : وجود دارند ٣دو قسمت اصلي براي تعريف در يک کالس واکنشي

. شوند ي ارسال پيغام به آنها را دارد ذکر مي اجازه ربکديگري که اين  هاي ربک knownrebecsدر بخش 

عالوه بر . کند که حالت محلي يک ربک را در خود دارند متغيرهايي را تعريف مي statevarsبخش 

هنگامي که يک . شود هاي پيغام تشکيل مي مقداردهي به متغيرها، حالت محلي يک ربک از محتواي صف

شود، به نحوي که  ناپذير اجرا مي متناظر با آن به صورت تجزيه ٤شود، روال پيغام از سر صف برداشته مي

                                           
1 Rebec 
2 Asynchronous 
3 Reactive class 
4 Method 
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ناميده  ١ها در زبان ربکا اصطالحاً خدمتگزار پيغام روال .سازي با يکديگر نيستند ها قابل درهم اجراي روال

هاي همروند در يک مدل به طور همزمان حاوي پيغام در صف خود باشند،  اگر تعدادي از ربک .شوند مي

هر کالس . شود نتخاب ميبند يکي از آنها به صورت غيرقطعي براي اجرا شدن ا آنگاه توسط يک زمان

در حالت اوليه، هر ربک داراي يک پيغام . داشته باشد initialبا نام  خدمتگزار پيغامواکنشي بايستي يک 

ساختارهاي موجود براي استفاده در داخل يک خدمتگزار پيغام شامل . آغازين در صف خود است

  .شوند تخصيص، ارسال پيغام، جمالت شرطي و ترکيب متوالي مي

  رح نگاشتط ۵-۲

متغيرها و محتواي صف داخلي  مقاديردو فاکتور اصلي در ساختن فضاي حالت يک ربک شامل 

ها براي دستکاري  خدمتگزاران پيغام در ربکاز . دارد هاي دريافتي را در خود نگاه مي شود که پيغام مي

هاي  م در قدماجراي خدمتگزاران پيغا. شود استفاده ميها  کردن و تغيير دادن حالت داخلي ربک

تواند با اجراي يک  شود، يعني، اجراي يک دستور از يک خدمتگزار پيغام نمي ناپذير انجام مي تجزيه

توان به صورت  ها را مي ي ربک بنابراين، مجموعه. سازي بشود دستور از يک خدمتگزار پيغام ديگر در هم

کند که رفتار موازي  به ما کمک مياين  .هاي موازي با هم دانست ي دانه درشت از مؤلفه يک مجموعه

. هاي توليد شده را کاهش دهيم جا کنيم، و همچنين تعداد پردازه ها را با اجراي غيرقطعي متوالي جابه ربک

ها توليد کنيم و آنها را به عنوان ربک به صورت موازي با يکديگر  به جاي اينکه يک مجموعه از پردازه

 متناظر باي واحد فعال  کنيم و تنها يک پردازه ها استفاده مي ناپذير ربک به اجرا درآوريم،  از اجراي تجزيه

يک نمودار ردوبدل کردن پيغام براي  ۲-۵ شکل در . گيريم شود درنظر مي هر خدمتگزار پيغامي که اجرا مي

  .دهد از آنچه که روي مياست يک ديد مجرد  بيانگر جمه نشان داده شده است کهتر

                                           
1 Message server 
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  mCRL2نمودار تبادل پيغام در مدل : ٢- ٥ شکل 

طوسي  هاي مستطيل. است mCRL2ي  ي يک پردازه دهنده نشان مستطيلهر  ۲-۵ شکل در 

بند و  زمان(سفيد  هاي مستطيلهمواره در سيستم موجود هستند حال آنکه از ) ها و متغيرهاي حالت صف(

  .ه موجود استها تنها يک نمون در تمامي زمان) ها ربک

يکي براي متغيرهاي حالت و ديگري : دارند دو پردازه هستند که حالت برنامه را در خود نگاه مي

اين دو پردازه همواره در سيستم هستند و حالت برنامه قابل تغيير دادن و يا . هاي داخلي براي صف

  .بند در سيستم وجود دارد عالوه براين، يک زمان. بازيابي از طريق ردوبدل کردن پيغام با آنهاست

براي اين منظور، به صورت غيرقطعي  .انتخاب ربک بعدي براي اجرا شدن استبند  ي زمان وظيفه

ي ربک با گرفتن پيغام از  پردازه. اندازد ي متناظر با آنرا به راه مي کند و پردازه ها را انتخاب مي يکي از ربک

خواهد که يک سري کارها انجام بدهد، که  ي ربک مي پيغام از پردازه. کند شروع به کار مي صفي  پردازه

پس از به اتمام . هاي ربک است شامل گرفتن و کار گذاشتن مقادير متغيرها و ارسال پيغام به ديگر پردازه

. رسد د و به اتمام ميساز بند را مطلع مي ي زمان ي ربک پردازه ي خدمتگزار پيغام، پردازه رسانيدن وظيفه

روند . دهد کند و اجراي سرتاسري را با به کار انداختن مجدد يک ربک ادامه مي بند ادامه پيدا مي زمان

  .کند هاي ربک براي هميشه ادامه پيدا مي ساختن و نابود کردن پردازه
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% predefined types 

�2È»RR. ! struct )2B»RR.(&(.<�:»RR.,)�U��:��U��+); sort 

�2ÈÓ�, ! struct )2BÓ�,(&(.<�:Ó�,,)�U��:��U��+); sort 

È�++(-� ! struct B+-(+��D�): ��U��+,+��,È�++(-�:È+-h@��, 
                                   )���C&�):��U��+); 

sort 

 

�<�<� ! bC+,( È�++(-�); sort 

��U��+ ! struct �¡1 | �¡2 | +�Ê�D | �<..; sort 

�2È�<�<� ! struct )2È�<�<�(&(.<�: �<�<�,)�U��:��U��+); sort 

È+-h@�� ! struct C�C,C(._B+- | (DD_B+-�(: Ó�,� | �<.._B+-; sort 

% state variables 
set_counter, r_set_counter, s_set_counter, 

get_counter, r_get_counter, s_get_counter : �2ÈÓ�,;  
act 

 

state(¡�:�2ÈÓ�,,¡�:�2ÈÓ�,) = proc 

º r_set_counter �)2BÓ�,�@, )�U���¡���� .Õ:���
  

            state()2BÓ�,(@,)�U���¡��),¡�) +  

r_get_counter(¡�).state(¡�,¡�) +  

º r_set_counter �)2BÓ�,�@, )�U���¡���� .Õ:���
  

            state(¡�,)2BÓ�,(@,)�U���¡��)) +  

r_get_counter(¡�).state(¡�,¡�);  

% internal queues 
enqueque, r_enqueue, s_enqueue, 
dequeue, r_deqeueue,s_dequeue; 

act 

 

queue(;�:�2È�<�<�,;�:�2È�<�<�) = proc 

º r_enqueue�B+-�+),B,, )�U���;����.?�:¿�Á×ÕØÀ,�Ù:ÚÀ¥À¦�
  

            queue()2B�<�<�([B+-(�<..,�<.._B+-,)�U���;��),  

            B+-�+),B,, )�U���;���¶

,(C.�&(.<��;���, )�U���;���, ;_1 � 
  

(r_dequeue()Ê�(D(&(.<��;�))).  

  ((&(.<�(;�) == [B+-��<.., �<.._B+-, )�U���;���¶�  

  Zqueue(;�,;�)  

  ◊ queue()2B�<�<�(),(C.(&(.<�(;�)),)�U��(;�)),;�))) +  

º r_enqueue�B+-�+),B,, )�U���;����.?�:¿�Á×ÕØÀ,�Ù:ÚÀ¥À¦�
  

            queue(;�,)2B�<�<�([B+-(�<..,�<.._B+-,)�U���;��),  

            B+-�+),B,, )�U���;���¶

,(C.�&(.<��;���, )�U���;���� 
  

(r_dequeue()Ê�(D(&(.<��;�))).  

  ((&(.<�(;�) == [B+-��<.., �<.._B+-, )�U���;���¶�  

  Zqueue(;�,;�)  

  ◊ queue(;�,)2B�<�<�(),(C.(&(.<�(;�)),)�U��(;�)))));  
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% rebecs definition 

rebec():��U��+,ER_�¡:��U��+� ! proc 

º s_dequeue�B+-�+),B,, )��.
?�:¿�Á×ÕØÀ,�Ù:ÚÀ¥À¦�

  

  (B, == C�C,C(._B+-)  

    Z(s_enqueue(B+-(),add_msg(0),ko_ex))).Scheduler  

      ◊ �º �B,!!add_msg�(��
¤:���

  

         Z �º s_get_counter�)2BÓ�,��R<�,�), )��.
¦ÛÜ��ÀÙ:���

  

                 ��R<�,�) w 100�  

                   Z �º s_get_counter�)2BÓ�,��R<�,�), )��.
¦ÛÜ��ÀÙ:���

  

                           s_set_counter�)2BÓ�,���R<�,�) 
 1�, )���  

                   ◊ ��  

          ).Scheduler;  

Scheduler = rebec(�¡1,�¡2) + rebec(�¡2,�¡1); proc 

Ýset_counter,get_counter,enqueue,dequeue� init 

Γr_set_counter|s_set_counterZcounter,r_get_counter|s_get_counterZget_counter,
r_enqueue|s_enqueueZenqueue,r_dequeue|s_dequeueZdequeue

 
 

    state()2BÓ�,�0, �¡1�, )2BÓ�,�0, �¡2��   ¢  

    queue()2B�<�<��´B+-��<.., �<.._B+-, �¡1�,  

                       B+-�+�Ê�D, C�C,C(._B+-, �¡1�¶, �¡1�,  

                )2B�<�<��´B+-��<.., �<.._B+-, �¡2�,  

                       B+-�+�Ê�D, C�C,C(._B+-, �¡2�¶, �¡2��   ¢  

     Scheduler));  
  mCRL2به  ١-٥ شکل  مدل ربکاي ي ترجمه:   ٣- ٥ شکل 

در اينجا به طور خالصه کد . آمده است ۱-۵ شکل ي کد ربکاي مثال  ترجمه ۳-۵ شکل در 

mCRL2 دهيم را مورد بررسي قرار مي.  

به  �-)++�Èنوع . اند اي جديد تعريف شده در قسمت اول شکل، انواع داده. اي انواع داده

. هاست يک ليست از پيغام �>�>�. فرستنده، پيغام و گيرنده :تايي تعريف شده است صورت يک سه

اند، که دو ربک پيش  معرفي شده +����Uاند در  هايي که در مدل مورد استفاده قرار گرفته اسامي ربک

هاي آغازين است و  اولي مسئول ارسال کردن پيغام. ..>�و  �Ê�D+: فرض در اين قسمت وجود دارند

ي مشخص  وظيفهساختگي اين پيغام . شود استفاده مي ..>�ي پيغام ساختگي  ي به عنوان فرستندهدوم

شود، که شامل  مي ��@È+-hاي مربوط به  آخرين تعريف نوع داده. کردن پايان صف را برعهده دارد
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شد، پارامترها در اگر يک خدمتگزار پيغام داراي پارامتر با. اسامي خدمتگزاران پيغام در مدل است

mCRL2  توسط تعريف يک سري نشانوند براي تعريف خدمتگزار پيغامÈ+-h@�� شوند مشخص مي .

)�-+DD_B)به  add( int a)به عنوان يک مثال، خدمتگزار پيغام  � Ó�,� خدمتگزار پيغام . شود ترجمه مي

�<.._B+- هاي  در پيغامnull شود استفاده مي.  

ي متغيرحالت نمايش داده  هر متغير حالت به صورت يک پارامتر از پردازه .متغيرهاي حالت

. ، که هر کدام از آنها داراي يک متغيرحالت هستند ex2و  ex1: در مثال ما دو ربک وجود دارند. شود مي

ي متغير حالت دو کنش براي هر کدام از  پردازه.  �¡و  �¡: ي حالت داراي دو پارامتر است بنابراين، پردازه

: کند، يکي براي گرفتن مقدار و ديگري براي کارگذاشتن مقدار جديدي در آن پارامترها ارائه مي

)_-�,_�R<�,�)  و)_+�,_�R<�,�)  . براي تغيير دادن مقدار متغير�R<�,�)  به مقدار  1¡�از ربک

,/(�,�>s_set_counter�)2BÓ�,��R، کنش /(�,�>�R جديد براي گرفتن . بايستي انجام شود ��1¡�

∑کنش  مقدار،  بايستي s_get_counter�)2BÓ�,��, �¡1���ß:�  .انجام شود ��

شوند، و  هاي داخلي قرار داده مي يک ربک داراي يک صف داخلي است، که در آن پيغام. ها صف

يک پيغام اساساً يک . دارد رسد، پيغامي را براي اجرا کردن از اين صف بر مي که نوبت به ربک مي نگاميه

wتايي است  سه +��DCD, C,B,DCD Æ که در آن ،+��DCD ي پيغام است،  ي فرستنده شناسهC ي  شناسه

در مثال ما دو ربک . ه هدف اجراي آن استدهد ک خدمتگزار پيغامي را نشان مي B,DCDگيرنده است، و 

براي هر متغير صف دو کنش براي قرار دادن . است �;و  �;وجود دارند، بنابراين صف داراي دو پارامتر 

بردارد، کنش  1¡�ي ربک بخواهد که پيغامي را از صف  اگر يک پردازه. و برداشتن موجودند

∑ s_dequeue�B+-�+),B,, �¡1��?�:¿�Á×ÕØÀ,�Ù;ÚÀ¥À¦� فرستد، و اگر بخواهد پيغام  را مي

(DD_B+-�0�  قرار دهد، کنش  1¡�را در صف مربوط به

s_enqueue�B+-�)_C, (DD_B+-�0�, ي نام ربک  دهنده نشان C_(دهد که در آن  را انجام مي ��1¡�

شوند، و از سمت راست از آن برداشته  قرار داده مي ها از سمت چپ در صف پيغام. کننده است ارسال

در سمت )  -+B_..>�است و نوع پيغام  ..>�ي آن  که فرستنده(همواره يک پيغام تهي . شوند مي

  .دهد ترين جايگاه صف قرار دارد که پايان صف را نشان مي چپ
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و خدمتگزار پيغام متناظر با  دارد ي ربک پيغامي را از ابتداي صف خود بر مي يک پردازه. ها ربک

در مثال  ¡�_ERو  ((هاي آشناي آن هستند  نشانوندهاي پردازه شامل نام ربک و ربک. کند آن را اجرا مي

wپيغام ). ما +),B,, ) Æ ي پيغام است،  ي فرستنده دهنده نشان (+متغير . شود از ابتداي صف برداشته مي

ي رفتار ربک در هنگام سرويس دادن به پيغام  کننده ، تعيين,Bنوع پيغام . دهد نوع پيغام را نشان مي ,Bو 

تخصيص و ". ."شود  ترجمه مي mCRL2به سادگي به ترکيب متوالي در " ;"ترکيب متوالي در ربکا . است

هم بين اين دو دستور اين يک تفاوت م. شوند ارسال پيغام دستوراتي هستند که به گذار در حالت منجر مي

تواند حالت محلي يک ربک را تغيير دهد حال آنکه ارسال پيغام حالت يک  است که تخصيص تنها مي

  . تواند عوض کند ربک ديگر را نيز مي

است، لذا به راحتي ساختار شرطي  if-then-elseبسيار شبيه ساختار عادي  mCR2ي شرطي  جمله

�به جاي ( ذکر نشود  elseاگر قسمت  mCRL2در . ربکا قابل نگاشتن به آن است Z داشته  ; ◊ �

�باشيم  Z ي بدون زمان  بست است، يعني، در حوزه شود که طرف دوم بن به طور خودکار فرض مي)  �

� Z �سازي براي  خالصه � Z �با زمان تبديل به (است  © ◊ � Z شود، ما در اين  مي 0@© ◊ �

نباشد، بايستي  elseقسمت ي شرطي در ربکا حاوي  اگر يک جمله). در نظر نگرفتيمنامه زمان را کالً  پايان

براي شرط بولي . بست جلوگيري شود به جاي آن قرار دهيم تا از به وجود آمدن بن �يک کنش داخلي 

منظور از بارگذاري متغيرها گرفتن مقادير . شود شوند و سپس شرط ترجمه مي ابتدا متغيرها بارگذاري مي

ي تک تک  و برمبناي ترجمه بازگشتيبه صورت  ;و  �ي  ترجمه. ي متغير حالت است آنها از پردازه

بند تعريف شده است، که طرز  ي زمان هاي ربک، پردازه ي پردازه پس از ترجمه. پذيرد جمالت انجام مي

آمده  initقسمت، در آخرين . کند ها را انتخاب مي به طور غيرقطعي يکي از ربک: عمل آن سرراست است

  .ها را برعهده دارد سازي از پردازه که کار نمونه

  .آمده است mCRL2اي از نگاشت ربکا به  خالصه ۲-۵ جدول در . ي نگاشت خالصه
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mCRL2 construct  Rebeca construct 

process definition  reactiveclass  

process instance  rebec  

parameters of the process  knownrebes  

queue process  message queue  

sequence of actions  message server 

state process  state variables of a rebec 

 mCRL2نگاشت ربکا به :  ١-٥ جدول 

  سازي و مطالعات موردي پياده ۵-۳

اين . دهد را به طور خودکار انجام مي ۲- ۵ ابزاري است که نگاشت انجام گرفته در فصل  ١سرير

کامپايلر . نوشته شده است )ANTLR )Parr 2007ي پارسر  و ابزار توليد کننده ++Cابزار توسط زبان 

زبان ورودي . کند توليد مي mCRL2بکا را از ورودي گرفته و يک خروجي سرير يک توصيف به زبان ر

است، و اين ويژگي به آن افزوده شده که  )Sirjani, Movaghar et al. 2004( نحو ارائه شده دربر مبناي 

اين برتري به کمک ساختار . نيستها  تعريف مدلبه مشخص کردن ماکسيمم طول صف در هنگام نيازي 

سازي بوده  خروجي به دست آمده قابل خطي. به دست آمده است mCRL2اي ليست در  پوياي نوع داده

  .توان تحليل کرد آنرا مي mCRL2و به کمک مجموعه ابزارهاي مختلف 

همين . ها با سرير انجام شدند ر عمل، يک سري آزمايشي طراحي شده د براي سنجش ترجمه

 ,Sirjani( کرد ها با کمک ابزار قبلي ربکا نيز انجام شد، که ورودي را به زبان پرومال ترجمه مي تجربه

Movaghar et al. 2005( .توانيد به  ي کامل مي براي يافتن ترجمه)Sirjani, Movaghar et al. 2005( 

هاي  ها و پردازه يک بين ربک- به- توان اين تبديل را يک نگاشت يک به طور خالصه مي. مراجعه کنيد

                                           
1 http://khorshid.ut.ac.ir/~rebeca/sarir.htm 
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جدول هاي  جدولي  بررسي و مقايسه .آمده است ۲- ۵ جدول مختصري از نگاشت در . پرومال دانست

را به عنوان  mCRL2 هاي نسبي دو زبان پرومال و ها و کاستي امکان سنجيدن توانايي ۲-۵ جدول و  ۵-۱ 

