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RESUMO

Os sistemas de manufatura tradicionais precisam de propostas que descrevem métodos

para  aderência  ao  contexto  Indústria  4.0  (I4.0).  As  diretrizes  da  I4.0  demonstram  a

necessidade de auto-organização e plug-and-produce (plugar e produzir),  demandando

maior flexibilidade nas aplicações atuais. A virtualização dos diferentes componentes,

apresentam-se promissoras para replicação dos sistemas reais no ambiente virtual. Uma

área que requer atenção são os diferentes relacionamentos e atribuição de tarefas dos

recursos, para que estes possam ser compreendidos no mundo virtual.

O  conceito  de  Asset-Administration  Shell  (AAS),  fornece  uma  padronização  para

virtualização  dos  dados  de  ativos  da  indústria,  além  de  introduzir  o  conceito  de

engenharia  de capacidades,  atendendo os requisitos de produto virtual  ativo no fluxo

produtivo. A cooperação das diferentes habilidades dos recursos podem ser alcançadas

com  apoio  de  aplicações  de  controle  que  realizem  a  escolha  das  funcionalidades  e

agrupamento dos diferentes atributos da informação.

Nesse contexto, o trabalho atual propõe um método para controle e coalizão de recursos

de um sistema produtivo baseado em multi-agentes,  por meio de virtualização destes

recursos no contexto da I4.0. A proposta descreve uma metodologia que possibilite a

migração dos sistemas de manufatura, uma análise do comportamento dinâmico permite

validar os modelos concebidos em Redes de Petri de Alto Nível (PFS) e Rede de Petri

Condição/Evento (RdP C/E) que atendem conceitos de componentes conservativos. A

simulação dos processos demonstra adequação dos modelos concebidos,  atendendo aos

requisitos da modelagem e propriedades comportamentais. Os conceitos de invariante de

lugar exercem cooperação em diferentes atividades dos agentes.

Como ainda  existem desafios  para  implementação  dos  conceitos  utilizados,  o  autor

espera  contribuir  para  migração  e  auxílio  na  concepção  dos  modelos  do  método  de

controle  adaptado  às  diretrizes  da  RAMI  .40.  Um exemplo  de  aplicação  conceitual

demonstra  a  aplicação  do  método,  em que  o  controle  MAS orquestra  AAS gerando

tabelas  de  coalizões  que permitem melhor  aproveitamento  dos  serviços  dos  recursos,

estes re-planejados em tempo real.

Palavras-Chave: Asset  Administration  Shell  -  AAS,  Sistemas  Multi-Agentes  –  MAS,

Indústria 4.0 – I4.0, Modelagem, Production Flow Schema – PFS, Redes de Petri - RdP. 



ABSTRACT

Traditional manufacturing systems need proposals adherents to the Industry 4.0 (I4.0)

context.  The I4.0 guidelines demonstrate  the need for self-organization and plug-and-

produce,  demanding  greater  flexibility  in  today's  applications.  The  virtualization  of

different components is promising for replicating real systems in the virtual environment.

One area that requires attention is  the different relationships  and task assignments  of

resources so that they can be understood in the virtual world.

The  Asset-Administration  Shell  (AAS)  concept  provides  a  standard  for  the

virtualization of industry asset data, in addition to introducing the concept of capabilities

engineering, meeting the requirements of an active virtual product in the production flow.

The cooperation of different resource abilities can be achieved with the support of control

applications  that  perform  the  choice  of  functionalities  and  grouping  of  different

information attributes.

In this context,  the current work proposes a method for the control and coalition of

resources of a  productive system based on multi-agents,  through the virtualization  of

these resources in the context of I4.0. The proposal describes a methodology that allows

the migration  of  manufacturing  systems,  an analysis  of  the dynamic  behavior  allows

validating of the models conceived in High-Level Petri Nets (PFS) and Condition/Event

Petri  Nets  (RdP  C/E)  that  meet  concepts  of  conservative  components.  The  process

simulation  demonstrates  the adequacy of the designed models,  meeting  the modeling

requirements and behavioral properties. The concepts of place invariant exert cooperation

in different activities of agents.

