
  (اعت همس! 
6و234اک و ق- ی+د*() هد%$#اد  

 ۱۳۹۹ 678یا4 – یروص 0/ا.-,سرد و یزاسلدم

 لوا ف$ل"ت

 دنورم- یا-متس(س یزاسلدم

 لوا شخ!
 .د=نک لح ار 1:رد باتک ۲ لصف زا ۱۲ و ۵ ەرامش یاهن%$مت
 
 مود شخ!
 هک تسا همانرب فارگ بلاق رد )سالY لوا هسلج رد ثحB دروم( تمدخشQپ و MNOشآ هلئسم یزاسلدم شخB نیا فده
 حop هB اواج ناnز رد MNOشآ و تمدخشQپ راتفر ،ت=مهامY تا=ئزج hOرب فذح اB .دش تfحص نآ دروم رد لوا هسلج رد
 :تسا ر%ز

 
// Waiter: 
while (true) { 
  while (restaurant.order == null) 
    wait(); 
  System.out.println("Serving..."); 
  restaurant.order = null; 
} 
 

// Chef: 
while (true) { 
  if (restaurant.order == null) { 
    restaurant.order = new Order(); 
    notify(); 
  } 
} 

 
 ک� اB ار Mu restaurant.orderغتم ،روظنم نیا هB .د=نک لدم همانرب فارگ ود بلاق رد ار MNOشآ و تمدخشQپ راتفر
 لاناY رب �Oتبم طاfترا کمY هB ار wait/notify ق%$ط زا ەزادرپ ود یزاسما�مه .د=نک ن%�گ�اج ەداس یاهپ�ات زا Muغتم
 :د%MuگB رظن رد ار ر%ز تلاح ود یزاسما�مه قطنم یارب .د=نک یزاسلدم

 هلحرم هMuO Bن یرگ�د ات دنک� �Mص دسرب wait/notify هB رتدوز هک اهەزادرپ زا ک� ره ،تلاح نیا رد )فلا
 .دنهد� همادا ارجا هB ود ره handshake ماجنا زا س� و دسرب لBاقم

 ەدرکن wait تمدخشQپ اما دسرب notify هMNO Bشآ ەزادرپ ر�ا ،)اواج ناnز ف%$عت قباطم( تلاح نیا رد )ب
Bلمع ،دشا notify ثأت��Mu شآ و دوب دهاوخMNO Bداد دهاوخ همادا ارجا ه. Bخ¡p س زاQس 2راذگ متسQمسر ار متس 
 لاسرا نودMNO Bشآ هقلح یا¤تنا�� رارکت و تمدخشQپ راظتنا( دهد� ناش¢ ار متسQس بولطمان راتفر هک د=نک

notification(. 
 زاسما�مه شقن هک رگ�د همانرب فارگ ک� د=ناوت� تلاح نیا رد یزاسما�مه ەوحن یزاسلدم یارب :¦�امنهار
 یاهلحەار تسا نکمم هتبلا .دنک� رارقرب طاfترا رگ�د ەزادرپ ود اB ¦�اهلاناY اB هک د=نک hارط دراد ەد¤عرب ار
 .دشاB هتشاد دوجو MuOن یرگ�د

 
 ل0/حت ەوحن
 .د=نک یراذگراB نرلیا هناماس رد ەدشصخشم لحم رد فاید�N ل�اف ک� بلاق رد ار دوخ یاهخسا§

 
1 Principles of Model Checking 
2 Transition System 