  .دهد زبان مقصد ترجمه به دست مي

Promela construct  Rebeca construct 

proctype  reactiveclass  

process  rebec  

parameters of the process  knownrebes  

channel  message queue  

atomic block  message server 

global variables  state variables of a rebec 

  نگاشت ربکا به پرومال:  ٢-٥ جدول 

توان به  اند مي هايي که در اين قسمت مورد استفاده قرار گرفته براي دسترسي به متن اکثر برنامه

)Sirjani 2004( ي موردي جديدي که انجام گرفته فاز شناسايي در استاندارد ارتباطي  مطالعه. رجوع کرد

IEEE 1394 )CS 1996( براي . ١رود ي با قابليت اتصال در هر لحظه به کار ميها است، که براي گذرگاه

  .ي اينترنتي سايت ربکا رجوع کرد توان به صفحه ي آنها مي ها و ترجمه دريافت کردن متن کامل برنامه

هاي  اول از همه، صف. )۸-۳- ۲-۴ فصل . ک.ر( هاي بسياري پنهان هستند پس از ترجمه، کنش

هاي قرار دادن پيغام در صف و برداشتن  هستند، بنابراين نيازي نيست که پيغام پنهانها در زبان ربکا  ربک

رها نيز صادق است، چرا هاي گرفتن مقادير متغي اين حالت به طرز مشابه براي کنش. از آن پديدار باشند

هايي که به متغيرهايي  همچنين کنش. که ما تنها به دنبال کردن تغييرات انجام شده در متغيرها نيازمنديم

ها به طور  به دليل اينکه ربک. سازي هستند دهند که مدنظر خاصيت موردنظر نيست قابل پنهان مقدار مي

پس از . کنيم ا در زمان توليد فضاي حالت استفاده ميه دهي به اين کنش شوند از اولويت قطعي اجرا مي

                                           
1 Hot pluggable bus 
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 CADPدر مجموعه ابزارهاي  evaluatorتوليد کردن فضاي حالت، همچنين با استفاده از ابزار 

)Fernandez, Garavel et al. 1996( يک . کنيم فضاي حالت بررسي مي خاصيت مورد نظر را در روي

  .داده شده است ۳-۵ جدول سري آمار در مورد فضاي حالت ساخته شده در 
Spin  mCRL2   

Transitions  States  Trans. min.  St. min.  Transitions  States  
41917  11818  90  47  10810  6464  Tree Identify  
1975  911  99  54  616  467  Bridge 

Controller  
163  62  7  6  40  28  CSMA-CD  
77  48  27  20  51  44  Producer 

Consumer  
  ابزارهاي ربکا در دو  وارسي مدل تعداد حاالت و گذارهاي: ٣-٥ جدول 

طور که  همان. حاصل کار پس از کاهش دوشبيه سازي انشعابي نيز در جدول داده شده است

تر  شود حتي بدون کاهش، فضاي حالت توليد شده توسط سرير به طور ذاتي از ابزار قديمي مشاهده مي

ر منجر پس از بررسي فضاي حالت، مشخص شد که دستوراتي مانند ارسال پيغام با پارامت. تر است کوچک

 mCRL2شوند در حالي که همان دستورها به يک کنش پارامتردار در  به تعدادي دستور در اسپين مي

علت . کنند از کاهش ترتيب جزئي استفاده مي mCRL2دقت کنيد که هم اسپين و هم . شوند ترجمه مي

  .بررسي شده استاين رساله  ۲-۳- ۷ فصل  دربرتري کاهش ترتيب جزئي سرير نسبت به اسپين 

ها پنهان  طور که قبالً ذکر شد، تمامي کنش همان. هاي ديگري قابل انجام هستند همچنين کاهش

اگر ويژگي . هندد شوند، بجز آنهايي که مقدار جديدي به يک متغير پديدار از بيرون تخصيص مي مي

هايي را که به باقي  توان باقي کنش ي مناسب از متغيرها باشد، مي مدنظر شامل تنها يک زيرمجموعه

توان  ارزي آثار ضعيف نيز مي توان نسبت به هم عالوه براين، مي. کنند پنهان نمود متغيرها مقداردهي مي

اين . کند گذار مي ۱۸حالت و  ۱۲ل به در پروتکل شناسايي درخت، اين فضاي حالت را تبدي. کاهش داد

  .نيز قابل بازرسي است mCRL2ي  دهنده فضاي حالت آخري حتي با ابزارهاي نمايش
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  فضاي حالتکاهش بررسي  ۵-۴

در اين شکل تخصيص، به متغيري به شکل . تعريف شده است ١در زبان ربکا، تخصيص غيرقطعي

اي ابتدايي کامپايلر سرير فرض شده است که اين ه در روايت. شود بيني مقداري داده مي غير قابل پيش

که تخصيص غيرقطعي در زبان وجود  کنيم ميفرض در اينجا هم فعالً . شکل تخصيص وجود ندارند

دهيم، و سپس در مورد کاهش فضا  بر اين مبنا روش کاهش فضاي حالت را مورد بررسي قرار مي. ندارد

 .ددر سيستم با تخصيص غيرقطعي بحث خواهيم نمو
reactiveclass Producer { 
     knownrebecs { Consumer knownconsumer }; 
     statevars {boolean productsent}; 
 msgsrv initial() { 
     productsent=false; 
    self.produce(); 
} 
 msgsrv produce() { 
     knownconsumer.consume(); 
     productsent=true; 
 }} 
reactiveclass Consumer { 
 knownrebecs { Producer knownproducer}; 
 statevars { boolean productrecieved}; 
 msgsrv initial() { 
     productrecieved=false; 
     self.consume(); 
 } 
 msgsrv consume() 
 { 
    knownproducer.produce(); 
    productrecieved=true; 
 }} 
main{ 
    Producer P1(C1):(); /* known rebec sent as parameter */ 
    Consumer C1(P1):(); 
} 

  کننده مصرف-يک نمونه کد ربکا براي توليدکننده:  ٤- ٥ شکل 

شکل (مثال خيلي ساده براي آشناتر شدن با وضعيت فضاي حالت در يک کد ربکاي نمونه، يک 

يک . کننده بيان شده است مصرف- ي آشناي توليدکننده در اين مثال، مسأله. را مد نظر قرار دهيد) ۵-۴ 

را  productsentبه  trueکننده و مقداردهي  به مصرف consumeي فرستادن پيغام  ربک توليدکننده وظيفه

به  trueبه توليدکننده و مقداردهي  produceي فرستادن پيغام  اي وظيفه کننده دارد، و ربک مصرف

                                           
1 Non-deterministic assignment 
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productrecieved را بر عهده دارد.  
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  ٤- ٥ شکل فضاي حالت : ٥- ٥ شکل 

وگيري از شلوغ شدن تصوير، براي جل. ، فضاي حالت اين مسأله ترسيم شده است۵-۵ شکل در 

با دقت نظر در سيماي . اند ها ذکر نشده بلکه چندين کنش ابتدايي برچسب خورده برچسب تمامي يال

توان براي يافتن يک روش کاهش در حالت کلي استفاده  شود که از آنها مي فضاي حالت، نکاتي ديده مي

جود در فضاي حالت مربوط به نقاط انتخاب اوالً با حذف تخصيص غيرقطعي، تنها نقاط انشعاب مو. کرد

در . اشاره کرد ۶يا  ۵توان به حالت  ي اين نقاط انشعاب مي از جمله. شوند کردن ربک بعدي براي اجرا مي

پس از پشت سر گذاشتن اين . کند اين دو حالت، سيستم عدم قطعيتي بين انتخاب دو ربک را تجربه مي
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شوند تا اينکه باز دوباره به انشعاباتي نظير آنچه که  گذاشته ميسر  نقاط، يک سري مسيرهاي قطعي پشت

  .بيان گرديد برسيم

توان فضاي حالت را به  پردازيم که با کمک آن مي با دانستن نقاط انشعاب، به بيان تکنيکي مي

 sel ابتدا به منظور افتراق بين نقاط انشعاب و باقي نقاط، از کنش ساختگي. ميزان قابل توجهي کاهش داد

نشان  ۶-۵ شکل اين کار در . ارزش اين کار در ادامه مشخص خواهد شد. کنيم در اين نقاط استفاده مي

  از ۳-۵ شکل بند  اي، زمان به بيان جبرپردازه. داده شده است

Scheduler = rebec(�¡1,�¡2) + rebec(�¡2,�¡1);  
  :به صورت زير تغيير خواهد کرد 

Scheduler = sel.rebec(�¡1,�¡2) + sel.rebec(�¡2,�¡1);  

  
 selاضافه کردن کنش مصنوعي : ٦- ٥ شکل 

هاي مربوط به صف در زبان ربکا پنهان  ي کنش اشاره کرديم، کليه ۳-۵ طور که در فصل  همان

فصل . ک.ر( B1ي  طبق اصل موضوعه. تغيير نام داد �توان به  ها را مي بنابراين، تمامي اين کنش. هستند

.¡ارزي  هم)  ۸- ۲-۳- ۴  � ! هاي  بنابراين، تمامي کنش. سازي انشعابي همواره برقرار است در دوشبيه ¡

دقت کنيد که اين . گونه اشکالي در طول يک مسير اجرايي قابل حذف هستند مربوط به صف بدون هيچ

شروع  sel، چرا که اين مسيرها با کنش کند بدون انشعاب همواره صدق ميل يک مسير اصل در طو

  .شوند مي

شوند  ميمتغيرها که مربوط به گرفتن مقادير هاي مربوط به  ها، آن دسته از کنش عالوه بر اين کنش

نهايي باقي دهند تنها آ هايي که به متغيرها مقداري تخصيص مي از ميان کنش. نظر هستند نيز قابل صرف

دقت  .ها نيز محذوف هستند شوند، وگرنه باقي کنش مانند که در خاصيت مورد نظر سيستم استفاده مي مي
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در کل کنيد که استدالل فوق در مورد زبان ربکا و در حالتي که دستور تخصيص غيرقطعي وجود ندارد 

  .برقرار استفضاي حالت 

در چنين مواردي، حذف کردن . هاي غيرقطعي است مانده مربوط به تخصيص ي باقي مسأله

سازي  يک نمونه از پياده. به راحتي فوق نخواهد بود، و به کاهش ترتيب جزئي نياز دارد �هاي  کنش

در  .کند ، که به صورت ايستا عمل ميه استارائه شد )Jaghoori, Movaghar et al. 2006(کاهش در 

  .در اين مورد بيشتر توضيح خواهيم دادفصل ششم 

  

  ي فصل خالصه ۵-۵

سازي  با توجه به درهم. بيان کرديم mCRL2اي  اي از زبان ربکا به جبرپردازه در اين فصل ترجمه

 mCRL2ي  يک پردازه ها در ربکا، به جاي اينکه به ازاي هر ربک موجود در مدل پردازه ١ي دانه درشت

ها در نظرگرفتيم که در هر لحظه کار يکي از آنها را انجام  اختصاص دهيم، تنها يک پردازه براي کل ربک

يکي از آنها : ي نگاهداري حالت برنامه را بر عهده دارند وظيفه  در نگاشت ارائه شده دو پردازه. دهد

  .ها است هاي داخلي ربک ي محتواي صف مقادير متغيرها را در خود دارد و ديگري نگهدارنده

تمامي  selتوان با افزودن کنش ساختگي  ميفضاي حالت ساخته شده همچنين نشان داديم که در 

شوند که به طور  ها حفظ مي بررسي خاصيت مورد نظر تنها آن دسته از کنش در. ها را حذف نمود کنش

  .مستقيم در خاصيت ذکر شده باشند

توان گفت که به دليل  طور مي هاي پيشين وارسي مدل در ربکا اين ه روشاز لحاظ قدرت نسبت ب

هاي قبلي کاهش پيدا  ماهيت پوياي کاهش ترتيب جزئي، فضاي حالت در رويکرد ما بيشتر از روش

  .تر است کند حال آنکه سرعت کار پايين مي

                                           
1 Coarse-grained interleaving 
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  ٨١  SystemCنگاشت :فصل ششم

 Hojjat, Mousavi et( دهيم را مورد بررسي قرار مي mCRL2به  SystemCتبديل فصل  در اين

al. 2008( . زبانSystemC ))OSCI((  به عنوان استانداردي در سطح سيستم در طراحي توامان

اي در صنعت به کار گرفته شده  اين زبان به طور فزاينده. گيرد افزار مورد استفاده قرار مي افزار و نرم سخت

  . سازي آن به دست آمد تحليل شد و اشکالي در پياده mMIPSي  به کمک اين نگاشت، پردازنده. است

ابزار و همچنين  .ابزاري نوشته شده که اين کار را به طور خودکار انجام دهدراي نگاشت همچنين 

  .قابل دانلود کردن است )Mousavi 2008(مستندات مربوط به آن از آدرس اينترنتي 

  مقدمه ۶-۱

الً پيچيده بر در ميکروالکترونيک سرهم کردن يک سيستم کامل و احتما رشد روبهيک گرايش 

تعريف کردن  SoCيکي از شرائط الزم در رويکرد ). ١تراشهيک سيستم بر روي (روي يک تراشه است 

در اين . ي طراحي را در سطح بااليي از تجرد داشته باشد زبان توصيفي است که توانايي بيان کردن همه

مشهور است، تالش  )Keutzer, Malik et al. 2000(سطح از تجرد، که معموالً به سطح طراحي سيستم 

از . توصيف کردبتوان به طور همزمان و همگن  افزار را افزار و نرم هاي سخت بر اين است که زيرسيستم

. شده است ٢تبديل به استاندارد بالفعل SystemCاحي در سطح سيستم، هاي موجود براي طر ميان زبان

  .)CS( تعريف شده است IEEEي  مؤسسه ۱۶۶۶در قالب استاندارد  SystemC 2.1زبان 

SystemC ها و ماکروها تشکيل شده که در زبان  کالساز ي ا از کتابخانهC++ اند سازي شده پياده .

سازي در  در مدل ++Cاست، تمامي امکانات  ++Cي زبان  يک افزونه به هسته SystemCبه دليل اينکه 

اي   ي انواع داده مجموعه. ماند معموالً وفادار مي SystemCدسترس هستند اما طراح به سبک طراحي در 

ي بيتي،  هاي در سطح سيستم هستند، مثل بيت، آرايه شامل اجزاي ضروري براي طراحي SystemCدر 

اي براي محاسبات با مميز ثابت با  و انواع داده)٣حالت-ده، سهپايين، باال، تعريف نش(منطق چهار حالتي 

                                           
1 System-on-a-chip or system on chip (SoC or SOC) 
2 De facto standard 
3 low, high, undefined, tri-state 



  SystemCنگاشت :فصل ششم  ٨٢

 

هاي همروند به صورت  پردازه. اند ها در زبان وارد شده همروندي با معرفي پردازه. طول دلخواه

ي خاص معوق کند،  يک پردازه ممکن است خود را بر روي يک واقعه. شوند بندي مي زمان ١غيربازدارنده

ها به وقايع  حساس بودن پردازه. اتفاق آماده خواهد بود که به کارش ادامه دهد و پس از انجام شدن آن

کانال و درگاه  مفاهيمتوسط  SystemCهاي مختلف در  ارتباط مابين مؤلفه. تواند پويا و يا ايستا باشد مي

  .گيرد انجام مي

تر از تجريد يابي در يک سطح باال فراهم کردن درستي SystemCهرچند که يکي از اهداف اصلي 

يابي به  نظر درستي نقطهاز  SystemCپيچيدگي . است، اما اين جنبه از زبان هنوز در مراحل اوليه است

  .)Vardi 2007( شود مربوط ميي مبتني بر وقايع آن  ماهيت شيءگرا و نيز معناشناسي پيچيده

بزاري بدين منظور ا. شود ارائه مي mCRL2به  SystemCهاي  در اين فصل، نگاشتي از برنامه

ي  به کمک ابزار تعدادي مطالعه. دهد سازي شده که به طور خودکار اين تبديل را انجام مي طراحي و پياده

مثل (ي مدارهاي ترکيبي و ترتيبي  اين مطالعات شامل توصيف ساده. موردي در نظر گرفته شدند

خط  ۱۰۰۰ل از حدود متشک( ٢در حالت تک چرخه MIPSي  و يک پردازنده...) کننده، فليپ فالپ،  جمع

  .شود مي) SystemCي  برنامه

ي وارسي مدل براي  يک شيوه )Grosse and Drechsler 2003(نويسندگان . کارهاي مرتبط

نگاشت . شود اند، که شامل ساختارهاي اساسي مدارهاي ترکيبي مي ارائه کرده SystemCاي از  زيرمجموعه

ي بزرگتري را مورد  جموعهداراي اين برتري است که زيرم )Grosse and Drechsler 2003(ما نسبت به 

در  .کند استفاده مي )X-calculus )Emerson and Lei 1986دهد و نيز از زبان توصيفي  پشتيباني قرار مي

)Karlsson, Eles et al. 2006(  يک ترجمه ازSystemC  هاي پتري تعريف شده  اي از شبکه به توسعه

زمند به يک کران باال بر روي ساختارهاي پوياست، که در روش ما نيازي به ي ارائه شده نيا ترجمه. است

 .از زمان پشتيباني کرده که در نگاشت ما محذوف است )Karlsson, Eles et al. 2006(اما . آن نيست

 الزم به توضيح است. ر نگاشت استيکي از اهداف آتي مورد نظر براي اين پروژه در نظر گرفتن زمان د

                                           
1 Non-preemptive 
2 Single cycle 
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هاي  برنامه )Kroening and Sharygina 2005(در . افزوده شده است mCRL2به نيز زمان  که اخيراً

SystemC شوند يابي مي اند و به طور جداگانه درستي افزار تقسيم شده افزار و سخت هاي نرم به قسمت .