As there are still  challenges to implementing the concepts used, the author hopes to

contribute to migration and help in the design of control method models adapted to the

guidelines of RAMI .40. A conceptual case study demonstrates the application of the

method,  in  which the MAS control  orchestrates  AAS generating  coalition  tables  that

allow better use of resource services, which are re-planned in real-time.

Keywords: Asset Administration Shell - AAS, Sistemas Multi-Agentes – MAS, Industry 4.0 –

I4.0, Modeling, Production Flow Schema – PFS, Petri nets - RdP.
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1 INTRODUÇÃO

A digitalização das fábricas é impulsionada com iniciativas da Indústria 4.0 (I4.0) que

faz uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC), computação em nuvem, big

data,  sistemas cyber físicos (CPS) e internet  das coisas (IoT) (KAGERMANN, 2013;

BAGHERI, 2015). A I4.0 é uma abordagem promissora para adequação dos sistemas

emergentes  de  manufatura  às  condições  de  incerteza  na  produção,  pois  propõe  a

integração de toda cadeia de valor e incorpora o uso de tecnologias da informação e

comunicação  (TIC)  integradas  à  automação  industrial.  No  entanto,  a  integração  dos

sistemas emergentes devem ser percebidas nos novos ambientes digitais e tratando-se de

sistemas da I4.0, estes sistemas precisam ser mais flexíveis,  responsivos a mudanças,

apresentar capacidade de autonomia e adaptabilidade (BEDNAR, 2015; BEDNAR, 2016,

LUTHRA, 2018).

Os atuais sistemas da manufatura atribuem as habilidades dos recursos nos processos

utilizando conceitos baseados em serviços (BAHYA, 2020). A I4.0 propõe meios para

virtualização  dos  ativos,  porém  uma  dificuldade  observada  foi  o  fornecimento  de

aplicações que realizam o reconhecimento dos atributos em ativos virtuais para que estes

possam ser selecionados,  e organizados  segundo as restrições  dos  ativos  reais.  Neste

sentido, o trabalho realizou uma investigação das atuais referências I4.0, assim como os

conceitos de controle emergente que contribuem para resolução da questão de pesquisa

apresentada.

A  primeira  etapa  da  I4.0  descreve  uma  arquitetura  de  referência  (Reference

Architectural Model Industrie 4.0 - RAMI 4.0), para migração dos sistemas emergentes e

possibilitando criar aplicações para relacionar as informações de ativos. Em Bader et al.

(2020)  foi  proposto  o  Componente  I4.0  (I4.0C)  que  atualmente  fornece  uma

sistematização da informação com uso do metamodelo nomeado Asset Administration

Shell (AAS). O AAS utiliza o conceito de componentes que especificam diferentes sub-

modelos de dados, como é o caso do modelo de capacidades que foi demonstrado em

Bayha  et  al.  (2020)  como  uma  proposta  para  tornar  mais  flexível  a  escolha  das

funcionalidades de ativos dos sistemas emergentes.

Em Bendebender et al. (2017a) foi introduzido a possibilidade de modelagem dos AAS,

reunindo informações das diferentes capacidades dos recursos. Nestes trabalhos notou-se

a oportunidade de especificação de aplicações que tornem os AAS proativos em quesitos
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de realizar a escolha dos atributos, porém não foi possível observar uma sistematização

ou avanços em métodos com essa finalidade (BOSS, 2020). Os trabalhos acadêmicos

utilizam de outros conceitos, como é o caso dos Sistemas Multiagentes (MAS).

Os MAS são o estudo da arte para abordagens que implementam maior inteligência

nos componentes de software e utilizam o conceito de agentes como uma representação

dos  objetos,  relaciona-se  com este  ambiente,  atribuindo  raciocínio  para  tomada  de

decisão  (CARDOSO,  2021).  O problema  apresentado  para  escolha  de  atributos  de

forma  ativa,  adequa-se  aos  conceitos  de  sistemas  modulares  e  reconfiguráveis  que

apresentam auto-organização, como é o caso dos “Sistemas evolutivos de montagem da

manufatura” (Evolvable Assembly Systems – EAS).

