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 هلئسم ح"!
 JKا-78سرد و یزاسلدم ار تسا سرپ ەاDتسد ک- و تاBور ک- زا ل?ش=م هک ار ەداس 78عنص متس0س ک- ،ەژورپ نیا رد
 .تسا ەدش ەداد ش]امن ۱ ل?ش رد )الاV زا( متس0س نیا ST یامش .1درک دOهاوخ

 

 الاF یامن زا سرپ و تاAور ،هلاقن یاههمس9 زا ل+ش5م متس1س یامش – ۱ ل+ش

 تکرح تاBور تمس هV و دنijگg رارق یدورو هلاقن همسc یادتبا رد یزلف یاهقرو رمتسم روط هV ،متس0س نیا رد
gسد رد قرو ک- 78قو .دننکi8س Vور ۱ یوزاBرارق تا gگijور ،دBرب ار نآ تاgو دراد Vتسد رد ار نآ نارود اDسرپ ەا 
 رارق rKورخ هلاقن همسc یور و درادgرب ار ەدشسرپ هعطق تاBور ۲ یوزاV ،دش ماجنا سرپ هک نیا زا دعV .دهدg رارق

gتنا زا ار هعطق هک دهدsجراخ تسار تمس یا gدنک. 

 تا1ور در,لمع
 دناوتg تاBور |j}نچمه .)۲ ل?ش( دنوش ەاتوک ا- دنلwi8xy Vلا روتوم طسوت دنناوتg هک دراد وزاV ود متس0س نیا تاBور
 |8}شادرب یارب هک تسا wi8xyلا یاi|Bهآ ک- هV زsجم |ijن وزاV ود زا ک- ره یاsتنا .د-امن نارود دوخ Tصا روحم لوح
 .دنوشg ەدافتسا ەدشسرپ هعطق و قرو

 
 :تسا ر;ز عجرم رد ەدش ح5ط هلئسم زا یاەدشەداس هخس* هلئسم نیا 1

Claus Lewerentz and Thomas Lindner (Eds.), “Formal Development of Reactive Systems: Case Study 
Production Cell”, Lecture Notes in Computer Science 891, Springer, 1995. 

 



 

 الاF زا تاAور یامن – ۲ ل+ش

 رxز یاهمدق قبط تاBور درکراS ،ب0ترت نیا هV .تسا درwلمع یروەرsب ش]ازفا رطاخ هV تاBور یارب وزاV ود زا ەدافتسا
 ضرف |j}نچمه .درادرب ار یدورو قرو دناوتg هک ەدش مOظنت یروط ادتبا رد تاBور هxواز دOنک ضرف .دijگg تروص
gنه دوشDنارود ما Vور یاهوزاBتا Vەاتوک نم-ا ەزادنا ه gات دنوش Vدنکن دروخرب سرپ ه. 

۱. V۱ یوزا Vدنل gات دوش Vرب ار قرو و دسرب قرو |8}شادرب یارب بسانم نا?م ه gعقوم( .درادO۳ ل?ش رد ۱ ت( 

 و دسرب سرپ لخاد هV ات دوشg دنلV ۲ یوزاV .دijگV رارق سرپ ربارب رد ۲ یوزاV ات دنکg نارود درگتعاسدا� تاBور .۲
 )۳ ل?ش رد ۲ تOعقوم( .درادgرب ار ەدشسرپ هعطق

 یور ار هعطق و دوشg دنلV ۲ یوزاV .دijگV رارق rKورخ همسc ربارب رد ۲ یوزاV ات دنکg نارود درگتعاسدا� تاBور .۳
cرارق همس gعقوم( .دهدO۳ ل?ش رد ۳ ت( 

 و دسرب سرپ لخاد هV ات دوشg دنلV ۱ یوزاV .دijگV رارق سرپ ربارب رد ۱ یوزاV ات دنکg نارود درگتعاسدا� تاBور .۴
 )۳ ل?ش رد ۴ تOعقوم( .دهدg رارق سرپ لخاد ار هعطق

 .)لوا مدق هV تشگزاV( دسرب بسانم هxواز هV ۱ یوزاV ات دنکg نارود درگتعاس تاBور ،ت-اsن رد

 