افزاري و  هاي سخت اين جداسازي در مورد نگاشت ما ضروري نيست، چراکه به طور همزمان بخش

اي خاص براي  به معرفي يک جبرپردازه )Man 2005(. کنيم تبديل مي mCRL2افزاري را به  نرم

SystemC سازي زبان استفاده شده و به منظور  اي تنها براي صوري از اين جبرپردازه. پردازد مي

در رويکرد ما مستقيماً از ابزار  .يابي از ترجمه به پرومال، زبان ورودي اسپين استفاده شده است درستي

شود و بنابراين چارچوب پيشنهادي هم براي معناشناسي صوري و همچنين  تفاده مياس mCRL2موجود 

  .قابل استفاده است SystemCيابي صوري زبان  درستي

اند که  مجموعه ابزاري با نام لوسي توصيف کرده )Moy, Maraninchi et al. 2005(نويسندگان 

مياني مبتني بر  ياز زباندر اين ابزار  .روند به کار مي SystemC ١هاي در سطح تراکنش براي تحليل مدل

ياب  و زبان ابزار درستي SystemCمابين ) همراه با نگهبان، پيغام و تخصيص بر روي گذار(اتوماتا 

يکي از اهداف لوسي اين . بند نيز به کار رفته است همچنين اين زبان براي توصيف زمان. شود استفاده مي

 متعارفهاي ٢، بنابراين خصوصيات بر اساس ادعا"ربر نبايستي يک منطق زماني ياد بگيردکا"بوده که 

راحت  ٣يابي براي مسائل مربوط به امنيت شود که درستي اگرچه اين کار موجب مي. گيرد صورت مي

وسي براي غلبه کردن بر اين مشکالت، ل. داراي مشکالتي است ٤ي مسائل مربوط به بقاء شود، اما در زمينه

. کند مي بررسي مثل تمام نشدن يک پردازه در يک طراحي را ،بقاء مرتبط با هاي کلي يتخاصيک سري 

-Xرويکرد ما داراي اين برتري است که از زبان  )Moy, Maraninchi et al. 2005(در مقايسه با 
calculus در . کند براي توصيف خواص استفاده مي)Traulsen, Cornet et al. 2007(  زبان مياني لوسي

سازي براي نگاشت خود ارائه نکرده  اين مقاله هيچ پياده. شود به پرومال، زبان ورودي اسپين تبديل مي

  .است

                                           
1 Transaction-level Models 
2 Assertion 
3 Safety 
4 Liveness 
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 SystemCزبان  ۶-۲

هاي اصلي  بلوک. خواهيم نمود SystemCمرور مختصري بر ساختارهاي اساسي زيرفصل در اين 
يک پيمانه يک کالس ). SC_MODULE(ها هستند ١، پيمانه SystemCسازنده در يک برنامه به زبان 

ها، ٢روال: اساساً سه نوع پردازه وجود دارند SystemCدر زبان . هاست سازي پردازه دربرگيرنده براي پياده
هاي تعريف شده در برنامه يک بار اجرا  تمامي پردازه ي آغازين، در مرحله. ها٤ ريسمان-ها و سي٣ريسمان

شوند، بنابراين اصوالً پس از به اتمام  ٥توانند معلق هاي روالي هرگز در خالل اجرا نمي پردازه. شوند مي
. شوند تا يک بار ديگر فعال گردند هاي حساسيت خود مي رسيدن منتظر يک سري رخداد در سيگنال

ي خود آنهاست که در نقاط مورد نظر خود را معلق  شوند، بنابراين وظيفه عال ميبار ف ها تنها يک ريسمان
محض رخدادن آن لبه پردازه فعال  به شود که ها يک لبه از ساعت تعريف مي ريسمان-براي سي. کنند
  .شود مي

بند توسط  منطق زمان. ها نظارت داشته باشد بند در سيستم وجود دارد تا بر اجراي همروند پردازه يک زمان
اي از  ها غيربازدارنده هستند، به اين معنا که در نوبت خود، يک پردازه قطعه پردازه. شود ساز تعيين مي شبيه

دو حالت متفاوت وجود دارند که . کند سازي را رها مي برنامه را اجرا کرده و سپس داوطلبانه کنترل شبيه
، يک مدل ١- ٦ شکل  در.، و يا به اتمام برسدشوداجرا  waitيک دستور : اي کنترل را رها کند در آنها پردازه

براي يک فليپ  countو  get_inputي  در اين شکل دو پردازه. نمايش داده شده است SystemCساده از 
،  countي دوم،  ، يک روال است، حال آنکه پردازهget_inputي اول،  پردازه .اند تعريف شده Dفالپ نوع 

  .باشد بر روي يک رخداد مي waitريسماني است که داراي يک دستور 

 SC_MODULE(dff){ 

// data input port         sc_in<bool> din; 

// input port for clock         sc_in<bool> clk; 

// data output port         sc_out<bool> dout; 

// event for communication         sc_event e; 

// counting changes in din         sc_int<16> num; 

// constructor         SC_CTOR(dff){ 

                                           
1 Module 
2 Method 
3 Thread 
4 c-Thread 
5 Suspended 
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                 num = 0; 

// create a method                 SC_METHOD(get_input); 

// static sensitivity                 sensitive_pos << clk; 

// create a thread                 SC_THREAD(count); 

         } 

         void get_input(){ 

// changing the output                 dout.write( din.read()); 

                 e.notify(SC_ZERO_TIME); 

         } 

         void count() { 

                 while(true) { 

// wait on e                         wait(e); 

// increasing num                         num = num + 1; } 

                 } 

       }; 

  DFFبراي  SystemCيک پيمانه به زبان : ١- ٦ شکل 

توانند صريحاً توسط  اين رخدادها مي. توان به يک مجموعه از رخدادها حساس نمود هر پردازه را مي
در هنگام . طراح تعريف شوند، يا به شکل تلويحي هنگام تغيير کردن مقدار يک سيگنال توليد شوند

 .شود رده از نو فعال مياي که براي آن صبر ک برانگيختگي يکي از رخدادهاي متناظر با يک پردازه، پردازه
 sensitiveي  حساسيت ايستا در ابتدا با کمک کليدواژه. حساسيت ممکن است پويا و يا ايستا باشد

يک  clkهرگاه که مقدار . حساس است clkي  هاي باالرونده که به لبه get_inputشود،  مثل  تعريف مي
معلق شده  get_inputد که به سبب آن اگر شو داشته باشد، يک رخداد توليد مي trueبه  falseگذار از 

ها صريحاً رخدادي را ذکر  در مدل حساسيت پويا پردازه. باشد، اجراي خود را از سر خواهد گرفت
صبر کرده  eکند که بر روي رخداد  بند اعالم مي به زمان count ١-٦ شکل  در. کنند که منتظر آن هستند مي
دوباره به يک  countصدا بزند،  eرا بر روي  notifyي ديگري متد  بنابراين هرگاه که پردازه. است
  .شود ي آماده براي اجرا تبديل مي پردازه

گر به يک  يک درگاه نوعي اشاره. ها٢ها و کانال ١درگاه: کار ارتباط مبتني بر دو مفهوم استسازو

                                           
1 Port 
2 Channel 
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معموالً در . يک درگاه خروجي است doutيک درگاه ورودي و  clkبراي مثال، . شود کانال محسوب مي
ويژه  يک نوع. شود ها از تعدادي کانال براي ارتباطات داخلي بين آنها استفاده مي هنگام نمونه گيري پيمانه

گويند، مقدار خود را بالفاصله پس از نوشتن مقداري  هاي سيگنال مي ها که اصطالحاً به آنها کانال از کانال
سازي وارد قدم  هاي آماده مورد ارزيابي قرار گرفتند، شبيه هنگامي که تمامي پردازه. دهند در آنها تغيير نمي

روز  ها به تمامي مقادير کانال مرحلهدر اين . گويند ساني ميروزر به ي مرحلهشود که به آن  جديدي مي
به هر يک . گردند هاي معلقي که بايد بيدار شوند مطلع مي وفصل شده و پردازه ها حل١شوند، درگيري مي

  .گويند ي دلتا مي روزرساني اصطالحاً يک چرخه به- هاي ارزيابي از چرخه

 .Muller, Ruf et al(در  SystemCسازي زبان  معناشناسي صوري شبيه. سازي معناشناسي شبيه

ما در اينجا فازهاي اين روند را . بيان شده است ٢شده هاي حالت مجرد توزيع از ماشينبا استفاده  )2003

 Panda( عبارتند از SystemCسازي يک کد  هاي موجود در شبيه قدم. گيريم به طور خالصه در نظر مي

2001(:  

 .شوند تا سيستم شروع به کار کندها اجرا  ي پردازه کليه: )Initialization( آغازين - ۱

شود تا زماني که  ميقدر تکرار  اين کار اين. اي اجرا بشود ي آماده پردازه: )Evaluate( ارزيابي - ۲

دهند ممکن است  وقايعي که در حين اجرا رخ مي. هاي آماده اجرا شوند تمامي پردازه

 .هايي را به ليست آماده اضافه کنند پردازه

 .اجرا شوند ۲روزرساني در قدم  هاي به ي فراخواني کليه: )Update( روزرساني به - ۳

و فاز  گرديدههاي آماده تعيين  اي باقي مانده باشند، ليست پردازه هاي تأخيريافته٣اگر اعالم - ۴

 .ارزيابي شروع شود

زمان در اينجا  از کهيک قدم ديگر در الگوريتم اصلي وجود دارد که زمان را به جلو ببرد، 

روزرساني در اصطالح  به- ارزيابي ي دوره، هر SystemC سازي معناشناسي شبيه به بيان. شود مينظر  صرف

هاي دلتا ممکن است بيشتر از يک باشند، به  دقت کنيد که تعداد چرخه. شود ي دلتا گفته مي يک چرخه

) ار يک سيگنالنظير اعالم کردن يک رخداد يا تغيير دادن مقد(روزرساني اتفاقاتي  اين خاطر در فاز به
                                           
1 Contention 
2 Distributed abstract state machine 
3 Notofication 
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آنهايي هستند که رخداد آنها  ١وقفه هاي بي اعالم. هاي معلقي را بيدار کند ممکن است رخ دهد که پردازه

شود که  مي ٢ي دلتا هاي تأخيريافته ها شامل اعالم انواع ديگر اعالم. دهد به محض اينکه انجام شدند رخ مي

 ي دلتا به صورت ي تأخيريافتهها نحو اعالم. ندده ي دلتاي بعد تحويل مي رخدادهاي خود را در چرخه

notify (SC_ZERO_TIME) است.  

  اي هسته انواع داده ۶-۳

اين  .دشو مدل مي mCRL2هاي  پردازهاي از  مجموعهتوسط يک  SystemCساز  ي شبيه هسته

ها از  اين پردازه. سيستم را تحت کنترل دارندعمومي  شوند، و رفتار ها تکرار مي ها در تمامي ترجمه پردازه

ها  نگاشت صورتدر اينجا تنها . اند شدهکنند که براي اين منظور طراحي  اي خاصي استفاده مي انواع داده

  .آمده است ضميمه ها در فصل سازي کامل اين رابطه دهيم، و پياده را نشان مي

هاي دلتاي متفاوت تمايز  تا بتوانيم بين چرخهدهيم،  ي دلتا يک عدد طبيعي نسبت مي به هر چرخه

اکنون در  اي که هم باشيم، پردازه Cي دلتاي  بنابراين، اگر در چرخه. گوييم مي ٣به اين عدد دور. قائل شويم

Cي دلتاي  چرخه 
 انواع . شده استتعريف دور مفهوم  ۲-۶ شکل در ابتداي  .تواند اجرا شود است نمي 1

  :شود شوند شامل اين موارد مي اي که از متن برنامه ساخته مي ديگر داده

• ID :۵- ۶ فصل . ک.ر(شود  ها اختصاص داده مي ي يکتايي که به پردازه شناسه( 

• SigName  :گيرند هايي که در برنامه مورد استفاده قرار مي اسامي سيگنال 

• PortName :شوند ها استفاده مي اسامي مختلفي که به عنوان نام درگاه 

• VarNames :اسامي متغيرها 

• EvnNames :اسامي رخدادها 

  

                                           
1 Immediate notifications 
2 Delta delayed notifications 
3 Round 
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 شوند استفاده مي mCRL2اي که در کد  انواع داده:  ٢- ٦ شکل 

  
   

% Rounds 
Rnd = Nat; sort 

% Variables 
Scope = struct local( getProc:ID) | sort 
  field(getModule:ModuleIns);  
Value = struct boolean(getValBool:Bool)?isBool |  
  integer(getValInt:Int,getIntSize:Nat)?isInt |  
  array(getValArray:Array)?isArray | NullVal?isNull;  
Var = struct variable(getVarName:VarName,  
  getVal:Value,getScope:Scope);  
VarList = List( Var);  
 map 

changeVar:VarList \ Var Z VarList;  

findVarVal:VarList \ VarName \ Scope Z Value;  

% Signals 
Sig = struct sig(getName:SigName, getCurVal:Value,getNewVal:Value); sort 
SigList = List(Sig);  

findCurSigVal:SigList \ SigName Z Value; map 

changeSig:SigList \ SigName \ Value Z SigList;  

updateSig:SigList \ SigName \ Value Z SigList;  

findChangedSigs:SigList Z SigList;  

% SystemC process information 
Evn = struct event(getEvnName:EvnName,getModuleIns:ModuleIns); sort 
Stat = struct finished?is_finished | ready(getRnd:Rnd)?is_ready|  
  suspended(getEvn:Evn)?is_suspended;  
SensType = struct both | none | negedge | posedge;  
SigSens = struct sigsens(getName:SigName,getType:SensType);  
SigSensList = List(SigSens);  
ProcInf = struct procInf(getID:ID,getStat:Stat,getSensitiveList:SigSensList)  
  | NullInf;  

ProcQueue ! ListListListList� ProcInf�;  

 map 

changeStat:ProcQueue \ ID \ Stat Z ProcQueue;  

notifyEvn:ProcQueue \ Evn \ End Z ProcQueue;  

notifySigChange:ProcQueue \ SigName \ Rnd \ SensType Z ProcQueue;  

findSensType:SigSensList \ SigName Z SensType;  

getFirstReady:ProcQueue \ Rnd Z ProcInf;  

isAnyReady:ProcQueue Z Bool;  
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• ModuleIns :ها هاي پيمانه اسامي نمونه 

ها و  متغيرها، سيگنال: اي وجود دارند پس از تعريف دورها، سه گروه از تعاريف انواع داده

تعريف شده که دو نگاشت براي تغيير دادن و ) VarList(اوالً، يک ليست از متغيرها . اي اطالعات پردازه

ي  عرض بيتي و حوزه به ازاي هر متغير، عالوه بر عنوان آن، مقدار،. کند يافتن مقدار متغير ارائه ميدر

ي دسترسي براي تفاوت گذاشتن بين متغيرها در  از حوزه. شوند دسترسي متغير در برنامه ذخيره مي

حوزه ممکن است محلي باشد، که يعني تنها در خود پردازه . شود هاي مختلف برنامه استفاده مي حوزه

 هاي بين پردازهن معناست که متغير به ايشود  پيمانه تعريف ميدر سطح حوزه وقتي . قابل دسترسي است

از . هر سيگنال دو مقدار دارد، يکي مقدار کنوني و ديگري مقدار جديد. پيمانه مشترک است موجود در

مقدار جديد روي  updateSigتوان به سيگنال مقدار جديدي داد، و با فراخواني  مي changeSigنگاشت 

شود،  ها استفاده مي ها براي تغيير دادن مقدار سيگنال ردازهاز نگاشت اولي در پ. شود مقدار کنوني کپي مي

هايي را  سيگنال findChangedSigنگاشت . روزرساني کاربرد دارد حال آنکه نگاشت دومي در فاز به

هاي انواع  در گروه آخري از تعريف .گرداند که مقادير کنوني و جديدشان باهم متفاوت است بازمي

به ازاي هر پردازه، سه مطلب نگاه ). ProcQueue(ها ذخيره شده است  ات پردازهاي، ليستي از اطالع داده

ها تفاوت  شناسه بايستي يکتا باشد، تا ميان پردازه. شناسه، وضعيت و ليست حساسيت: شوند داشته مي

ا آماده داراي نشانوندي است که دور کنوني ر. باشد ٣و يا معلق ٢، آماده١وضعيت ممکن است تمام. بگذارد

ي  براي حساسيت به يک سيگنال، همچنين بايستي تعيين شود که آيا حساسيت به لبه. دهد نمايش مي

براي تغيير دادن  متعدديهاي  نگاشت. رونده و يا هرگونه تغييرات در سيگنال است ي پايين باالرونده، لبه

 .ت از صفآوري اطالعا وضعيت يک پردازه وجود دارند، مثل اعالم کردن يک رخداد، و جمع
   

                                           
1 Finished 
2 Ready 
3 Suspended 



  SystemCنگاشت :فصل ششم  ٩٠

 

VarHandler(vl:VarList) = ∑ r_changev:Var Var(v).VarHandler(changeVar(vl,v)) proc 

  + r_getVarList(vl).VarHandler(vl);  
SigHandler(sl:SigList) = proc 

  ∑ ∑ r_v:Valuen:SigName changeSig(n,v).  

  SigHandler(changeSig(sl,n,v)) +  

  ∑ ∑ r_v:Valuen:SigName updateSig(n,v).  

  SigHandler(updateSig(sl,n,v)) +  
  r_getSigList(sl).SigHandler(sl);  
ProcQueueHandler(pq:ProcQueue) = proc 

  ∑ ∑ r_s:Stati:ID changeStat(i,s).  

  ProcQueueHandler(changeStat(pq,i,s)) +  

  ∑ ∑ r_r:Rnde:Evn notifyEvn(e,r).  

  ProcQueueHandler(notifyEvn(pq,e,r)) +  

  ∑ ∑ ∑ rst:SensTyper:Rndn:SigName _notifySigChange(n,r,st).  

  ProcQueueHandler(notifySigChange(pq,n,r,st)) +  
  r_getQueue(pq).ProcQueueHandler(pq);  
Evaluate(round:Rnd) = proc 

  ∑ spq:ProcQueue _getQueue(pq).(getFirstReady(pq,round)�NullInf)Z  

  (s_start(getID(getFirstReady(pq,round)),round).  
  r_finish(getID(getFirstReady(pq,round)).  

  Evaluate(round) í  

  (∑ ssl:SigList _getSigList(sl).Update(round,findChangedSigs(sl)));  

Update(round:Rnd,sl:SigList) = (sl � []) Z proc 

  (s_updateSig(getName(head(sl)),getNewVal(head(sl))).  
  ((isBool(getNewVal(head(sl)))  

  r getValBool(getNewVal(head(sl))) == true  

  r getValBool(getCurVal(head(sl))) == false) Z  

  s_notifySigChange(sigRndEdg(getName(head(sl)), round + 1,posedge)) í  

  s_notifySigChange(sigRndEdg(getName(head(sl)), round+1,negedge))) .  