Neste  trabalho  é  escolhido  o  paradigma  EAS,  permitindo  modularidade  dos

componentes e possibilitando a escolha e substituição dos serviços de recursos durante

a operação (RIBEIRO, 2011; ONORI, 2012). As especificações desses conceitos são

amparadas por projetos como IADE, sendo uma plataforma para desenvolvimento de

sistemas mecatrônicos co contexto de MAS (ONORI et al., 2012) e, o projeto CoBASA

(Coalition Based Approach for Shop Floor Agility). A escolha dessas arquiteturas de

controle  especificam  as  entidades  inteligentes  que  cooperam  para  alcançar  um

determinado objetivo e, nas descrições das funcionalidades dos agentes para escolha e

organização (Coalizão) das capacidades dos recursos (BARATA, 2003, VEIGA et al.,

2021a). 

O  escopo  deste  projeto  de  pesquisa  é  a  elaboração  de  métodos  para  estabelecer

relacionamentos  entre  capacidades  e  habilidades  dos  AAS  de  maneira  ativa.  Uma

metodologia  fornece  arquiteturas  e  modelos  para  adequação  dos  objetos  AAS para

utilização  da  sistemática  de  controle  que  realiza  a  manipulação  do  conteúdo  de

capacidades  utilizando  Sistemas  Multiagentes  (MAS).  O método de  controle  MAS,

permite  que  os  AAS  evoluam  para  um  nível  de  autonomia  em  que  os  agentes

implementam  atividades  que  encapsulam  processos  de  decisão,  permitindo  o

agrupamento de modelos dos dados das capacidades.

A  proposta  deste  trabalho,  considera  que  os  AAS  são  pré-requisitos,  possuindo

informações  suficientes  dentro  de  um caso  de  uso  específico.  Uma metodologia  é

fornecida para modelagem destes componentes,  atendendo aos requisitos da I4.0. O

método foca em apresentar as regras de controle que estabelecem o relacionamento e

coalizão de capacidades dos recursos utilizando, MAS e conceitos de IADE/CoBASA.
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Os grafos  e  modelos  gerados  com a utilização  das  metodologias  propostas  foram

validados com técnicas em PFS e RDP do tipo Condição/Evento que atendem conceitos

de componentes conservativos. Análises das RDPs são realizadas com a simulação dos

processos  que  demonstram-se  adequados  quanto  ao  atendimento  dos  critérios  e

propriedades  dinâmicas  especificadas.  Os  conceitos  de  invariante  de  lugar  são

atendidos,  possibilitando  aos  agentes  cooperação  em  diferentes  atividades  nos

processos da arquitetura de controle.

1.1  MOTIVAÇÃO

Os  sistemas  de  manufatura  tradicionais  precisam  de  propostas  que  descrevem

métodos para aderência aos desafios da I4.0. Uma maior flexibilidade nestes sistemas

pode ser alcançada a partir da virtualização dos diferentes componentes, entretanto, os

diferentes relacionamentos existentes no mundo real devem ser replicados no mundo

virtual. Três tendências tecnológicas motivam o presente trabalho: (i) O conceito de

Asset-Administration  Shell  (AAS)  que  padroniza  os  dados  ativo  por  meio  de

representação virtual, considerando este um elemento de valor para os sistemas digitais

da  manufatura;  (ii)  O  atendimento  de  requisitos  para  auto-organização  e  plug-and

produce  –  plugar  e  produzir  no  contexto  digital,  em  que  o  produto  demanda

capacidades dos recursos. Os recursos são virtualizados e podem oferecer serviços de

forma ativa  ao sistema,  sendo possível  a  concepção de aplicações  de controle  para

manipulação  dos  atributos  de  dados  das  capacidades;  (iii)  Os  sistemas  de  controle

inteligentes  que utilizam Sistemas Multiagentes  (MAS), estes  habilitam cooperação,

implementam  raciocínio  para  escolha  das  funcionalidades  e  agrupamento  de

informação dos modelos virtuais.