تاBور درwلمع رد فلتخم یاهتOعقوم – ۳ ل?ش  

 سرپ ەا6تسد در,لمع

Sتسد نیا راDلوت و یدورو یاهقرو ندرک سرپ ەاOتسد نیا .تسا رظن دروم هعطق دDهحفص هک دراد �8فا هحفص ود ەا 
 هجوت اV .دوشg ەد��ف �JالاV هحفص هV |7ییا� هحفص ،ندرک سرپ یارب .)۴ ل?ش( دنکg تکرح یدومع روط هV |7ییا�
Vود هک نیا ه Vور یوزاBور |7ییا� هحفص ،دنراد رارق توافتم عافترا ود رد تاBعقوم هس رد تاOرارق ت gگijرد .د 
 رد و دوشg رپ ۱ یوزاV طسوت تاBور ،طسو تOعقوم رد .دوشg هOلخت تاBور ۲ یوزاV طسوت سرپ ،|7ییا� تOعقوم
 .دوشg ماجنا یرارکت تروص هV رxز لاور قبط ەاDتسد نیا درکراS .دijگg تروص سرپ لمع |ijن الاV تOعقوم



 .دنک کرت ار ەاDتسد یاضف و درادرب ار هعطق ۲ یوزاV ات دنکiK gص و دوشg زاj| V}یا� تOعقوم رد ەاDتسد .۱
 .دنک کرت ار ەاDتسد و دراذگV ەاDتسد رد ار قرو ۱ یوزاV ات دنکiK gص و دijگg رارق طسو تOعقوم رد ەاDتسد .۲
 .دوشg ماجنا سرپ لمع و دوشg هتس� ەاDتسد .۳

 

 
 سرپ ەاDتسد فلتخم یاهتOعقوم – ۴ ل?ش

 
 هلاقن یا;همس: در,لمع

cظو یدورو هلاقن همسOیزلف یاهقرو ندرک لقتنم هف Vار متس0س لخاد ه Vع هsنیا .دنراد ەد cجم همسsز Vروس�س ک- ه 
 یارب سi8سد لVاق ەدودحم( �Jاsتنا ەدودحم رد قرو ک- هک دهد صOخشc دناوتg و ەدش بصن نآ یاsتنا رد هک تسا

 .درک شوماخ ا- نشور ار نآ ناوتg هک دijگg تروص wi8xyلا روتوم ک- طسوت همسc تکرح .ijخ ا- دراد رارق )تاBور
 نامرف تفاxرد اV هک دراد دوجو همسc ندرک رپ یارب عــــ�x مزال دح ات و ت-اsنJK ��نم دOنک ضرف یزاسلدم یارب
 .دهدg رارق همسc یور د-دج قرو ک- ¢خشم
 

 و دهدg صOخشc ار نآ یادتبا رد هعطق دوجو روس�س ک- .تسا هVاشم یداxز دح ات |ijن rKورخ هلاقن همسc درwلمع
 دوجو نآ یاsتنا رد همسc ندرک ¥اخ یارب عــــ�x مزال دح ات یاەدننکف£م دOنک ضرف .تسا wi8xyلا روتوم هV زsجم
 .درادgرب ار نآ §اروف مOنک مالعا نآ هV ار همسc رخآ هV هعطق ندOسر هک gاDنه هک دراد
 
 .دشاV ¥اخ همسc هک داد رارق یاهعطق ا- قرو همسc ک- یور ناوتg �قوم رد اsنت هک تسا نیا مsم هتکن
 

 DEسرد صاوخ

 رازبا اV و یزاسلدم لاJ8لا یاهلومرف بلاق رد ار اهت0صاخ نیا .د-امن ەدروآرب ار رxز یاهت0صاخ تسا مزال متس0س
 .دOنک JKا-78سرد ارفا
 

 دوش©ن هفاضا یرگ-د قرو تسا رپ یدورو همسc هک gاDنه .۱

۲. Vور یاهوزاBنه تاDتسا ەاتوک نارود ما 

 دنام©ن سرپ لخاد تاBور یاهوزاV زا ک-چیه .۳

 دتفا©ن rKورخ همسc زج هV یرگ-د یاج هعطق .۴

 دروآg تسد هV هعطق راVت-اsنJK ەدننکف£م .۵
 