  Update(round,tail(sl))) í  

  (∑ spq:ProcQueue _getQueue(pq).(isAnyReady(pq) Z Evaluate(round+1) í  

  Validate));  
  mCRL2هاي هسته در  پردازه: ٣- ٦ شکل 

  هاي هسته پردازه ۶-۴

ي  سه پردازه .اند نمايش داده شده ۳- ۶ شکل دهند در  ي نگاشت را تشکيل مي هايي که هسته پردازه

 ها پردازهها و اطالعات  متغيرها، سيگنالليست هايي براي  وجود دارد حامل Handlerاولي که در نام آنها 

براي بازيابي و  هميشگيهاي  جدا از کنش. شوند ها نگهداري مي ها در نشانوندهاي پردازه ليست. هستند
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ي متغيرها،  در نگاهدارنده. شوند ها فراهم مي هاي زير توسط پردازه  ها، کنش کارگذاري مقادير در ليست

VarHandler کنش ،r_changeVar  رود کار ميبراي عوض کردن مقدار متغير به .SigHandler  دو کنش

هايي براي  کنش. r_updateSigو  r_changeSig: روزکردن مقادير سيگنال دارد براي تغيير دادن و به

و يا تغيير ) r_notifyEvn(و اعالم کردن يک رخداد ) r_changeStat(عوض کردن وضعيت يک پردازه 

عالوه بر سه . موجودند ProcQueueHandlerي  در پردازه) r_notifySigChange(دادن يک سيگنال 

گيري  هاي ترجمه شده از مدل نيز در ابتدا نمونه و پردازه Evaluateي  دارنده، پردازه ي نگاه پردازه

نگاشته  mCRL2ي  اند به يک پردازه ها که در مدل تعريف شده ها و يا روال هرکدام از ريسمان. شوند مي

  .عدي شرح داده شده استفصل بزيراين نگاشت در . شوند مي

ي مرکزي سيستم است، که يک نشانوند جهت نشان دادن دور کنوني  پردازه Evaluateي  پردازه

ي  پردازه. هاست ي آماده از ليست اطالعات پردازه انتخاب کردن يک پردازه Evaluateکار اصلي . دارد

ي متناظر  به پردازه Evaluateي  ردازهپس از اين پ. ي دلتاي کنوني آماده باشد گزينش شده بايد در چرخه

mCRL2 اين توسط کنش . دهد که اجرا شود فرمان ميs_start بند غير  از آنجا که زمان. گيرد صورت مي

. اي که اخيراً اجرا شده ارسال شود توسط پردازه s_finishماندکه  منتظر مي Evaluate است، بازدارنده

ي  ر حال اجرا کار خود را به اتمام رسانيده است، و يک پردازهي د معناي اين کنش اين است که پردازه

يا  suspendedقبل از اينکه يک پردازه به اتمام برسد، بايستي حالت خود را به . ديگر بايستي به راه بيفتد

finished قدر تکرار خواهد شد  فاز ارزيابي اين .ها تبديل کند در مدخل مربوطه در ليست اطالعات پردازه

ي  در اين لحظه، پردازه. ي دلتاي کنوني آماده به اجرا نباشد اي در چرخه جايي که ديگر پردازهتا 

Evaluate شود ي ديگري تبديل مي به پردازه: Update .ها را  اين پردازه به طور بازگشتي تمامي سيگنال

. جديد متفاوت باشد يا خيراش با مقدار  کنوني مقدارکند تا ببيند که آيا سيگنالي وجود دارد که  بررسي مي

اي  کند، تا اگر پردازه را خبر ميها  پردازهکند و همچنين  ليست  طور باشد، آن سيگنال را به روز مي اگر اين

شود اين  شرطي که در اين پردازه بررسي مي. ي دلتاي بعدي آماده باشد در حالت انتظار است براي چرخه

. ي باالرونده بوده يا خير اگر هست آيا تغيير رخ داده يک لبهاست که آيا متغير عوض شده بولي هست و 

شود تا  ارسال مي s_notifySigChangeهمراه با  posedgeي رخ داده باالرونده باشد يک نشانوند  اگر لبه
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 negedgeدر غير اين صورت، نشانوند . ي باالرونده حساس هستند هايي را بيدار کند که به لبه پردازه

  .خواهد بود

اي در حالت آماده باقي  گيرد که آيا پردازه مي قرار ها مورد بررسي ، صف پردازهUpdateدر انتهاي 

شود که در آن دور برابر با مقدار قبلي به  طور باشد، يک فاز ديگر ارزيابي آغاز مي اگر اين. مانده يا خير

شود تا سيستم را  اجرا مي Validateي  ها تمام شدند، پردازه که تمامي پردازه هنگامي. ي يک است اضافه

  .شرح داده شده است ۶-۶ در فصل پردازه اين . ها بررسي کند ي ديگري از ورودي براي مجموعه

  mCRL2هاي  به پردازه SystemCهاي  از پردازه ۶-۵

داراي  mCRL2هاي  اين پردازه. شود نگاشته مي mCRL2ي  به يک پردازه SystemCي  هر پردازه

دومين نشانوند . کند ها متمايز مي ي پردازه است که آنرا از باقي پردازه اولين آنها شناسه: دو نشانوند هستند

 شويم تا اگر  ين شکل تفاوت قائل ميها به ا بين پردازه. گيرد را دربر مياي است که اين پردازه  پيمانه  نمونه

يک  به همين شکل. ايجاد اشکال نکند دشگيري  يک پيمانه بيشتر از يک بار در خالل يک برنامه نمونه

ي  ي بدنه ترجمه. گيري شود از يک بار در يک پيمانه نمونه تواند بيشتر ميهم  SystemCي  پردازه

هاي   ي پردازه ترجمه ۴-۶ شکل در . گيرد قرار مي finishي و انتهاي startهاي آغازي  ها بين کنش پردازه

SystemC  اند آمده ۱-۶ شکل موجود در.  

 هايي دنبالههاي ترجمه شده اصوالً  پردازهمتوجه شد که توان  ها مي ي پردازه ترجمه با دقت نظر در

ها و  السيگن ر دادناين ارتباطات شامل تغيي. هاي مختلف براي ارتباط برقرار کردن با هسته هستند از کنش

استفاده شده يک نگاشت  get_inputي  که در توصيف پردازه signalConnectنگاشت  .دنشو متغيرها مي

کند که يک سيگنال به کدام درگاه از  است که تعيين مي PortName \ ModuleIns Z SigNameبه فرم 

به اتمام رسيدن حالت يک روال است، در هنگام  get_inputاز آنجا که . کدامين پيمانه متصل شده است

چنين اتفاقي همچنين در زماني که يک ريسمان دستور . دهد خود را صبر بر روي يک رخداد تهي قرار مي

wait() معناي اين دستور اين است که پردازه تمام شده ولي اگر يکي از . دهد کند رخ مي را اجرا مي

  .يت خود را از سر بگيردتواند از نو فعال اتفاقات ليست حساسيت آن اتفاق بيفتد مي



  ٩٣  SystemCنگاشت :فصل ششم

يابي و تغيير  ها و متغيرها قابل دست هاي هسته، مقادير سيگنال با ارتباط داشتن با پردازه. دستورات

در . ي دستور تخصيص و دستورات مشابه به سادگي انجام شود شود که ترجمه اين باعث مي. هستند دادن

از آنها پشتيباني  mCRL2در زبان  شوند ولي ته ميبه کار گرف عمليات بيتي مکرراً، افزار سازي سخت مدل

براي اين منظور توابع مورد نياز براي تبديل کردن يک مقدار به صورت دودويي آن و انجام . شود نمي

 ضميمهبراي جزئيات بيشتر به کد کامل در . کرديمسازي  پياده mCRL2را در دادن عمليات دودويي 

  .رجوع کنيد

-switchو  if-then-elseکنترل جريان برنامه، دستورات شرطي مثل  براي تبديل کردن جمالت

case  به جمالت شرطيmCRL2 آيند که  هايي بازگشتي در مي ها به صورت پردازه حلقه. شوند تبديل مي

  .آيد مي ي بازگشتي اي پردازهبه صورت حائلي در ابتد) اگر شرطي باشد(شرط آنها 

  

get_input(pID:ID,container:ModuleIns) = proc 

  ∑ rro:Rnd _start(pID,ro). ∑ ssl:SigList _getSigList(sl).  

  s_changeSig(signalConnect(dout,container),  
  boolean(getValBool(findCurSigVal(sl,signalConnect(din,container))))).  
  s_notifyEvn(event(sm_e,container),ro).  
  s_changeStat(pID,suspended(event(NullEvn,container))).  
  s_finish(pID).sm_dff_sm_get_input(pID,container);  
count(pID:ID,container:ModuleIns) = proc 

  ∑ rro:Rnd _start(pID,ro).loop1(pID,container).  

  s_changeStat(pID,finished).s_finish(pID);  
loop1(pID:ID,container:ModuleIns) = proc 
  s_changeStat(pID,suspended(event(e,container))).  
  s_finish(pID).  

  ∑ rro:Rnd _start(pID,ro). ∑ svl:VarList _getVarList(vl).  

  s_changeVar(variable(num,integer(getValInt(  
    findVarVal(vl,num,field(container))) + 1,16),field(container))).  
  loop1(pID,container);  

  ١-٦ شکل هاي  ي پردازه ترجمه:٤- ٦ شکل 

  وراسي کد ۶-۶

. کنيم استفاده مي mCRL2در کد  Validateي  براي وارسي کردن کد موجود در برنامه، از پردازه
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 مدلاين پردازه را براي   ۵- ۶ شکل براي مثال، . سازد هاي ممکن براي مدل را مي اين پردازه تمامي ورودي

  .ستوصل شده ا clkبه  clk_sigو  dinبه درگاه  din_sigسيگنال . دهد نشان مي ۱-۶ شکل 
Validate =  ∑ sÅ�:Bool _changeSig(clk_sig),boolean(V�)). proc 

  ∑ sÅ�:Bool _changeSig(din_sig),boolean(V�)).Evaluate(0);  

  ١- ٦ شکل ياب براي  ي درستي پردازه: ٥- ٦ شکل 

هاي سيستم عدد صحيح باشد، بايستي يک محدوده براي آن ورودي تعيين  اگر يکي از ورودي

  .کنيم

. سازي شده است طراحي و پياده mCRL2به  SystemCي خودکار کدهاي  ابزاري براي ترجمه

کند، که شامل خصوصيات شرح داده  را پشتيباني مي SystemCي معقول از  اين ابزار يک زيرمجموعه

نوشته  )ANTLR )Parr 2007و ابزار توليد کامپايلر  Javaاين ابزار توسط زبان . شود شده در باال نيز مي

  .شده است

  ي کاربردي مطالعه ۶-۷

که روايت ) mMIPS )mini MIPSي  پردازنده ١اي ي کاربردي بر توصيف تک چرخه براي مطالعه

با اضافه کردن يک سري توسعه براي پشتيباني از . است تمرکز کرديم MIPSي  ي پردازنده ساده شده

- ي از نوع شبکه شود که يک چندپردازنده به کار گرفته مي miniNocدر  mMIPSاي،  ارتباط شبکه

  .است ٢پردازنده-رويبر

براي سروکار داشتن با پيچيدگي، سيستم به چندين زيرسيستم تقسيم شد، وبراي هر قسمت 

. هر قسمت به طور جدا از بقيه با کمک ابزارها تحليل شد. نوشته شدند mCRL2ي  هاي جداگانه مؤلفه

، و واحد R-typeحاسباتي ي برنامه، دستورات م ها مسير داده براي کنترل کردن شمارنده اين زيرسيستم

  .علت اين تفکيک جلوگيري از انفجار فضاي حالت بوده است. حافظه هستند

يابي  به منظور درستي. يابي قرار داديم ي محاسباتي مورد درستي اين پردازنده را توسط يک برنامه
                                           
1 Single cycle 
2 Network-on-chip 
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اين . اشته باشنددهاي سيستم نظارت  بر کنش ١سازيم که به ازاي هر خاصيت زماني هايي مي سيستم پردازه

اگر اين . کنند ها همگام مي پردازه به ترتيبي که در خاصيت زماني گفته شده است خود را با کنش

در . شود بست در فضاي حالت توليد شده گزارش مي ها قابل انجام نباشند آنگاه يک بن سازي همگام

کند و پس از هر عمل غير پرشي  ميتنظيم  pcي ناظر خود را با تغييرات در سيگنال  زيرسيستم اول پردازه

ها را به همراه  در دومين زيرسيستم، ورودي. شود که مقدار آن درست اضافه شده است مطمئن مي

در . شوند هاي حافظه دنبال مي براي قسمت حافظه، تغييرات سيگنال. کند چک مي ALUهاي  خروجي

ي فضاي  ي اندازه دهنده جدول زير نشان .بست منجر شود توانستيم مشکلي را بيابيم که به بن pcقسمت 

  .حالت توليد شده براي هر زيرسيستم است
 

PC Datapath ALU Memory Subsystem 

6838 230757 130601 States 
7836 256009 138726 Transitions 

  خالصه فصل ۶-۸

براي اين منظور، . ارائه کرديم mCRL2اي  به جبرپردازه SystemCدر اين فصل نگاشتي از زبان 

و  VarHandler ،SigHandler  ،ProcQueueHandler  ،Evaluateهاي  پردازه توسطساز را  ي شبيه هسته

Update ي  دو پردازه. مدل کرديمVarHandler  وSigHandler  براي نگهداري و کنترل مقادير متغيرها و

هاي مدل را در  صف اطالعات پردازه ProcQueueHandlerي  پردازه. شوند ها به کار گرفته مي سيگنال

ي  هر پردازه. سازي را دارند ي انجام دادن فازهاي شبيه وظيفه Updateو  Evaluateهاي  پردازه. خود دارد

SystemC اي در  به پردازهmCRL2 ي  شود، که اجراي آن توسط فراميني از پردازه ترجمه ميEvaluate 

  .شود کنترل مي

براي اين منظور . داريمي حاالت ممکن ورودي سيستم  توليد کردن کليهارسي مدل نياز به براي و

 مجموعهسازي، اين پردازه يک  پس از تمام شدن هر مرحله از شبيه. شود استفاده مي Validateي  پردازهاز 

                                           
1 Temporal property 
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  .ادير انجام شودسازي با اين مق دهد تا يک دور جديد شبيه هاي سيستم قرار مي مقادير جديد را در ورودي

. اي عمليات دودوئي است افزاري به جبرپردازه هاي سخت از مشکالت موجود در تبديل کردن مدل

نمايش دودوئي اعداد ندارد، بنابراين در نگاشت به هر عدد  mCRL2اي در  از آنجا که مدل انواع داده

مجموعه . کنيم لي ذخيره مياي از اعداد بو صحيح عرض بيتي اختصاص داده و آنها را در قالب آرايه

  .اند هاي عطفي و فصلي تعريف شده نظير ترکيب ١اَعمالي نيز براي محاسبات بيتي بين اعداد مکمل دو

  

  

  

                                           
1 Two's complement 
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هاي كاهش الگوريتم  

هفتمفصل   
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ي وارسي مدل، معموالً اين رويکرد را  يابي به شيوه از مخترعان اصلي درستي ١ادموند کالرک

منظور از فشردن دکمه ). )Clarke, Gupta et al. 2005( .ک.براي مثال ر(نامد  مي ٢"فناوري فشردن دکمه"

هاي صوري  ي اطالعات نسبت به روش ا کمينهاشاره به اين موضوع است که در وارسي مدل، هر کسي ب

ي وارس مدل، صحت آن سيستم را بررسي  قادر است سيستمي را توصيف کرده و با فشار دادن دکمه

  .کند

رسد که اين روند به هدف  با توجه به حدود سي سال قدمت تکنولوژي وارسي مدل، به نظر نمي

توان يافت که در بار اول توصيف بدون  عي را ميکمتر مدل واق. نزديک شده باشد" فشردن دکمه"اصلي 

نخواهد بود اگر ادعا کنيم که تمامي  دور از واقعيت. وارسي شود ٣مواجه شدن با انفجار فضاي حالت

ي گذشته حول و حوش موضوع وارسي مدل نوشته  که در سه دهه هايي کتابها، مقاالت و  گزارش

هايي را به اين مشکل  اند و يا حداقل فصل فضاي حالت بودهي انفجار  اند غالباً متمرکز بر مسأله شده

ي وارسي  نخستين مقاالت در زمينه ويدانشجوي کالرک که به همراه  ٤آلن امرسون. اند اختصاص داده

امروزه "در آمستردام اعالم کرد که  ۱۹۹۹در سال  ETAPSاند در سخنراني کنفرانس  مدل را منتشر کرده

 ."هايي پيدا کرده است که بر انفجار فضاي حالت غلبه کنند اختصاص به روشاکثر زمان و انرژي من 

)Emerson 1999( .  

هاي کاهش فضاي حالت اختصاص  با توجه به اهميت موضوع، اين فصل را به بررسي الگوريتم

ي نمادين  سپس، يک شيوه. هاي کاهش خواهيم داشت در ابتدا، مروري کلي بر موضوع الگوريتم .ايم داده

هاي گوناگون، کاهش بر  از ميان روش. ارائه شده است XCRLاي  براي نمايش فضاي حالت جبرپردازه

اي در نهايت يک روش نمادين بر. مورد بررسي قرار گرفته است با تأکيد بيشتريمبناي ترتيب جزئي 

  .مرور شده است XCRLکاهش فضاي حالت در 
   

                                           
1 Edmund M. Clarke 
2 Push-button technology 
3 State space explosion 
4 E. Allen Emerson 
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  هاي کاهش فضاي حالت روشسرآغازي بر  ۷-۱

. پذير نيست نامه امکان هاي کاهش فضاي حالت متعددند، و بررسي همگي آنها در اين پايان روش

هاي  الگوريتم. ي سطح پايين و سطح باال جدا کرد توان آنها را به دو رده بندي ساده، مي در يک تقسيم

هاي گذار به شکل خودکار قابل انجام  ها هستند که معموالً در سطح سيستم سطح پايين آن گروه از روش

  :ها عبارتند از دو گروه مهم از اين روش. هستند و نياز به تعامل با کاربر ندارند

 Burch, Clarke et al. 1992; McMillan 1993; Deharbe( ١ي نمادين  وارسي مدل به شيوه •

روشي که . اشتن فضاي حالت دارندهاي وارسي مدل به نحوي نياز به نگاه د اکثر الگوريتم: )2003

ها در يک جدول يا يک ليست است،  شود نمايش صريح حالت معموالً براي اين کار استفاده مي

هاي با تعداد زياد مؤلفه داراي  معموالً سيستم. شود که با نسبت مستقيم با تعداد حاالت زياد مي

هايي  در چنين حالت. ذار آنهاستي نظمي در سيستم گ يک ساختار منظم هستند که پيشنهادکننده

تري از فضاي حالت پيدا کرد که از اين نظم به طوري استفاده  ممکن است بتوان نمايش پيچيده

 گويند به چنين روشي، نمايش نمادين مي. کند که يک جدول عادي قادر به انجام آن نباشد

)Burch, Clarke et al. 1992( .هاي نمايش نمادين نمودارهاي تصميم  ترين روش يکي از موفق

روش ديگر، . اند صنعت به کار گرفته شدهدر   هاي مدل هستند، که در بسياري از وارس ٢دودوئي

 .Groote, Ponse et al( هاي خطي است شود، روش پردازه استفاده مي XCRLاي  که در جبرپردازه

 .آمده است ۲-۷ اي در فصل  ي روش اخير خالصه درباره. )2001

 ;Wolper and Godefroid 1993; Peled 1994; Godefroid 1996( ٣کاهش ترتيب جزئي •

Peled 1998( :۱- ۱-۳ ها به سؤال مطرح شده در فصل  ترين پاسخ يکي از مهم ) حذف کردن

هاي  ي کنش اين روش حذف کننده. است کاهش به روش ترتيب جزئي)  راکدهاي داخلي  کنش

هاي گذار  ي تعريف کردن روش کاهش ترتيب جزئي در سيستم نحوه. است راکدداخلي 

                                           
1 Symbolic model checking 
2 Binary Decision Diagram (BDD) 
3 Partial-order reduction 
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ي اين موضوع مفصالً در همين فصل  درباره. دار و ساختارهاي کريپکه متفاوت است برچسب

 .بحث خواهيم کرد

. هاي سطح پايين هستند از روش تر هاي سطح باالتنوع بيشتري دارند، و خاص منظوره الگوريتم

  :جاي داد هاي زير را در گروه سطح باالهاي  توان الگوريتم بندي کلي، مي دريک تقسيم

راه مستقيم  يک: )Clarke, Long et al. 1989; Berezin, Campos et al. 1998( ١استدالل ترکيبي •

بندي خود  ي تقسيم هاي باال اين است که از نحوه براي وارسي يک سيستم بزرگ با تعداد مؤلفه

در اين رويکرد، هدف از وارسي بررسي درستي هر پردازه به شکل . ها استفاده کرد برنامه به پردازه

مشکل اصلي اين . گيري درستي براي کل سيستم است ها و نتيجه مجزا و سپس سرهم کردن پردازه

ها  ها در هنگام پيوستن به باقي پردازه رويکرد دانستن اين مطلب است که کدام خواص پردازه

هاي پيشنهاد شده شرائطي  در انواع چارچوب. روند شوند و کداميک از آنها از بين مي حفظ مي

 .کند ده ميشود که توسط آن بتوان نتيجه گرفت که کل سيستم هدف مورد نظر را برآور ارائه مي