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo  principal  deste  trabalho  é  a  proposta  de  um método  para  controle  de

coalizão de recursos de um sistema produtivo baseado em multiagentes, por meio da

virtualização  destes  recursos  no  contexto  I4.0.  A  proposta  é  amparada  por  uma

metodologia que possibilita  a migração dos sistemas de manufatura tradicional  para

aderir ao método de controle que utiliza conceitos digitais das diretrizes para I4.0.

De forma específica, são consideradas as seguintes metas:

A. Em relação aos conceitos de virtualização dos recursos Asset Administration Shell:
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 descrição de uma metodologia para migração gradual dos sistemas tradicionais da

manufatura;

 inserção  dos  sistemas  tradicionais  nas  diretrizes  da  I4.0,  auxiliando  os

desenvolvedores de software na concepção dos modelos digitais dos ativos ou,

Asset Administration Shell – AAS;

 modelagem padronizada dos metamodelos de objetos de controle do Produto e

Recursos e padronização dos componentes “objetos” de controle;

 proposta de uma arquitetura para realização do encapsulamento do método de

controle proposto à RAMI 4.0.

B.  Em  relação  ao  atendimento  de  requisitos  para  auto-organização  e  plug-and

produce:

 especificações e escolha de técnicas para relação do agrupamento de submodelos

de capacidades dos recursos;

 descrições sistemáticas para representação das habilidades (Skill), possibilitando

inserir  o  conceito  de  engenharia  baseado  em  capacidades  para  verificação  e

coalizão de Skills descritos em AAS;

 descrições e exemplos que relacionam estes conceitos buscando descrever como é

realizado o agrupamento das funcionalidades, resultando no termo “Coalizão de

Capacidades (Skill) em AAS”.

C.  Em  relação  aos  sistemas  de  controle  inteligentes  que  utilizam  Sistemas

Multiagentes (MAS):

 contribuir  com  discussões  de  técnicas  para  escolha  das  funcionalidades  dos

agentes, em que herda-se o conceito de agente cognitivo da arquitetura proposta

por Cavalcante et al. (2012) e Veiga et al. (2021b).

 proposta  de  uma  arquitetura  simplificada  para  relação  dos  agentes  utilizando

diagramas de classe UML;

 determinação  da  sociedade  de  agentes,  assim  como  descrições  processuais  e

escolha das atividades dos elementos;

 modelagens  conceituais  com auxílio  de  diagramas  de  rede  de  petri  alto  nível

(PFS);

 modelagem  dinâmica  em  RdP  das  atividades  escolhidas,  que  possibilite  a

simulação  dos  processos  do  método  de  controle  e  apresentação  dos  modelos

formais validados. 
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Finalmente,  para  uma  melhor  compreensão  das  possibilidades  de  utilização  do

método de controle, é fornecido um  exemplo de aplicação conceitual de um cenário

particular  com Fluxo Produtivo  de  um Eixo,  em que  demonstra-se  a  aplicação  do

método  da  proposta.  O  exemplo  de  aplicação  foca  na  migração  dos  conceitos  de

manufatura, em que aplica-se o controle de Sistemas Multiagentes (MAS) nos objetos

virtualizados AAS, as funcionalidades dos recursos são descritas em submodelos de

Capacidades, tornando mais flexível o planejamento. 

Pesquisas adicionais com tecnologias de software para implementação do método de

controle são indicadas para validação dos modelos e geração de trabalhos futuros.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

No capítulo 2 a revisão bibliográfica descreve caminhos para adequação dos sistemas

de  manufatura  tradicionais  no contexto  da  Indústria  4.0  (I4.0).  Os  paradigmas  de

manufatura são abordados, visando à escolha de conceitos que atendam a proposta do

trabalho em termos de flexibilidade e auto-organização. As arquiteturas emergentes que

implementam estes  conceitos  são exploradas  com objetivo  de  extrair  características

específicas para integração com as diretrizes da I4.0. 

O  capítulo  3,  apresenta as  ferramentas  e  conceitos  específicos  para  descrição  do

método de controle e modelagem da proposta. 