ي حاالت  نگاشتن مجموعه منظور از آنتجرد مفهومي عام دارد، و : )Grumberg 2006( ٢تجرد •

مورد نظر که رفتار حقيقي است ر به نحوي مجردت و تر سيستم واقعي به يک سيستم کوچک

هاي به کار رفته  سازي داده خالصه يکي از مشهورترين انواع تجرد مربوط به. سيستم حفظ شود

براي اين منظور، متغيرها با توجه به . )Clarke, Grumberg et al. 1994( شود ميدر سيستم 

در مدل مجرد تنها . شوند دي ميبن ي پيدا و پنهان تقسيم خاصيت داده شده به سيستم، در دو دسته

. است" تابع تجرد"هاي تجرد يافتن  هدف از الگوريتم. بايستي متغيرهاي پيدا وجود داشته باشند

از مباحث مطرح . آورد ي متغيرهايِ پيدا به دست مي اين تابع تصوير حاالت سيستم را در حوزه

 .ب نزديک شودتابع تجرد است، به نحوي که به تابع مطلو ٣پااليشدر تجرد، 

داراي تقارن ها به طور ذاتي  بسياري از سيستم: )Emerson and Sistla 1996(٤کاهش تقارني •

                                           
1 Compositional Reasoning 
2 Abstraction 
3 Refinement 
4 Symmetry Reduction 
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ريسمان  kبا  ١ي چندريسماني پردازنده و يا يک برنامه kهستند، مثالً يک سيستم چندپردازشي با 

ي حاالت آن قابل  اگر يک سيستم متقارن باشد، مجموعه. هاي متقارن هستند هايي از سيستم نمونه

ارزي  س همآل هر کال در حالت ايده. ارزي هستند هاي هم گروه شدن در قالب يک سري کالس

اي  پيدا کردن تقارن در سيستم به طور اتوماتيک اصوالً الگوريتم بهينه. شود معادل با يک حالت مي

 .ندارد، و معموالً به وجود کاربر براي تعيين کردن تقارن نياز است

اي که دارند، معموالً  هاي سطح باال، با توجه به ماهيت خاص منظوره بررسي کردن الگوريتم

هاي سطح پايين تمرکز  نامه بر روي روش ما در اين پايان. يافتن کاربرد خاص همان الگوريتم استنيازمند 

گيرد  مورد استفاده قرار مي XCRLاي  ي نماديني که در جبرپردازه بدين منظور، ابتدا بر شيوه. خواهيم کرد

اين بحث را به اين . کنيم، و سپس وارد بحث چالشي کاهش به روش ترتيب جزئي خواهيم شد تمرکز مي

و ) اي يا جبرپردازه(دار  هاي گذار برچسب ي سيستم خاطر چالشي ناميديم چرا که در دو حوزه

. کنند ش ترتيب جزئي برخورد ميهاي کاهش به رو هاي متفاوتي با روش ساختارهاي کريپکه به روش

ارزي  ارزي لکنتي و هم يعني هم–پايه ارزي  هاي هم يکي از دالئل اصلي اين دوگانگي تفاوت روش

  .است - انشعابي سازي دوشبيه

  سازي خطي ۷-۲

، پس از کامپايل کردن توصيف آنرا به يک فرمت مياني با نام mCRL2و نيز  µCRLدر ابزار 

 ;Groote, Ponse et al. 2001( ٣سازي اين کار در اصطالح خطي. کنند ديل ميتب ٢ي خطي پردازهي  رابطه

Usenko 2002( هاي قابل تعريف در زبان  ازهتمامي پرد. شود ناميده ميXCRL تبديل به اين  يتقابل

يکي از مزاياي استفاده از اين روش نمادين در نشان دادن فضاي حالت، برخورد با  .را دارندفرمت خاص 

اي سروکار داريم، نمايش  اي مستقيماً با انواع داده از آنجا که در اين جبرپردازه. فضاهاي نامتناهي است

                                           
1 Multi-threaded 
2 Linear Process Equation (LPE) 
3 Linearization 
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  :ي پارامتردار به فرم زير است ي خطي يک رابطه ي پردازه يک رابطه: ١-٧  تعريف

اي،  متغيرهاي داده =�و  Dهاي داده،  دامنه =�و  �هاي معين،  يک مجموعه از انديس Óکه در آن 

(= ] :=V؛ و  ï¤�هايي با پارامترهاي از نوع  کنش ,�7 � \ �= Z �¤ï ،-=: � \ �= Z و  �

�=: � \ �= Z M  تابع هستند.  
 

2�D: �� !ºº´�=�D, �=�¶:Z (=�V=�D, �=��. 2�-=�D, �=��
Àï:¹ï=:�

 

استفاده . ناپذير است، چرا که اين فضاها ممکن است نامحدود باشند حالت معموالً امکان صريح کل فضاي

از فرمت مياني خطي عالوه بر ايجاد کردن يک روش سيستماتيک براي برخورد بافضاهاي حالت، اين 

  .نمايش متناهي داشته باشيم) احتماالً نامحدود(دهد که براي فضاهاي حالت  اجازه را مي

با اين ابتکار رفتار پردازه . شود سازي رفتار موازي تبديل به ترکيب متوالي و گزينشي مي در خطي

 ١تأثير-کنش-اي از قواعد شرط دار به همراه مجموعه يک آرايه از متغيرهاي نوعتوان به صورت  را مي

  . شود تر مي تأثير در تعريف زير روشن- کنش-منظور از قواعد شرط. نگهداري کرد

پارامتري براي کنش جديد توليد  =�٢و متغير پابند Dي حالت کنوني  برپايه =Vدر تعريف فوق، تابع 

و متغير  Dکد شده است، که بر اساس حالت کنوني  =-کند؛ و حالت بعدي در تابع  ميتوليد  =)ي  شده

کند که چه وقت يک کنش  معين مي =�تابع بولي . گيرد که حالت بعدي به کجا برود تصميم مي =�پابند 

  .تواند انجام پذيرد مي

ه ب )۱-۳ تعريف (دار  چسبهاي گذار بر هاي خطي، تعريف انجام شده براي سيستم با کمک پردازه

  .قابل تغيير است ۲-۷ تعريف صورت 

  

                                           
1 Condition-action-effect 
2 Bound variable 
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,�� تايي هي خطي يک س ي پردازه دار براي يک رابطه سيستم گذار برچسب: ٢-٧ تعريف  7,Z� ت اس

  که در آن
• � ! 8D|D ]  از حاالت،) احتماالً نامحدود( ي مجموعه :�

• 7 ! 8(=�D¤ï�|C ] Ó r (= ] 7�, r D¤ï ] �¤ï: از ) احتماالً نامحدود(ي  مجموعه
 ها، برچسب

• Z! 8�D, (=�D¤/ �, D/�|C ] Ó r (= ] 7�, r ðÀï]¹ï�=�D, �=� r D¤/ ! V=�D, �=� r D/ ! -=�D, �=� 
�2�Dنويسيم  ، مي2ي خطي  ي پردازه براي رابطه. ي گذار است رابطه ¤�À�ñòó 2�D/� 

 

  .شوند بنا مي ۲- ۷ تعريف به نحوي بر روي  X��bهاي ساخته شده براي  تمامي الگوريتم

  کاهش ترتيب جزئي ۷-۳

روش نمايش نمادين سعي در نشان دادن فضاي حالت بزرگ دارد، و کاهش ترتيب جزئي تالش 

ي  تواند به طور بالقوه به وجود آورنده يکي از مسائلي که مي. در اجتناب از توليد فضاي حالت بزرگ دارد

گذار را در  � تعداد. پذير است هاي امکان ي انفجار فضاي حالت باشد، در نظر گرفتن تمامي ترتيب مسأله

هاي ممکن ١در اين صورت تمامي درهمسازي. توانند به صورت همروند اجرا شوند نظر بگيريد که مي

را  ۱-۷ شکل به عنوان مثال، . کند حالت گوناگون مي �2ترتيب مختلف و  !�اجرا براي اين گذارها توليد 

هاي گوناگون تفاوت قائل شود، در اين  سازي اي نباشد که بين درهم اگر توصيف به گونه. در نظر بگيريد

�هاي ممکن را نظر بگيريم که حاوي  صورت سودمند است که تنها يک ترتيب از ترتيب 
 حالت  1

  .است

                                           
1 Interleaving 
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  يک روند اجرا) هاي ممکن پ تمام درهمسازي) سه گذار همروند ب)الف:١- ٧ شکل 

هاي گذار  در سيستم .هاي بسيار زيادي براي بيان کاهش ترتيب جزئي وجود دارند روش

به کمک اولويت دهي  � اي، ترتيب جزئي در قالب تئوري همريزيِ ي جبرپردازه دار و يا در حوزه برچسب

 Groote and Sellink( اران آن هستندزگ از بنيان ٢و ياکو فاندپل ١هشود، که يان فريسو خروت بيان مي �به 

1996; Groote and Pol 2000; Blom and Pol 2002(.  در ساختارهاي کريپکه، معموالً از روش

٣هاي فراخ مجموعه
اين روش در . )Peled 1994( شود طراحي گرديده استفاده مي ٤که توسط دورون پِلد 

 )Gerth, Kuiper et al. 1999(ارائه شد و سپس در  )بعديحالت بدون (ابتدا براي منطق زماني خطي 

و  )Peled 1998(گرچه هم در . بيان گرديد *CTL-Xکنَتي و در نتيجه منطق زماني سازي لُ براي دوشبيه

ي مختصري در معادل بودن اين دو صورت بيان کاهش ترتيب  اشاره )Groote and Pol 2000(هم در 

ن در هيچ جا اثبات صوري براي يکسان بودن اين دانيم تاکنو جزئي انجام شده ولي تا آنجا که ما مي

  .گرفته شده استاين کار به عنوان يکي از کارهاي آينده در نظر . ها ارائه نشده است روش
   

                                           
1 Jan Friso Groote 
2 Jaco van de Pol 
3 Ample sets 
4 Doron A. Peled 
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,��فرض کنيد که : ٣-٧ تعريف  7,Z� از گذارهاي  �ي  مجموعه. دار باشد يک سيستم گذار برچسب

+شود اگر به ازاي تمامي گذارهاي  همريز ناميده مي-�اصطالحاً  � ¤Z +g  درZ  و+ �õZ +gg  يکي از

  :باشند دوشرط زير برقرار
///+يک حالت به ازاي  • ] g+داشته باشيم  � �õZ +ggg  و+gg ¤Z +ggg 

• ( ! /+و  � ! +gg 

 

  ٢دهي اولويت-�و  ١همريزي -� ۷-۳-۱

 .را داشته باشد ۲-۷ شکل گويند اگر شرائط  همريز مي- �را  �از گذارهاي  �يک زيرمجموعه 
 

s

a

s’ s’’

s’’’

a

τc

τ
c

  
  الگوي همريزي: ٢- ٧ شکل 

داشته باشد، بايستي بتوان  )و يک کنش ديگر  �عضو   �که گذر خروجي  +به ازاي هر حالت 

وجود دارند، و  از قبل در سيستم هاي يکپارچه در اين نمودار پيکان. نمودار لوزي شکل را به اتمام رسانيد

  .هستندنيز  واقعاً در سيستم چين  هاي نقطه پيکانبايستي بتوان اثبات کرد که 

 g+براي مثال، ممکن است به . هاي گوناگوني براي تعريف موجودند همريزي نيز روش- �براي 
بايک  ggg+به  gg+توان اجازه داد که از حالت  همچنين مي. برود ggg+به  ¦�اجازه دهيم که با صفر يابيشتر 

g+يگر اين است که حتي روش د. ها برود�و دومرتبه يک رشته از  )ها، سپس �رشته از  �Z +ggg  و

+gg ¤Z +gggg  و دو حالت+ggg  و+gggg سازي انشعابي با هم مربوط  ارزي مثل دوشبيه با يک صورتي از هم

                                           
1 �-confluence 
2 �-priorization 
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 Groote and Sellink(ي  مقاله. گيرند نامه مورد بررسي قرار نمي هاي اضافي در اين پايان اين حالت. باشند

  .هاي مختلف براي اين کار را ارائه کرده است تحليل کاملي از روش )1996

از . باز هم همريز است �هاي  هاي همريز کنش اثبات شده که اجتماع مجموعه )Blom 2001(در 

 ۱-۱- ۳-۳ سازي و دومشابهت در فصل  رداشت کرد که مشابه تعاريف دوشبيهتوان ب طور مي اين قضيه اين

هاي �يک مثال براي  ۳-۷ شکل در . همريز متصور شد �هاي  ي حداکثر از کنش توان يک مجموعه مي

همريز حداکثرند، -�ي  جزء مجموعه �، تمامي گذارهاي )الف(در شکل . ه شده استهمريز نشان داد

اين مثال نشان . خورد به مشکل برمي �+کدام نيستند، چون تعريف بازگشتي همريزي در  هيچ) ب(ولي در 

به دليل اينکه در مسير . تواند به حذف مسيرهاي افزونه کمک کند دهد که چطور همريزي مي مي

+� � +� � +ö  ي  ي اضافه يک گزينه) ب(در شکلU  نسبت به مسير  �+در حالت+� � +� � +ö  وجود

) الف(اين در حالي است که در شکل . توان به حذف کردن يکي از مسيرها انديشيد دارد، بنابراين نمي

سير حذف م. پذير باشد تواند امکان شود، لذا حذف کردن يکي از مسيرها مي چنين مشکلي ديده نمي

  .کنند تعريف مي �دهي به  افزونه را با اولويت
 

  
  هيچ کدام) ب(همريز حداکثرند، در-�ي  جزءمجموعه �ي گذارهاي  همه) الف(در . مثال براي همريزي ٣- ٧ شکل 

را مورد بررسي  �، ابتدا مفهوم همگرايي �هاي  دهي به کنش ي اولويت قبل از وارد شدن به مقوله

. نباشد �ي  است اگر داراي حلقه �دار همگراي  طبق تعريف يک سيستم گذار برچسب. قرار خواهيم داد

خواهيم ديد، وجود  ۲-۳- ۷ طور که در فصل  همان. دهي است اولويت-�اين شرط يکي از الزامات 

  .هاي داخلي در تعريف کاهش ترتيب جزئي مرتبط با ساختار کريپکه نيز دردسرساز است ي کنش حلقه

، اگر سيستمي ))Groote and Reniers 2007(( اي که در اينجا اثبات آنرا نخواهيم آورد طبق قضيه
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�hفرض کنيد که : ٤-٧ تعريف  ! ��, 7,Z��  وh� ! ��, 7,Z�� دار  دو سيستم گذار برچسب

نسبت  �hدهي از  اولويت - �يک  �hبه . باشد �hدر  �يک مجموعه از گذارهاي  �فرض کنيد . باشند

,+گوييم اگروفقط اگر به ازاي هر  مي �به  +/ ] )و  � ]   داشته باشيم 7
+اگر  • ¤Z� +g  آنگاه+ ¤Z� +g و ، 

+اگر  • ¤Z� +g  آنگاه+ ¤Z� +g يا + �Z� +// ] //+براي يک حالت  � ] � 

منظور از  .سازي انشعابي است حافظ دوشبيهدهي  اولويت- �در آن همگرا باشد آنگاه -�همريز و -�

توان اين  اين است که در هر حالتي که يک کنش خروجي همريز وجود داشته باشد مي �اولويت دهي به 

اولويت دهي نمايش -�از  نمونهيک  ۴- ۷ شکل در . ها را حذف نمود ا انتخاب کرده و باقي کنشکنش ر

ن الگو در کل فضاي از اي  ي مکرر توان انتظار داشت که با استفاده با توجه به اين مثال مي. داده شده است

  .حالت بتوان به يک الگوريتم مؤثر در کاهش فضاي حالت دست يافت
 

  
  دهي اولويت - �استفاده از : ٤- ٧ شکل 

  .توان تعريف نمود دهي را به صورت زير مي اولويت -�

. آمده است )Groote and Pol 2000( هاي همريز بيشينه در�يافتن مجموعه الگوريتم کامل براي 

حداکثر تعداد خروجي  �,>x(�Rاست، که در آن  ��B x(�R<,�3÷ي  پيچيدگي اين الگوريتم از مرتبه

  �,>x(�Rهاي گذار بتوان فرض کرد که  هاي سيستم اگر در برخي رده .در يک حالت است �هاي  يال
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,��ي  ساختار کريپکهدر : ٥-٧ تعريف  b,Z�  گذارF ]Z  فعال گويند اگر  +را در حالتF�+�  در آن

/+اعمال کرد و به حالت بعدي  +توان به  را مي Fبه عبارت ديگر، . تعريف شده باشد ! F�+� رسيد .

  .شود نشان داده مي �+�U.�D)��فعال هستند با  +ي گذارهايي که در حالت  مجموعه

ي فضاي حالت  گيري کرد که الگوريتم نسبت به اندازه توان نتيجه طور مي مقداري است ثابت، آنگاه اين

با تغييري در الگوريتم جستجوي فضاي حالت، روشي براي کاهش فضا  )Blom 2001(در  .خطي است

  .شود اکنون در ابزار نيز از آن استفاده مي ارائه شده که هم

  کاهش ترتيب جزئي در ساختارهاي کريپکه ۷-۳-۲

شود و سپس يک  هاي وارسي مدل، اصوالً يک سيستم گذار براي سيستم ساخته مي در روش

در عمل، ممکن است اين دو قدم همزمان با هم انجام . شود يابي بر روي آن اجرا مي الگوريتم درستي

 ١اجرا درحينهاي  يابي نيز انجام شود، که به آن الگوريتم شوند، يعني در حين ساختن فضاي حالت درستي

سازي نکرده است تمامي فضاي حالت  در يک جستجوي نوعي که الگوريتم کاهشي را پياده. گويند مي

 ۵-۷ تعريف در . در يک حالت دنبال شوند ٢براي اين منظور بايستي تمامي گذارهاي فعال. شود ساخته مي

  .يک گذار فعال تعريف شده است

 گذارهايهاي کاهش ترتيب جزئي اصوالً يک زيرمجموعه از  رود در روش طور که انتظار مي همان

گويند  ت مييک حال ٣ي فراخ معموالً به اين مجموعه، مجموعه. فعال در يک حالت بايستي تعقيب شوند

(B�.�+�+� [ ��(U.�D�+� . اين زيرمجموعه بايستي به ترتيبي انتخاب شود که حافظ توصيف مورد

. نظر باشد، به اين معنا که مثال نقضي که مدنظر ويژگي داده شده است با حذف يک گذار از بين نرود

  .کنيم را تعريف مي ي استقالل بين دو گذار ابتدا رابطه ي فراخ قبل از تعريف مجموعه
                                           
1 On-the-fly algorithms 
2 Enabled 
3 Ample sets 
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Óنابازتابي و متقارن ي  رابطه: ٦-٧ تعريف  [Z\Z ي استقالل بين گذارها است اگر براي  يک رابطه

,�Fهر زوج گذار  S� ] Ó  و حالت+ ] ,Fبه شکلي که  � S ] ��(U.�D�+� باشيم داشته:   
F:  بودن شرط فعال • ] ��(U.�D�S�+��  وS ] ��(U.�D�F�+�� . گذارهاي مستقل

 .کنند يکديگر را غير فعال نمي
��+�F�S: پذيري شرط جابجايي • ! S�F�+�� . اجراي دو گذار مستقل فعال به هر ترتيبي به

  .رسد يک حالت نهايي سراسري مي

  

�ي وابستگي به صورت  بر مبناي اين تعريف، رابطه ! �Z\Z�\Ó اگر . خواهد بود�F, S� ] � 

  .اند وابسته Sو  Fگوييم که گذارهاي  آنگاه مي

تواند  يک کاهش ممکن مي. از هم مستقلند Sو  Fفرض کنيد که دو گذار  ۵-۷ شکل اکنون طبق 

براي اين انتخاب، به دو . شوند تنها يکي از آنها انتخاب شوند آغاز مي +اين باشد که از دو مسيري که از 

شود بين دو  اوالً، اينکه ممکن است که خاصيتي که در مورد سيستم بررسي مي. موضوع بايستي توجه کرد

  .، حذف يکي از اين حاالت ممکن است در باقي حاالت سيستم تأثير بگذاردثانياً. مسير تفاوت قائل شود
 

  
  دو گذار مستقل: ٥- ٧ شکل 

هاي پنهان در ساختارهاي کريپکه ارائه  براي کنش ۱-۱- ۳ دقت کنيد که بنابر تعريفي که در فصل 

هاي پديدار دو حالت ابتدايي و انتهايي خود تغييري ندهد آنگاه  ي گزاره کرديم، اگر گذاري در مجموعه

ن به مشکل اولي که در فوق ذکر شد توا با کمک اين تعريف، مي. نسبت به آن توصيف پنهان است

  .پاسخ داد) تفاوت گذاشتن بين مسيرها(

با شرائط  مقاالتشوند را در اکثر  مي �.�B)ي  هايي که منجر به درستي انتخاب مجموعه شرط



  هاي کاهش الگوريتم:فصل هفتم  ١١٠

 

اين . ))Peled 1998(مثالً ( دهند نشان مي C3تا  C0شناسند، و با  ي کاهش به ترتيب جزئي مي چهارگانه

  .ها را در زير شرح خواهيم داد شرط

�+��.�B): )تهي بودن( C0شرط  ! ø  اگروفقط اگر��(U.�D�+� ! ø  

شود  ک حالت جديد تنها در صورتي کاوش مييافته ي کند که در مدل کاهش اين شرط تضمين مي

  .پذير بوده باشد که در مدل اصلي اين کار امکان

آغاز  +بر روي هر مسيري که در فضاي حالت اوليه از حالت : )وفاداري تجزيه( C1شرط 

بايستي حتماً قبل از تمامي گذارهايي که وابسته به يک گذار در  �+��.�B)شود، يک گذار از  مي

(B�.��+� هستند اجرا شود .  

ي اين موضوع است که هر مسيري از فضاي حالت اوليه بتواند با يک  کننده اين شرط تضمين

براي . يافته منتقل شود جايي بين گذارهاي مستقل از هم به مسيري در فضاي حالت کاهش سري جابه

�، يک مسير دلخواه C1تحليل کردن تأثيرات  ! F�, F�  در فضاي  �+يريد که از يک حالت در نظر بگ

يافته را در  در فضاي حالت کاهش �هاي پايه براي براي ساختن مسير  ايده. حالت اصلي قابل انجام است

  )۶-۷ شکل ( )Clarke, Grumberg et al. 1999( توان خالصه کرد سه روش زير مي
 

  
  پذيري جايي جايگزين کردن گذارها برمبناي جابه: ٦- ٧ شکل 

�Fاگر  )۱ ] (B�.��+�� آنگاه ،F� در مدل کاهش يافته گرفته شود، و پيشوند مسير  �+تواند از  مي

+� ^�ñó  .يابد ادامه مي �+ساختن مسير به صورت استقرائي از . به مدل کاهش يافته تعلق دارد �+

�Fاگر  )۲ q (B�.��+�� داراي يک گذار از  �، آنگاه ابتدائاً فرض کنيد که مسير(B�.��+�� است .

Sفرض کنيد  ! FA  که در آن   دهد، رخ مي �اولين مورد از اين گذارها باشد که درE _ آنگاه . 1
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0با  =Fتمامي گذارهاي  C1طبق شرط  ù C w E  بايستي ازS قل باشند، و بنابراين با آن بتوانند مست

 �+نيز يک رشته از گذارها است که در   �`SF�F� FA��FAي  بنابراين، رشته. جا شوند جابه
Sعالوه براين، از آنجا که . در مدل اصلي فعال است ] (B�.��+�� اولين گذار قابل انجام دادن ،

�+از  �در مدل کاهش يافته است و ساختن  ! S�+�� يابد ادامه مي. 

�Fاگر  )۳ q (B�.��+�� داراي هيچ گذاري از  �ي  و رشته(B�.��+�� اکنون فرض کنيد . نباشد

 �يک از گذارهاي  ، هيچC1با استفاده از شرط . باشد ��+��.�B)يک گذار دلخواه از  Sکه 
/�+بنابراين، اگر . باشند Sتوانند وابسته به  نمي ! S�+��  آنگاهF� ] ��(U.�D�+�/� و به طور ،

 .اجرا شود �g+تواند از  مي …�F�Fي  شود که کل رشته استقرايي نتيجه مي

کند که هر مسير از فضاي حالت اصلي قابل انتقال به مسيري  تضمين مي C1دقت کنيد که شرط 

وندي داشته باشد که متعلق به فضاي يافته است که شامل همان گذارها باشد و پيش در فضاي حالت کاهش

اما اين کافي نيست، بايستي بتوان ثابت کرد که مسير توليد شده با مسير اصلي . يافته باشد حالت کاهش

  .آيد اين موضوع در شرط دوم مي. ارزي لُکنَتي دارد هم

Fکامالً بسط داده نشود، آنگاه تمامي گذارهاي  +هرگاه حالت : )پنهان بودن( C2شرط  ]
(B�.��+� بايستي پنهان باشند.  

در . شرح خواهيم داد C1براي تحليل کردن اين شرط، تأثير آنرا بر روي سه حالت مشروحه در 

. شود مورد حالت اول نيازي به بررسي نيست، چرا که مسير بدون تغيير در مدل کاهش يافته حفظ مي

=+،  �امين يال در  Cبراي حالت دوم، فرض کنيد  ^ïZ /=+باشد، و  �`=+ ! S�+�.  ازآنجا کهS  باتمامي

F= ها به ازايC w E جاپذير است، در نتيجه  جابه+�/+�g +A��g+A`�  دقيقاً همان رشته از حاالت است

Sاز آنجا که . شود حاصل مي ��SF� FAکه در اثر اجراي رشته گذارهاي  ] (B�.��+��  اما

F� q (B�.��+��  ازC2  شود، وبنابراين  کامالً بسط داده نمي �+شود که  نتيجه ميS بايستي پنهان باشد .

ÂCدر نتيجه،  ù E �  b�+=/� ! b�+=�ي  ، و بنابراين دو رشته+�+� +A+A`�   و

+�+�/+g� +gA��+A`�   ينجا هم حالت سوم نيز مشابه است، ا. ارز لُکنَتي هستند با يکديگر همS 
��=+�b�Sداشته باشيم  Cبايستي پنهان باشد و به ازاي هر  ! b�+=�  .ارز  در نتيجه اينجا هم دو رشته هم
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  .لُکنَتي هستند

هدف از آخرين . همريزي، وجود حلقه از گذارهاي پنهان در اينجا نيز دردسرساز است-�مشابه 

  .شرط، جلوگيري از به وجود آمدن حلقه است

فعال  Fاگر در يک حلقه حالتي وجود داشته باشد که در آن گذار : )بسته بودن حلقه( C3شرط 

موجود در حلقه وارد نشده باشد،  +هاي  يک از حالت هيچ �+��.�B)ي  باشد ولي هرگز در مجموعه

  .آنگاه آن حلقه غير مجاز است

  :)Gerth, Kuiper et al. 1999( به شرط پنجمي نياز است *CTLبراي پشتيباني از منطق 

  .دقيقاً شامل يک گذار است �+��.�B)کامالً بسط داده نشود، آنگاه  +اگر : C4شرط 

  سازي پيادهروش  ۷-۳-۲-۱

هاي فراخ  ي مجموعه شرائط داده شده براي کاهش ترتيب جزئي مستقيماً روشي براي محاسبه

(B�.��+�  به طريقي که  استهاي مؤثري  الگوريتم قدم بعدي طراحي. کنند ارائه نمي + حالتبراي يک

يکي از . در آنها صدق کند) براي منطق انشعابي C4يا ( C3تا  C0فضاي حالت را کاهش دهند که شرائط 

 سازي شده است پياده ٢پيندر ابزار اس ١" دورون پلد" و" جرارد هولزمن"ها توسط  مشهورترين اين روش

)Holzmann and Peled 1995( .٣هاي کاهش ترتيب جزئي ايستا ي الگوريتم لهالگوريتم ارائه شده از جم 

)Kurshan, Levin et al. 1998( در اين نوع الگوريتم کاهش، اکثر مراحل تشخيص گذارهاي راکد . است

. شود شود، و بنابراين سربار زيادي بر روي وارس مدل در زمان اجرا وارد نمي در زمان کامپايل انجام مي

همريزي با سرعت بيشتري انجام - �هاي پويا نظير  رود که اين الگوريتم نسبت به روش بنابراين انتظار مي

هاي داخلي که در  رود که برخي کنش با وجود اين برتري از لحاظ سرعت اجرا، احتمال آن مي. ندشو

معلوم شود که در واقع شوند در زمان اجرا  زمان کامپايل براي حذف کردن نامطمئن تشخيص داده مي

کردن مپايل در زمان کا. را در نظر بگيريدي شرطي  مثال، رفتار يک جملهيک به عنوان . اند راکد بوده
                                           
1 Gerard Holzmann & Doron Peled 
2 SPIN 
3 Static partial order reduction 
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رنامه نيست، ولي در زمان اجراي ببيني  قابل پيشبرنامه، اجرا شدن يا اجرا نشدن دستور شرطي به راحتي 

از آنجا که در هر مسير اجرايي مقدار . شود توليد فضاي حالت، چگونگي رفتار اين دستور تعيين ميو 

ان به طور قطعي تعيين کرد که آيا يک تو متغيرها  مشخص است، بنابراين با توجه به مقدارگيري آنها مي

با با دانستن قطعي ساختار انشعابي برنامه يافتن گذارهاي راکد . شود يا خير ي شرطي اجرا مي جمله

  .شود بيشتري انجام مي سهولت

انجام داديم، که حاصل آن کمتر بودن قابل توجه اي بين ابزار سرير و اسپين  مقايسهدر فصل سوم 

يکي از دالئل چنين رويدادي به ماهيت ايستاي  .حالت سرير نسبت به اسپين بود تعداد حالت فضاي

سازي انجام شده در اسپين  پيادهاز طرف ديگر، در . شود کاهش در اسپين و پويا بودن آن در سرير مي

يد طور که قبالً اشاره شد با اينکه فضاي حالت تول همان. ١آن اشاره خواهيم کردبه مشکلي وجود دارد که 

هاي ترتيب جزئي  تر است، اما از لحاظ سرعت به دليل تفاوت سرعت کاهش شده توسط سرير کوچک

با  )Usenko 2002(به عنوان يک مثال، در  .کند اصوالً کُندتر از اسپين کار مي mCRL2پويا و ايستا ابزار 

نشان داده شده که اسپين با سرعت  mCRL2سازي يک پروتکل به دو زبان پرومال و  مطرح کردن پياده

  .سازد بيشتر و نيز تعداد حالت بيشتر فضاي حالت مسأله را مي

úرا به صورت  LTSيک . دهيم سازي هولزمن و پلد را شرح مي اکنون روش پياده ! ��, 7, Z� 

Gهر . در ارتباط باشد úبا ها  پردازه از ûي  مجموعه کهفرض کنيد . در نظر بگيريد ] û  را به صورت

Gيعني کنيم،  تعريف ميها  يک مجموعه از کنش [ ها را تفکيک  ي کنش ها مجموعه اين پردازه .7

7کنند، به شکلي که  مي ! ü Gf]û  و، به ازاي تماميG, � ] û  کهG � Gآنگاه  � i � ! ø  . فرض

هاي  بنابراين، به ازاي هر زوج مجزاي کنش. ها متوالي باشند هولزمن و پلد اين بوده است که پردازه

(, U ] +و يک حالت  ûمتعلق به يک پردازه از  7 ] ,)لزوماً  � U ] ��(U.�D�+�  وU q
��(U.�D�Z �+, در يک حالت فعال هستند بايستي از يک پردازه که همزمان يعني اينکه دو کنش . ��)

                                           
به ) Twan Basten(از طرف دکتر توآن باستن  ACSD’07ي سرير در کنفرانس  ي مقاله وجود اين اشکال در هنگام ارائه  ١

  .شود ما گفته شد، که بدين وسيله از ايشان تقدير مي
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aيک کنش : ٧-٧ تعريف  ] A ي  از يک پردازهP  هاي  اگروفقط اگر از تمامي کنشامن است

U ] 7\G هايي که در  مستقل باشد، يعني تمامي کنشG ي  از پردازه )کنش . نيستندG  براي فرمولþ 
U هاي امن است اگر وفقط اگر از تمامي کنش LTL-xاز  ] 7\G  مستقل بوده و به طور سراسري

 .پنهان باشد þنسبت به 

گيرد، حال آنکه  ها را مي به وضوح اين محدوديت جلوي همروندي در پردازه. يکديگر را غيرفعال کنند

  .براي تعريف الگوريتم پلد و هولزمن ضروري است ١تعريف امنيت. دهد ي گزينش را مي اجازه

ها مورد  در زمان کامپايل پردازه. آيد امنيت توسط تحليل ايستا و در زمان کامپايل به دست مي

ي متوالي يک برچسب در مورد امنيت حاوي  گيرند و هر يک از حاالت محلي يک پردازه تحليل قرار مي

يا کاوش در (ها در زمان اجرا  از اين برچسب. شود گذاري مي عالمتاطالعاتي در مورد امنيت اعمال 

  .شود استفاده مي) حالتفضاي 

فرض کنيد که . گونه خواهد بود اين �+�+�.�B)با توجه به تعريف امنيت، الگوريتم انتخاب 

+ ] Gهمچنين . يک حالت باشد � ] û اي باشد که واجد شرائط زير باشد پردازه:  

• ��(U.�D�+� i G � ø 

)که  )هاي  تمامي کنش • ] ��(U.�D�+� i G براي فرمول (امن باشندþ  ازLTL-x( 

)هاي  به ازاي تمامي کنش • ] ��(U.�D�+� i G  مقدارZ �+, ي جستجوي  بر روي پشته �)

 عمق اول نباشد

�+��.�B)دهيم  اي با شرائط فوق پيدا نشد، قرار مي اگر چنانچه چنين پردازه ! ��(U.�D�+�  و

کنيم که شرائط فوق را داشته باشد و آنگاه قرار  انتخاب مي Gي دلخواه  يک پردازه صورت در غير اين

�+��.�B)دهيم  مي ! ��(U.�D�+� i G .  

                                           
1 Safety 
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به عنوان يک مثال . ر عين سادگي و سودمندي در برخي مسائل ناتوان استسازي د اين روش پياده

ي ساده را  اين مثال چهار پردازه). )Basten, Bošnački et al. 2004((را در نظر بگيريد  ۷-۷ شکل ساده، 

  .دهد به همراه يک فضاي حالت کاهش يافته براي آن نمايش مي
 

  
  يک مثال ساده به همراه فضاي حالت کاهش يافته: ٧- ٧ شکل 

گونه کاهش دهد؟ جواب  اما آيا الگوريتم ارائه شده در اسپين قادر است که فضاي حالت را اين

شوند و  ناامن محسوب مي ۷-۷ تعريف هاي انجام شده در اين مثال طبق  منفي است، چون تمامي کنش

  .وارد شوند �+��.�B)همگي بايستي در 

در مورد مثال ربکا، به دليل اينکه اساس ارتباط بر مبناي صف . دهد اين مسأله همه جا رخ نمي

شوند، اين اشکال به طرز حادتري  ها به صورت سراسري تعريف مي صف ١است و اصوالً در زبان پرومال

  .اي نداريم دهي چنين مسأله اولويت - �حال آنکه در روش . دهد رخ مي

پيشنهاد شده است که يک  )Basten, Bošnački et al. 2004(ي  براي رفع اين مشکل، در مقاله

ها  ها در خوشه کنش. ندي شوندب تقسيم ٢هاي دسترسي اعمال به يک سري خوشه برنامه با توجه به حوزه

ي اول  در خوشه ۷-۷ شکل براي . ها استقالل موجود است نسبت به هم وابستگي دارند، اما در بين خوشه

  .گيرند ي بعدي قرار مي ر خوشهد P3و  P2هاي  هستند و پردازه P1و  P0هاي  پردازه
                                           
1 Promela 
2 Cluster 
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  کافي بودن کاهش ترتيب جزئي ۷-۳-۳

 �هاي  طور که ديديم کاهش به روش ترتيب جزئي يک روش کارا براي حذف کردن کنش همان
به عبارت ديگر، . يک سؤال مهم اين است که آيا عکس اين مطلب نيز صحيح است يا خير. است راکد

شود؟ جواب اين سؤال در  روش کاهش ترتيب جزئي جذب ميباشد، آيا حتماً توسط  راکداگر يک کنش 

سازي ضعيف يک نوع همريزي  براي دوشبيه )Groote and Sellink 1996(در . حالت کلي منفي است

 راکدازي ضعيف س منطبق شده است، يعني يک کنش تحت دوشبيه راکد بودنارائه شده  است که با 

 )Groote and Sellink 1996(ي  است اگر وفقط اگر در سومين صورت همريزي ارائه شده در مقاله

توان تصور کرد که در  دانيم تاکنون اين سؤال که آيا يک روش کاهش مي تا آنجا که ما مي. صدق کند

  .را تشخيص دهد بررسي جامع نشده است راکدهاي داخلي  شحالت کلي تمامي کن

  ها ها و کانون مخروط ۷-۴

يک روش مبتني بر اصول  )Groote and Springintveld 2001(ها  ها و کانون روش مخروط

کاربرد اصلي اين  .است، و اصوالً رويکرد الگوريتمي براي اجراي خودکار آن وجود ندارد ١موضوعه

. باشد مي XCRLاي  ترين ابتکارات جبرپردازه روش در اثبات مسائل به کمک دست است، و يکي از مهم

به عنوان يک کاربرد . شود هاي واقعي مشخص مي ارزش اصلي اين رويکرد تنها در اثبات مسائل با اندازه

  .مراجعه کنيد )Fokkink, Groote et al. 2003(ي لغزنده در  ي پروتکل پنجره توانيد به اثبات مسأله مي

ي  هاي پنهان از يک رابطه ها حذف کردن تمامي کنش ها و کانون هدف اصلي تکنيک مخروط

روش اين است که معموالً اتفاقات داخلي به طرز غير محسوسي به  ي اصلي ايده. ي خطي است پردازه

به اين حالت . روند که در آن حالت هيچ کنش پنهاني قابل انجام نيست سمت يک حالت نهايي پيش مي

هايي خواهد شد که  در اين صورت مخروط يک کانون شامل تمامي حالت. گويند اصطالحاً يک کانون مي

براي تصور بهتر از يک مخروط در فضاي حالت، . رسند هاي داخلي مي اي از کنش به اين کانون با رشته