A  proposta  do  trabalho  é  descrita  no  capítulo  4,  sendo  está  orientada  em  uma

“Procedimento  para  construção  do  controle  de  coalizão  dos  recursos  virtuais  no

contexto I4.0 baseado em MAS”. O problema é explorado por meio de etapas  que

sistematizam a escolha dos   componentes  I4.0 (I4.0C) que delimitam o escopo do

controle da proposta, atribuindo o conceito de agentes aos AAS na arquitetura RAMI

4.0. Os objetos de controle são modelados com diagramas de classes em Linguagem de

Modelagem Unificada  (UML - Unified Markup Language) e são feitas escolhas dos

elementos (agentes) de controle e suas Funcionalidades.

No capítulo 5 são concebidos os modelos conceituais das atividades (funcionalidades)

escolhidas para o método de controle de coalizão das capacidades dos recursos a partir

de refinamentos consecutivos em PFS – Production Flow Schema que possibilitam a

abstração dos modelos em RdP – Rede de Petri.
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O capítulo  6  apresenta  a  modelagem funcional,  análise  e  exemplo  de  aplicação

aplicado para o procedimento da proposta. Os diagramas PFS são convertidos em RdP

para simulação e validação do procedimento utilizando a ferramenta PIPE - Plataforma

Independente para Edição de RdP/ Platform Independent Petri net Editor.  A análise

permite identificar condições desejáveis  e inserir componentes para que os modelos

satisfaçam as condições operacionais e atendendo a critérios de redes conservativas.

Por fim, o capítulo 7  apresenta as Conclusões.

Buscando  complementar  o  trabalho,  são  anexados  documentos  que  descrevem os

conceitos  de  modelagem e  simulação.  O Apêndice  A apresenta  a  ferramenta  PIPE

utilizada  para  simulação  dos  modelos.  No  Apêndice  B  descreve-se  com  maior

profundidade características da metodologia de modelagem dos agentes.  No apêndice

C  são  apresentados  as  técnicas  de  modelagem,  utilizando  PFS  –  Production  Flow

Schema e Rede de Petri  –  RdP. Por fim,  o apêndice  D apresenta as  matrizes  para

análise dos componentes conservativos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem como objetivo estabelecer uma discussão acerca dos assuntos que

serviram de  fundamentação  teórica  para  a  dissertação  proposta.  Serão  apresentadas

discussões sobre paradigmas de manufatura e projetos de arquiteturas emergentes para

o contexto I4.0. Em seguida, o trabalho busca resolver o problema de pesquisa a partir

das seleções de descrições e conceitos em projetos específicos baseados em sistemas

multiagentes (MAS).  Após o levantamento teórico foram feitas considerações técnicas

a partir da escolha das ferramentas utilizadas para concepção do método da proposta,

apresentando  descrições  sistemáticas  para  modelagem  destes  componentes

possibilitando o relacionamento e coalizão de capacidades dos recursos no contexto da

I4.0.

2.1 DIRETRIZES PARA CONCEPÇÃO DE MODELOS DE REFERÊNCIA DA
INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 originou na Alemanha em 2006 com o “Conceito 4.0”, no entanto em

2011 o projeto “Estratégia de Alta Tecnologia” oficializa o termo Indústria 4.0 (I4.0)

(BEDNAR, 2015) que foi  oficialmente  apresentado na Hannover  Messe como uma

iniciativa  que  busca  introduzir  os  sistemas  de  manufatura  tradicionais  a  Fábrica

Inteligente  “Smart  Manufacturing”  (BEDNAR,  2016).  Essas  iniciativas  contribuem

para  a  mudança  de  paradigma  na  indústria  ou  4°  Revolução  Industrial  (LUTHRA,

2018).