                                           
1 Axiomatic 
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  .دقت کنيد ۸-۷ شکل به 
 

  
  يک کانون و مخروط آن: ٨- ٧ شکل 

اگر . ي اين مخروط قابل انجام در کانون آن هستند هاي موجود بر روي لبه توجه کنيد که کنش

هاي پنهان داخلي  ها قابل انجام نيست چون ديگر کنش ها و کانون طور نباشد، آنگاه روش مخروط اين

  .نيستند راکد

نوني تعلق ي کا ي حاالت آن به مخروط يک نقطه باشد که مجموعه LPEيک  2فرض کنيد که 

 3ديگري با نام  LPEبه حاالت  2ها حاالت  ها و کانون به طور شهودي، در روش مخروط. داشته باشند
بايستي در يک سري  þنگاشت حاالت . را دارد 2ي نمايش دادن رفتار بيروني  شوند که وظيفه نگاشته مي

مورد نظر و همچنين  LPEي تضمين کردن دومشابهت انشعابي دو  شرائط تطبيق صدق کند که وظيفه

شرائط انطباق در زير تعريف . را برعهده دارد 3به يک حالت در  2نگاشته شدن تمامي حاالت مخروط 

  .اند شده
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  .همگرا را در نظر بگيريد LPEيک . انطباقشرائط : ٨-٧ تعريف 

  .هاي داخلي در نظر بگيريد بدون کنش LPEو همچنين يک 

Dشرائط انطباق براي در  þيک نگاشت حاالت  ] Uو  � ]   کند اگر مي صدق ,�7
• Â�:��Ê��D, �� Ã þ�D� ! þ�-��D, ���� 
• Â�:��Ê¥�D, �� Ã �Ê¥/ �þ�D�, �� r V¥�D, �� ! V¥/�þ�D�, �� r þ�-¥�D, ��� !
-¥/ �þ�D�, ���� 

• Â�:p��Ê��D, ��� Ã Â�:��Ê¥/ �þ�D�, �� Ã Ê¥�D, ��� 

2�D: �� ! º ºÊ¤�D, �� Z (�V¤�D, ���. 2�-¤�D, ��� ◊ ©
À:Ä¤]e¦��8�:

 

3�Dg: �g� ! º ºÊ¥/ �D/, �� Z U�Vg¥�Dg, ���. 3�-g¥�Dg, ��� ◊ ©
À:Ä¥]e¦�

 

 2ي اين موضوع است که تمامي حاالت در مخروط  کننده بيان ۸-۷ تعريف اولين شرط تطبيق در 
قابل  2گويد که هر کنش بيروني در  شرط تطبيق دوم مي. نگاشته شوند 3بايستي به يک حالت در 

تواند يک کنش بيروني  مي 3کند که اگر يک حالت در  درنهايت، شرط سوم بيان مي. سازي است شبيه

سازي کنند، شرط کانوني  توانند اين کنش را شبيه مي 2انجام دهد،  آنگاه نقاط کانوني متناظر در 

Â�:p��Ê��D,   .ي کانوني باشد ي يک نقطهبايست Dدهد که  مينشان  ���

ي  شود، که به آن نظريه ها در روش ديگري عموميت داده مي ها و کانون الئلي روش مخروطبنابه د

ي بيشتر  براي مطالعه. در روش است ١يکي از آن دالئل وارد کردن مبحث ناوردا. گويند عمومي برابري مي

  .رجوع کنيد )Groote and Springintveld 2001(توانيد به  مي

  

                                           
1 Invariant 
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را مورد بررسي  mCRL2اي  هاي مبتني بر شيء به جبرپردازه نامه، تبديل کردن زبان در اين پايان

هاي الزم را  زمينه پس از بررسي کارهاي مشابه در فصل دوم، در دو فصل سوم و چهارم پيش. قرار داديم

بر روي اين هاي مختلف تعريف شده  هاي گذار، منطق در فصل سوم سيستم. مورد بررسي قرار داديم

 mCRL2اي  در فصل چهارم جبرپردازه. ها مورد بررسي قرار گرفتند ارزي ها و نيز مبحث مهم هم سيستم

  . نامه بود هاي انجام گرفته در اين پايان را بررسي کرديم، که زبان هدف در ترجمه

ار مدنظر قر SystemCهاي اصلي انجام گرفته، زبان ربکا و  در دو فصل پنجم و ششم ترجمه

هاي مدل موجود ربکا و زبان  هاي کاهش ترتيب جزئي در وارس ي ربکا توانستيم روش در ترجمه. گرفتند

mCRL2 هاي زماني نشان دادند که با اينکه  ها و بررسي پيچيدگي حاصل آزمايش. را با هم مقايسه کنيم

هاي  ما از روشدهند ا فضاي حالت را به نسبت بيشتري کاهش مي mCRL2هاي ترتيب جزئي در  روش

به يک معناشناسي صوري مبتني  SystemCي زبان  در ترجمه. کنند تر عمل مي قبلي در وارسي ربکا آهسته

با وارسي کردن مدل . را نيز فراهم کرد SystemCهاي  اي رسيديم  که قابليت وارسي مدل بر جبرپردازه

  .سازي رسيديم به يک اشکال در پياده mini MIPSي  ريزپردازنده

ي سطح باال  ها را به دو دسته اين الگوريتم. هاي کاهش پرداختيم فصل هفتم را به بررسي الگوريتم

هاي سطح پايين خصوصاً کاهش ترتيب  و سطح پايين تقسيم کرديم، و تمرکز خود را بر روي الگوريتم

ئي ايستا هاي ترتيب جز هاي کاهش جزئي به مشکلي در کاهش در بررسي الگوريتم. جزئي قرار داديم

  .شود بندي رفع مي اشاره کرديم که توسط خوشه) SPINمثل (

کند که به کمک  هاي دو نگاشت ارائه شده رويکردي را در حالت کلي پيشنهاد مي بررسي شباهت

اي  در هر دو نگاشت پردازه. اي تبديل کنيم را نيز به جبر پردازه يهاي مبتني بر شيء ديگر آن بتوانيم زبان

ها  اين پردازه. را مدنظر قرار داديم که کار مديريت متغيرهاي حالت برنامه را برعهده دارند) يهاي پردازه(

توان مقادير متغيرها را بازيابي نموده و نيز مقادير جديد به آنها  کنند که توسط آنها مي هايي ارائه مي کنش

مثل خدمتگزاران پيغام (نهاست ي آ عناصري از زبان مبتني بر شيء که رفتار سيستم بر عهده. تخصيص داد

هايي  شوند که توسط کنش اي تبديل مي هايي در جبرپردازه به پردازه) SystemCها در  در ربکا و يا پردازه

شود که  اي در سيستم قرار داده مي عالوه براين پردازه. هاي متغيرهاي حالت در ارتباط هستند با پردازه



  ١٢١  کارهاي آينده گيري و  نتيجه:هشتمفصل 

  .دها را انجام ده بندي بين پردازه زمان

ي کار به نظر  نامه شرح داده شد، موارد زير براي ادامه در يک نگاه کلي به آنچه که در اين پايان

  .رسند تر و مفيدتر مي جالب

طور که در  همان. هاي بيشتر و بررسي سيستم SystemCگسترش دادن ابزار توليد شده براي ابزار  .۱

ساختيم يک خطاي کوچک در  SystemCفصل پنجم شرح داديم، با استفاده از ابزاري که براي 

اين موفقيت . ساز قابل تشخيص نبود يافته شد که با نگاه عادي برنامه mini MIPSسيستم 

 SystemCگسترش ابزار و پشتيباني ساختارهاي ديگر تواند نويدبخش اين موضوع باشد که با  مي

 .ص دادو خطاهاي احتمالي را تشخيهاي بيشتري را وارسي کرده  توان مدل مي

. دار هاي کاهش ترتيب جزئي در ساختار کريپکه و سيستم گذار برچسب اثبات معادل بودن روش .۲

در فصل ششم شرح داديم که روش غالب براي توصيف کاهش ترتيب جزئي در ساختار کريپکه 

دار اين موضوع بر  هاي گذار برچسب هاي فراخ است، حال آنکه در سيستم از روش زيرمجموعه

دانيم تاکنون کسي اثبات  تا آنجا که ما مي. شود دهي انجام مي اولويت-�مريزي و ه-�اساس 

يک کار جالب و در عين حال . صوري براي معادل بودن اين دو رويکرد صوري ارائه نکرده است

هاي داخلي را  هاي فراخ همان کنش تواند اين باشد که ثابت کنيم که روش مجموعه مفيد مي

 .دارد اولويت دهي آنها را از سيستم بر مي-� کند که روش حذف مي

هاي کاهش ترتيب جزئي قابليت حذف  اشاره کرديم که روش. هاي راکد حذف کردن تمامي کنش .۳

 راکدسؤال معکوس اين است که اگر ثابت شود که يک کنش . را دارند راکدهاي  کردن کنش

ور که در فصل ششم گفتيم ط است، آيا روش کاهشي هست که بتواند آنرا تشخيص دهد؟ همان

دانيم اين  ارزي خاص انجام شده، ولي تا آنجايي که ما مي کارهايي در اين زمينه براي يک نوع هم

 .شيوه در حالت کلي انجام نشده است

هايي مثل  تواند وارد کردن جنبه يک کار سودمند ديگر مي. ها هاي مربوط به کارايي سيستم جنبه .۴

 توان نشان داديم که چطور مي )Hojjat, Mousavi et al. 2008( در. کارايي در سيستم باشد

به دست آوردن روشي که بتوان . وارد کرد mCRL2اي  ها را در جبرپردازه ارزيابي کارايي سيستم
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يابي کرد و هم کارايي آنها را سنجيد يکي از  هاي مبتني بر شيء را درستي توسط آن هم سيستم

 .ي اين پروژه است اهداف آينده
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  .سازد آمده است مي۱-۶ شکل اي که ابزار براي مثال  در اين قسمت، ترجمه
 

%-------------------------------  PROGRAM DEFS  ---------------------------------- 

sort ID = struct P1_sm_dff_ins_sm_dff_sm_count | P0_sm_dff_ins_sm_dff_sm_get_input; 

sort SigName = struct sm_clk_sig | sm_out | sm_din_sig | NullSig; 

sort PortName = struct sm_por_clk | sm_por_din | sm_por_dout; 

sort EvnName = struct sm_e | NullEvn ? isNull; 

sort VarName = struct sm_var_num; 

sort ModuleIns = struct sm_dff_ins; 

%-------------------------------  BITWISE OPERATIONS  ---------------------------------- 

sort 

    BitArray = List( Bool); 

map 

    % the helper maps used in the main bitwise maps 

    bitRange        :   BitArray # Nat # Nat -> BitArray; 

    bitRangeAssign  :   BitArray # Nat # Nat # BitArray # Nat -> BitArray; 

    putMinus        :   Int # Nat -> Int; 

    toBinary        :   Int # Nat -> BitArray; 

    binaryForm      :   Int # Nat -> BitArray; 

    fitToWidth      :   BitArray # Nat -> BitArray; 

    toDecimal       :   BitArray # Nat -> Int; 

    decimal         :   BitArray # Nat -> Int; 

    toLogic         :   Int -> Bool; 

    logic_and       :   BitArray # BitArray # Nat -> BitArray; 

    logic_or        :   BitArray # BitArray # Nat -> BitArray; 

    logic_not       :   BitArray # Nat -> BitArray; 

    % the main bitwise operations 

    and             :   Int # Int # Nat -> Int; 

    or              :   Int # Int # Nat -> Int; 

    xor             :   Int # Int # Nat -> Int; 

    shl             :   Int # Nat # Nat -> Int; 

    shr             :   Int # Nat # Nat -> Int; 

    twosComp        :   Int # Nat -> Int; 

    onesComp        :   Int # Nat -> Int; 

    not             :   Int # Nat -> Int; 

    unsigned        :   Int # Nat -> Int; 

    range           :   Int # Nat # Nat # Nat -> Int; 

    rangeAssign     :   Int # Nat # Nat # Int # Nat -> Int; 

var 

    i, i1, i2   :   Int; 

    n, n1, n2   :   Nat; 

    b, b1, b2   :   BitArray; 

eqn 

    % 1's and 2's complement of a number. i : number , n : length 

    ( i >= 0) -> twosComp( i, n) = exp( 2, n) - i; 

    ( i < 0)  -> twosComp( i, n) = exp( 2, n) + i; 

    onesComp( i, n) = twosComp( i, n) - 1; 

    ( i == 0) -> toLogic( i) = false; 

    ( i != 0) -> toLogic( i) = true; 

 

    (i == 0) -> binaryForm( i, n) = [false]; 
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    (i > 0) && ( i != 1) -> binaryForm( i, n) = toLogic(i mod 2) |> binaryForm( i div 2, n); 

    (i > 0) && ( i == 1) -> binaryForm( i, n) = [true]; 

    (i < 0)  -> binaryForm( i, n) = binaryForm( twosComp( i, n), n); 

 

    % Aligning a number to its given width 

    (n == #b) -> fitToWidth( b, n) = b; 

    (n < #b)  -> fitToWidth( b, n) = rtail( fitToWidth( b, Int2Nat( n+1))); 

    (n > #b)  -> fitToWidth( b, n) = fitToWidth( b, Int2Nat( n-1)) ++ [false]; 

 

    % Converting a number to its binary form. i : number , n : length 

    toBinary( i, n) = fitToWidth( binaryForm(i,n), n); 

 

    % ExtracFng a subrange from a number n1---n2 

    bitRange( [], n1, n2) = []; 

    (n1 < n2) -> bitRange( b, n1, n2) = []; 

    (n  < #b) -> bitRange( b, n, n)   = [b.n]; 

    (n >= #b) -> bitRange( b, n, n)   = []; 

    (n1 > n2) && (n2 < #b) -> bitRange( b, n1, n2) = b.n2 |> bitRange( b, n1, n2 + 1); 

    (n1 > n2) && (n2 > #b) -> bitRange( b, n1, n2) = []; 

 

    range( i, n1, n2, n) = toDecimal( fitToWidth( bitRange( toBinary( i, n), n1, n2), n), n); 

 

    % Assigning to bit range 

 

    (#b1 == 0) || (#b2 == 0) || (n2 > n1) || (n1 > #b1) || (n2 > #b1) -> 

        bitRangeAssign( b1, n1, n2, b2, n) = b1; 

    (#b1 != 0) && (#b2 != 0) && (n <= n1) && (n >= n2) && ( n <= #b2 + n2) -> 

        bitRangeAssign( b1, n1, n2, b2, n) = b2.(Int2Nat(n-n2)) |> bitRangeAssign( tail(b1), n1, n2, b2, n+1); 

    (#b1 != 0) && (#b2 != 0) && (n <= n1) && (n >= n2) && ( n >  #b2 + n2) -> 

        bitRangeAssign( b1, n1, n2, b2, n) = false |> bitRangeAssign( tail(b1), n1, n2, b2, n+1); 

    (#b1 != 0) && (#b2 != 0) && (n > n1 ) || (n < n2 ) -> 

        bitRangeAssign( b1, n1, n2, b2, n) = head( b1) |> bitRangeAssign( tail(b1), n1, n2, b2, n+1); 

 

    rangeAssign( i1, n1, n2, i2, n) = toDecimal( bitRangeAssign( toBinary( i1, n), n1, n2, toBinary( i2, n), 0), n); 

 

    % Converting a number from binary to decimal 

    decimal( [], n) = 0; 

    (n >= #b) -> decimal( b, n) = 0; 

    (n <  #b) -> decimal( b, n) = if( b.n == true, exp( 2, n) + decimal( b, n + 1), decimal( b, n + 1)); 

    putMinus( i, n) = if( i >= (exp( 2, n) div 2), -twosComp( i, n), i); 

    toDecimal( b, n) = putMinus( decimal( b, 0), n); 

 

    % Making a signed number (default) to its unsigned form 

    (i < 0 ) -> unsigned( i, n) = exp( 2, n) + i; 

    (i >= 0) -> unsigned( i, n) = i; 

 

    % Performing logical and 

    logic_and( [], [], n) = []; 

    (n <  #b1) && (n <  #b2) -> logic_and( b1, b2, n) =  (b1.n && b2.n) |> logic_and( b1, b2, n+1); 

    (n <  #b1) && (n >= #b2) -> logic_and( b1, b2, n) =  false |> logic_and( b1, b2, n+1); 

    (n >= #b1) && (n <  #b2) -> logic_and( b1, b2, n) =  false |> logic_and( b1, b2, n+1); 

    (n >= #b1) && (n >= #b2) -> logic_and( b1, b2, n) =  []; 
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    and( i1, i2, n) = toDecimal( bitRange( logic_and( toBinary( i1, n), toBinary( i2, n), 0), Int2Nat(n-1), 0), n); 

 

    % Performing logical or 

    logic_or( [], [], n) = []; 

    (n <  #b1) && (n <  #b2) -> logic_or( b1, b2, n) =  (b1.n || b2.n) |> logic_or( b1, b2, n+1); 

    (n <  #b1) && (n >= #b2) -> logic_or( b1, b2, n) =  b1.n |> logic_or( b1, b2, n+1); 

    (n >= #b1) && (n <  #b2) -> logic_or( b1, b2, n) =  b2.n |> logic_or( b1, b2, n+1); 

    (n >= #b1) && (n >= #b2) -> logic_or( b1, b2, n) =  []; 

 

    or( i1, i2, n) = toDecimal( bitRange( logic_or( toBinary( i1, n), toBinary( i2, n), 0), Int2Nat(n-1), 0), n); 

 

    % Performing logical not 

    logic_not( [], n) = []; 

    (n >= #b) -> logic_not( b, n) = []; 

    (n < #b)  -> logic_not( b, n) = !(b.n) |> logic_not( b, n+1); 

 

    not( i, n) = -i - 1; 

 

    xor( i1, i2, n) = or( and( i1, not(i2,n), n), and( not(i1,n), i2, n), n); 

 

    % Shifting a number 

    shl( i, n1, n) = i * exp( 2, n1); 

    shr( i, n1, n) = i div exp( 2, n1); 

 

%------------------------------- ROUND ---------------------------------- 

sort Rnd = Nat; 

%-------------------------------  VARIABLES  ---------------------------------- 

sort Scope = struct local( getProc : ID) | field( getModule : ModuleIns); 

     Value = struct boolean( getValBool : Bool) ? isBool | 

                    integer( getValInt : Int, getIntSize : Nat) ? isInt | 

                    array( getValArray : Array) ? isArray | 

                    NullVal ? isNull; 

sort Var = struct variable( getVarName : VarName, getVal : Value, getScope : Scope); 

sort VarList = List(Var); 

map 

    changeVar   :   VarList # Var -> VarList; 

    findVarVal  :   VarList # VarName # Scope -> Value; 

var 

    v, nv  :    Var; 

    vl     :    VarList; 

    n      :    VarName; 

    s      :    Scope; 

eqn 

%   ~~~~~~~~~~~~ changing the value of a variable ~~~~~~~~~~~~ 

    changeVar( [], nv) = []; 

    changeVar( v |> vl, nv) = if( (getVarName(v) == getVarName(nv)) && (getScope(v) == getScope(nv)), 

        nv |> changeVar( vl, nv), 

        v |> changeVar( vl, nv)); 

%   ~~~~~~~~~~~~ finding the value of a signal ~~~~~~~~~~~~ 

    findVarVal( [], n, s) = NullVal; 

    findVarVal( v |> vl, n, s) = if( (getVarName(v) == n) && (getScope(v) == s), 
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        getVal( v), findVarVal( vl, n, s)); 