A 4° Revolução Industrial  incentiva iniciativas e soluções que descrevam métodos

para atender a este novo paradigma no que diz respeito à integração de toda cadeia de

valor  (integração  vertical  e  horizontal),  como  por  exemplo,  comunicação  entre

máquinas,  níveis  hierárquicos  envolvidos  nos  processos  de  produção,  produção

distribuída, compartilhamento de recursos, etc. Para tal, buscam-se formas de tratar o

uso  massivo  de  informação  e  tecnologia  em  ambientes  virtuais  que  por  sua  vez

apresentam  diferentes  plataformas  e  recursos  que  necessitam  de  padronização

(ADOLPH,  2018). Portanto,  projetos  de  pesquisa  estudam  arquiteturas  para

padronização  dos  ativos,  habilitando  a  conexão  dos  diferentes  sistemas

(BENDEBENDER, 2017b), como é o caso do projeto da Plataforma I4.0  (BADER,

2020).
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2.1.1  Arquitetura de referência para Indústria 4.0 – RAMI 4.0 

A Arquitetura RAMI 4.0 (Reference Architectural Model Industrie 4.0) foi inspirada

no  SGAM  (Smart  Grid  Architecture  Model)  buscando  atender  os  requisitos  de

integração de  toda a cadeia de valor na I4.0. A RAMI 4.0 é  apresentada na Figura  1

por  meio  de  um  modelo  tridimensional  com  descrições  técnicas,  classificação

funcional, classificação orientada a objetos, componentes de TI e conceitos ao longo do

ciclo de vida dos componentes da I4.0 (MEYER, 2018). 

Figura 1 - Modelo de Arquitetura de Referência (RAMI 4.0)

Fonte: adaptado de Adolph et al. (2018)

O RAMI 4.0 é descrito por meio de três eixos: (a) camadas para tratar as informações;

(b) ciclo de vida e; (c) níveis hierárquicos dos sistemas tradicionais (Figura  1). Essa

divisão além de sistematizar as informações e tecnologias existentes, permite a criação

de relacionamentos  entre  ativos  por  meio  de  componentes  I4.0  (I4.0C)  (ADOLPH,

2018).

 Eixo Camadas: sendo representado por seis camadas na vertical (Figura 1). As

camadas  de  ativo  técnico  e  integração  são  responsáveis  pela transição  dos

sistemas  e  protocolos  da  indústria  tradicional,  sendo compreendidas  como a
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parte  real  do  ativo.  Posteriormente  estes  ativos  podem ser  representados  no

I4.0C  por  meio  das  quatro  camadas  superiores:  Comunicação,  Informação,

Funcional e Regra de Negócio, essas quatro camadas representam a parte virtual

da  I4.0C  estabelecendo  uma  linguagem  padronizada,  tratamento  de  dados,

aplicações  específicas  e  políticas  internas  e  externas  organizacionais

respectivamente (ADOLPH, 2018).

 Eixo Ciclo de Vida: é responsável por estabelecer as regras para ciclo de vida

dos componentes, a partir de seu desenvolvimento, uso, operação e manutenção.

Para tal, os componentes virtuais são separados entre Tipos e Instância, sendo os

tipos criados  durante a  etapa de desenvolvimento  e  testes  ou manutenção e,

quando  instanciados,  possibilitam  o  comissionamento  e  disponibilidade  dos

I4.0C  para  uso  na  etapa  de  produção  ou,  se  precisam  ser  atualizados  ou

reparados na etapa de manutenção (Figura 1). O ciclo de vida no contexto I4.0

possibilita  uma maior  relação  entre  as  etapas  do  projeto  do  ativo  e  equipes

envolvidas no processo, podendo estas contribuir para  Tipos futuros de I4.0C

conforme a IEC62890 (ADOLPH, 2018).

 Eixo  Níveis  Hierárquicos: essa  classificação  tem  por  finalidade  prever  os

sistemas de manufatura atuais aos quais seguem as normas IEC 62264 e IEC

61152,  apresentando  a  divisão:  Empresa,  Centro  de  Trabalho,  Estação  e

Dispositivo  de  Controle.  Além destes  níveis  usuais  para  que  estes  sistemas

atendam ao contexto I4.0 foram adicionados os níveis Dispositivo de Campo,

Produto e Mundo Conectado (Figura 1). Os dois primeiros visando aumentar o

nível  de  granularidade  dos  dispositivos  reais,  como:  sensores,  atuadores  e

controladores e mais próximo do nível de gestão o Mundo Conectado possibilita

a digitalização e cooperação de empresas conectadas (ADOLPH, 2018).