%-------------------------------  ARRAYS  ---------------------------------- 

sort 

    Element = struct element( getIndex : Int, getVal : Value); 

    Array   =   List( Element); 

map 

    getArrayElement : Array # Int -> Value; 

    setArrayElement : Int # Value # Array -> Array; 

var 

    n       :   Int; 

    a       :   Array; 

    e       :   Element; 

    v       :   Value; 

eqn 

    getArrayElement( [], n) = integer(0,0); % the default case for accessing a not previously allocated element 

    getArrayElement( e |> a, n) = if( getIndex( e) == n, getVal( e), getArrayElement( a, n)); 

 

    setArrayElement( n, v, []) = [element( n, v)]; 

    setArrayElement( n, v, e |> a) = if( getIndex( e) == n, element( n, v) |> a, e |> setArrayElement( n, v, a)); 

%-------------------------------  SIGNALS  ---------------------------------- 

sort Sig = struct sig( getName : SigName, getCurVal : Value, getNewVal : Value); 

sort SigList = List( Sig); 

map 

    findCurSigVal   : SigList # SigName -> Value; 

    changeSig       : SigList # SigName # Value -> SigList; 

    updateSig       : SigList # SigName # Value -> SigList; 

    findChangedSigs : SigList -> SigList; 

var 

    s    :   Sig; 

    sl   :   SigList; 

    n    :   SigName; 

    v    :   Value; 

eqn 

%   ~~~~~~~~~~~~ finding the current value of a signal ~~~~~~~~~~~~ 

    findCurSigVal( [], n) = NullVal; 

    findCurSigVal( s |> sl, n) = if( getName(s) == n, 

        getCurVal( s), findCurSigVal( sl, n)); 

 

%   ~~~~~~~~~~~~ changing the post value of a signal ~~~~~~~~~~~~ 

    changeSig( [], n , v) = []; 

    changeSig( s |> sl, n, v) = if( (getName( s) != n), s |> changeSig( sl, n, v), 

        sig( n, getCurVal(s), v) |> sl); 

%   ~~~~~~~~~~~~ updating a signal in the update phase ~~~~~~~~~~~~ 

    updateSig( [], n, v) = []; 

    updateSig( s |> sl, n, v) = if( (getName( s) != n), s |> updateSig( sl, n, v), 

        sig( n, v, v) |> sl); 

%   ~~~~~~~~~~~~ finding the changed signals in a list ~~~~~~~~~~~~ 

    findChangedSigs( []) = []; 

    findChangedSigs( s |> sl) = if( getCurVal( s) != getNewVal( s), s |> findChangedSigs( sl), 

        findChangedSigs( sl)); 

%-------------------------------  EVENT  ---------------------------------- 

sort Evn = struct event( getEvnName : EvnName, getModuleIns : ModuleIns); 
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%-------------------------------  STATUS  ---------------------------------- 

sort Stat = struct finished?is_finished | 

                     ready( getRnd : Rnd)?is_ready | 

                     suspended( getEvn : Evn)?is_suspended; 

%-------------------------------  SYSTEMC PROCESS INF. ---------------------------------- 

sort SensType = struct both | none | negedge | posedge; 

sort SigSens = struct sigsens( getName : SigName, getType : SensType); 

sort SigSensList = List( SigSens); 

sort ProcInf = struct procInf( getID : ID, getStat : Stat, getSensitiveList : SigSensList) | NullInf; 

sort ProcQueue = List( ProcInf); 

map 

    changeStat             : ProcQueue # ID # Stat -> ProcQueue; 

    notifyEvn              : ProcQueue # Evn # Rnd -> ProcQueue; 

    findSensType           : SigSensList # SigName -> SensType; 

    notifySigChange        : ProcQueue # SigName # Rnd # SensType -> ProcQueue; 

    getFirstReady          : ProcQueue # Rnd -> ProcInf; 

    isAnyReady             : ProcQueue -> Bool; 

var 

    pq          :   ProcQueue; 

    id          :   ID; 

    inf         :   ProcInf; 

    stat        :   Stat; 

    r           :   Rnd; 

    signame     :   SigName; 

    sigsens     :   SigSens; 

    sigsenslist :   SigSensList; 

    e           :   Evn; 

    st          :   SensType; 

eqn 

%   ~~~~~~~~~~~~ changes the status of item "id" in the process queue to stat ~~~~~~~~~~~~ 

    changeStat( [], id, stat) = []; 

    changeStat( inf |> pq, id, stat) = if( (getID( inf) != id), inf |> changeStat( pq, id, stat), 

        procInf( id, stat, getSensitiveList(inf)) |> pq); 

%   ~~~~~~~~~~~~ make all the waiting processes on e to ready(r) ~~~~~~~~~~~~ 

    notifyEvn( [], e, r) = []; 

    notifyEvn( inf |> pq, e, r) = if( getStat( inf) != suspended(e), inf |> notifyEvn( pq, e, r), 

        procInf( getID( inf), ready( r), getSensitiveList(inf)) |> notifyEvn( pq, e, r)); 

%   ~~~~~~~~~~~~ check to see if a signal is present in the sensitivity list ~~~~~~~~~~~~ 

    findSensType( [], signame) = none; 

    findSensType( sigsens |> sigsenslist, signame) = 

        if( getName( sigsens) == signame, getType( sigsens), findSensType( sigsenslist, signame)); 

%   ~~~~~~~~~~~~ make the static waiting processes to ready(r) ~~~~~~~~~~~~ 

    notifySigChange( [], signame, r, st) = []; 

    notifySigChange( inf |> pq, signame, r, st) = 

    if( is_suspended( getStat( inf)) && 

        (  isNull(getEvnName( getEvn( getStat( inf)))) && 

        (( findSensType( getSensitiveList(inf), signame) == both) || 

         ( findSensType( getSensitiveList(inf), signame) == st))), 

        procInf( getID( inf), ready( r), getSensitiveList(inf)) |> notifySigChange( pq, signame, r, st), 

        inf |> notifySigChange( pq, signame, r, st)); 

%   ~~~~~~~~~~~~ gets the first process with (ready = r) ~~~~~~~~~~~~ 

    getFirstReady( [], r) = NullInf; 
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    getFirstReady( inf |> pq, r) = if( getStat(inf) == ready(r), inf, getFirstReady( pq, r)); 

%   ~~~~~~~~~~~~ determines if there are any ready processes or not ~~~~~~~~~~~~ 

    isAnyReady( []) = false; 

    isAnyReady( inf |> pq) = if( is_ready( getStat(inf)), true, isAnyReady( pq)); 

%------------------------------------------------------------------------ 

act 

    s_changeStat, r_changeStat, changeStat : ID # Stat; 

    s_changeSig, r_changeSig, changeSig : SigName # Value; 

    s_updateSig, r_updateSig, updateSig : SigName # Value; 

    s_changeVar, r_changeVar, changeVar : Var; 

    s_start, r_start, start : ID #Rnd; 

    s_finish, r_finish, finish : ID; 

    s_getQueue, r_getQueue, getQueue : ProcQueue; 

    s_getSigList, r_getSigList, getSigList : SigList; 

    s_getVarList, r_getVarList, getVarList : VarList; 

    s_notifyEvn, r_notifyEvn, notifyEvn : Evn # Rnd; 

    s_notifySigChange, r_notifySigChange, notifySigChange : SigName # Rnd # SensType; 

    s_getValue, r_getValue, getValue : VarName # Value # Scope; 

 

%-------------------------------  SCHEDULER  ---------------------------------- 

 

proc VarHandler( vl : VarList) = 

    sum v:Var                   .   r_changeVar(v).VarHandler( changeVar( vl, v)) + 

    sum n:VarName. sum s:Scope  .   r_getValue( n, findVarVal( vl, n, s), s).VarHandler( vl) + 

    r_getVarList( vl)           .   VarHandler( vl); 

 

proc SigHandler( sl : SigList) = 

    sum n:SigName.sum v:Value   .   r_changeSig( n, v).SigHandler( changeSig( sl, n, v)) + 

    sum n:SigName.sum v:Value   .   r_updateSig( n, v).SigHandler( updateSig( sl, n, v)) + 

    r_getSigList( sl) .   SigHandler( sl); 

 

proc ProcQueueHandler( pq : ProcQueue) = 

    sum i:ID.sum s:Stat                     . r_changeStat( i, s). ProcQueueHandler( changeStat( pq, i, s)) + 

    sum e:Evn.sum r:Rnd                     . r_notifyEvn( e, r). ProcQueueHandler( notifyEvn( pq, e, r)) + 

    sum n:SigName.sum r:Rnd.sum st:SensType . r_notifySigChange( n, r, st). ProcQueueHandler( 

notifySigChange( pq, n, r, st)) + 

    r_getQueue(pq)                          . ProcQueueHandler( pq); 

 

proc Evaluate( round : Rnd) = sum pq:ProcQueue. 

    s_getQueue(pq). 

    (getFirstReady( pq, round) != NullInf) -> 

    (s_start( getID(getFirstReady( pq, round)), round). 

    r_finish( getID(getFirstReady( pq, round))). 

    Evaluate( round)) 

    <> (sum sl:SigList.s_getSigList(sl).Update( round, findChangedSigs(sl))); 

 

proc Update( round : Rnd, sl:SigList) = 

    (sl != [])-> 

        ( 

            s_updateSig( getName( head(sl)), getNewVal( head(sl))). 

            (( isBool(getNewVal( head(sl))) && getValBool(getNewVal( head(sl))) == false 

                && getValBool(getCurVal( head(sl))) == true) -> 
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            s_noFfySigChange( getName( head(sl)), round + 1, negedge)<> 

            s_noFfySigChange( getName( head(sl)), round + 1, posedge)). 

            Update( round, tail( sl)) 

        ) 

    % update phase is finished since sl is empty 

    <> (sum pq:ProcQueue.s_getQueue(pq).(isAnyReady(pq)->Evaluate( round + 1) <> Validate) ); 

 

%-------------------------------  LOOP CONDITIONS  ---------------------------------- 

sort 

    Cond = Int -> Bool; 

%-------------------------------  PROGRAM DEFINITIONS  ---------------------------------- 

 

map 

    signalConnect : PortName # ModuleIns -> SigName; 

eqn 

    signalConnect( sm_por_din, sm_dff_ins) = sm_din_sig; 

    signalConnect( sm_por_dout, sm_dff_ins) = sm_out; 

    signalConnect( sm_por_clk, sm_dff_ins) = sm_clk_sig; 

proc sm_dff_sm_get_input( pID : ID, container : ModuleIns) = sum ro:Rnd.r_start( pID, ro). 

sum sl : SigList.s_getSigList( sl). 

s_changeSig( signalConnect( sm_por_dout, container), boolean(getValBool( findCurSigVal( sl, signalConnect( 

sm_por_din, container))))). 

s_notifyEvn( event( sm_e, container), ro). 

s_changeStat( pID, suspended( event( NullEvn, container)) ).s_finish(pID).sm_dff_sm_get_input( pID, 

container); 

proc sm_dff_sm_count( pID : ID, container : ModuleIns) = sum ro:Rnd.r_start( pID, ro). 

loop1( pID, container). 

s_changeStat( pID, finished).s_finish(pID); 

proc loop1( pID : ID, container : ModuleIns) = 

s_changeStat( pID, suspended(event( sm_e, container))).s_finish(pID).sum ro:Rnd.r_start( pID, ro). 

sum vl : VarList. s_getVarList(vl). 

s_changeVar( variable( sm_var_num, integer(getValInt(findVarVal( vl, sm_var_num, field( container)))+1, 

16), field( container))). 

loop1( pID, container); 

 

proc Validate = sum f0:Bool.s_changeSig( sm_din_sig, boolean(f0)).sum f1:Bool.s_changeSig( sm_clk_sig, 

boolean(f1)).Evaluate(0); 

 

%-------------------------------  INIT PART  ------------------------------- 

init 

    

allow({changeStat,changeVar,start,finish,getQueue,getVarList,getSigList,changeSig,notifySigChange,updateSi

g,notifyEvn}, 

    comm({s_changeStat | r_changeStat->changeStat, 

          s_changeVar | r_changeVar->changeVar, 

          s_start | r_start->start, 

          s_finish | r_finish->finish, 

          s_getQueue | r_getQueue->getQueue, 

          s_getVarList | r_getVarList->getVarList, 

          s_getSigList | r_getSigList->getSigList, 

          s_changeSig | r_changeSig->changeSig, 

          s_notifySigChange | r_notifySigChange->notifySigChange, 
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          s_updateSig | r_updateSig->updateSig, 

          s_notifyEvn | r_notifyEvn->notifyEvn}, 

        sm_dff_sm_count(P1_sm_dff_ins_sm_dff_sm_count,sm_dff_ins) || 

sm_dff_sm_get_input(P0_sm_dff_ins_sm_dff_sm_get_input,sm_dff_ins) || 

        VarHandler([variable( sm_var_num, integer(0,16), field( sm_dff_ins))]) || 

        ProcQueueHandler([procInf(P1_sm_dff_ins_sm_dff_sm_count, ready(0), []), 

procInf(P0_sm_dff_ins_sm_dff_sm_get_input, ready(0), [sigsens( sm_clk_sig, both)])]) || 

        SigHandler([sig(sm_clk_sig, boolean(false), boolean(false)), sig(sm_out, boolean(false), boolean(false)), 

sig(sm_din_sig, boolean(false), boolean(false))]) || Evaluate(0))); 
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  وقفه اعالم بي
Immediate notification 

  امنيت
Safety 

  انحصار
Restriction 

  انفجار فضاي حالت
State space explosion 

  اي شمارشي انواع داده
Enumerated data types 

  اي مجرد انواع داده
Abstract Data Types 

  بندي بسته
Encapsulation 

  بقاء
Liveness 

  پااليش
Refinement 

  هاي ترتيبي مرتبط پردازه
Communicating sequential processes 

  پروتکل بيت متناوب
Alternating Bit Protocol 

  پيمانه
Module 

 priorization-�  اولويت دهي-تاو
 confluence-�  همريزي-تاو
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  تجرد
Abstraction 

  تجزيه ناپذير
Atomic 

  تخصيص
Assignment 

  ترکيب گزينشي
Alternative Composition 

  ترکيب متوالي
Sequential composition 

  اي تک چرخه
Single cycle 

  تکثير
Replication 

  توصيف ادعائي
Assertional Specification 

  هاي مرتبط جبر پردازه
Algebra of Communicating Processes 

  اي جبرپردازه
Process Algebra 

  وند جمع
Summand 

  حساب پاي تکين
Monadic Pi calculus 

  حساب پاي چندين
Polyadic Pi calculus 

  هاي مرتبط حساب سيستم
Calculus of Communicating Systems 

  خدمتگزار پيغام
Message server 

  خطي سازي
Linearization 

  درخواست گردان
Request Handler 

  يابي درستي
Verification 

  درگاه
Port 

  درگيري
Contention 

  سازي درهم
Interleaving 

  دور
Round 

  سازي دوشبيه
Bisimulation 

  سازي انشعابي دوشبيه
Branching Bisimulation 

  دومشابهت
Bisimilarity 

  ربکا
Rebeca 
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  هاي صوري روش
Formal Methods 

  ريسمان
Thread 

  سازي روندي زبان برنامه
Procedural Programming Language 

  بند زمان
Scheduler 

  ساختار کريپکه
Kripke structure 

  سازنده
Constructor 

  سراسري
Global 

  سيستم بازنويسي عبارت
Term rewriting system 

  سيستم بر روي يک تراشه
System-on-a-chip 

  دار سيستم گذار برچسب
Labelled Transition System 

  سيستم گذار مبتني بر حالت
State Based Transition System 

  سيستم گذار مبتني بر کنش
Action Based Transition System 

  هاي همروند سيستم
Concurrent Systems 

  هاي واکنشي سيستم
Reactive Systems 

  شناخت
Recognition 

 van Glabbeek linear time-branching time  زمان انشعابي فان خالبيک- طيف زمان خطي
spectrum 

  عامل
Agent 

  عبارات منظم
Regular expressions 

  موازيعملگر 
Parallel operator 

  غيربازدارنده
Non-preemptive 

  فرافکني
Projection 

  قحطي
Starvation 

  کاهش ترتيب جزئي
Partial-order reduction 

  کاهش تقارني
Symmetry Reduction 

  کنش
Action 

  کنش راکد
Inert Action 
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  اجرا الگوريتم درحال
On-the-fly algorithm 

  گونه
Sort 

  مبتني بر شيء
Object Based 

  متغير پابند
Bound variable 

  هاي فراخ مجموعه
Ample Sets 

  محفوظ
Guarded 

  ها ها و کانون مخروط
Cones and Foci 

  مدل در سطح تراکنش
Transaction-level model 

  معلق
Suspended 

  معناشناسي
Semantics 

  معناشناسي داللتي
Denotational Semantics 

  معناشناسي موضوعي
Axiomatic Semantics 

  مکمل دو
Two's complement 

  منطق زمان خطي
Linear Temporal Logic 

  منطق محاسباتي درختي 
Computational tree logic 

  موازات درشت دانه
Coarse-grained parallelism 

  موازات ريزدانه
Fine-grained parallelism 

  ناهمگام
Asynchronous 

  ناوردا
Invariant 

  نشانه
Token 

  نشانوند
Argument 

  اي ي معادله نظريه
Equational Theory 

  نمادين
Symbolic 

  نمودار تصميم دودوئي
Binary Decision Diagram 

  سازي نمونه
Instantiation 

  ارزي هم
Equivalence 
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  ارزي آثار هم
Trace equivalence 

  ارزي شکست هم
Failure equivalence 

  ارزي لُکنَتي هم
Stuttering Equivalence 

  ارزي مشاهده هم
Observation Equivalence 

  همگام
Synchronize 

  وارسي مدل
Model Checking 
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Abstract  
The object paradigm has been recognized as one of the most popular approaches to 

modeling and programming. However, despite the remarkable advancements it seems that 

the paradigm still lacks established formal treatment theories. In this thesis, we are to 

provide a basis for formal reasoning on the object based languages. We pick process 

algebraic style of formal analysis, which is a powerful approach to the modeling of 

concurrent systems. By providing a mapping from object based languages to process 

algebra, we can utilize the capabilities of process algebra in real case studies coming from 

industry and commerce. We purposely use mCRL2, which is a process algebra enhanced 

with data types. The potentials of mCRL2 have been proven in numerous earlier 

experiments, and moreover there is a powerful toolset for analysis and verification of the 

mCRL2 models. 

In order to materialize our ideas we select two object based languages. The first one 

is Rebeca, an actor-based language for modeling concurrent and distributed systems. The 

the second one is from industry, SystemC, exploited for the system-level designs. 

The main advantage of our approach in comparison with the earlier mappings of 

object based languages to process algebra is our extensive use of the built-in data types of 

mCRL2 and avoiding the redefinition of our own set of data types. Both mappings have 

been implemented as a compiler, and a number of case studies have been checked in either 

case. The results of the Rebeca mapping explains that the dynamic partial order reduction 

can decrease the size of the state space more than the  previous used static partial order 

methods, while it is slower and more time consuming. We could also find a deficiency in 

the static version of our partial order reductions, which can be solved by clustering. 

In the case of the SystemC mapping we found and recovered a hidden bug in the 

implementation of a mini MIPS processor which was not discovered before. 
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