2.1.2  Comparação da RAMI 4.0  com arquiteturas emergentes da I4.0 

 

Uma arquitetura pode ser compreendida como uma estrutura organizacional de sistema

ou componente que se relacionam, ou ainda, no ambiente de software uma arquitetura

define uma estrutura fundamental, relacionamentos, interfaces, processos. Um modelo de

referência  no  contexto  de  software  trata  as  diretrizes  e  recomendações  das  quais

arquiteturas específicas são derivadas (PISCHING, 2017). Além da iniciativa Indústria
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4.0,  foi  possível  observar  outros projetos  de pesquisa para migração dos  sistemas de

manufatura:

 O projeto  PERFoRM,  foi  introduzido  pelo  programa  União  Europeia,  através  do

programa  “Horizon  2020”  com  finalidade  de  criar  normas  compatíveis  com  as

diretrizes  da  I4.0  que  suportem  arquiteturas  para  sistemas  que  apresentam

reconfiguração dos ativos,  por exemplo,  robôs e  máquinas.  Essa arquitetura  busca

reutilizar  as  especificações  de  projetos  emergentes  e  estabelecer  uma  descrição

genérica (DIAS, 2017);

 O projeto IMPROVE, foca em desenvolver um sistema de apoio à decisão para tarefas

como  detecção  de  anomalias,  diagnóstico  e  otimização  em sistemas  de  produção

inteligentes por meio do conceito de fábrica virtual (TRUNZER et al., 2019);

 O  projeto  BaSys4.0, assim  como  IMPROVE  também  descreve  maneiras  para

integração  dos  sistemas  atuais,  porém  focado  em  desenvolver  uma  plataforma

(middleware) virtual e GD modularizados para abstração dos processos e otimização

da tomada de decisão.

A proposta  de  Dias  et  al.  (2017),  demonstra  em seu  trabalho  um estudo  de  caso

aplicado a um sistema de produção de motores utilizando conceitos do PERFoRM. As

características  específicas  deste  sistema  é  reconfiguração  e  flexibilidade  para

comunicação com sistemas legados, para isso foi utilizado MAS para reconfiguração e

a comunicação do dispositivo real. A aplicação de controle é proposta por meio de

adaptadores  utilizando  Arquitetura  Unificada  OPC  (OPC-UA  -  OPC  Unified

Architecture). A tomada de decisão é feita baseada em dados históricos ao qual são

acessados usando um modelo UML padronizado (PERFoRMML) (VEIGA, 2020).

Em  Trunzer  et.  al.,  (2019),  utilizam-se  conceitos  da  arquitetura  IMPROVE  para

interligação  de  diferentes  sistemas  legados  da  indústria,  para  isso,  foi  gerada  uma

arquitetura  genérica  que  propõe um ambiente  flexível  e  modular  para  aquisição  de

dados, agregação, integração, armazenamento, análise e visualização de dados.

Os projetos de arquiteturas apresentados utilizam conceitos da I4.0, em sua grande

parte, utilizam conceitos baseados em serviços (SOA) para virtualização e integração

da  informação.  A  vantagem desta  abordagem diz  respeito  ao  fato  de  que  serviços

possam ser invocados em um ambiente conectado,  possibilitando a colaboração em

rede,  desenvolvimento  de  novas  funcionalidades  e  atualização  dos  processos  de
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produção, porém não foram notados a utilização de uma arquitetura de referência, como

por exemplo a RAMI 4.0 (ANDRIYANTO, 2018). 

A Tabela-1 fornece um resumo de comparação destas abordagens para uma posterior

escolha dos projetos utilizados na proposta deste trabalho:

Tabela 1 -  Comparação de características dos projetos de referência estudados neste
trabalho

Referência Projeto Paradigma Aspectos principais

Dias 
(2017)

PERFoRM MAS/
SOA

Arquitetura genérica, reconfiguração, sistemas legados,
camada  baseada  em  serviços  distribuídos,
modularidade.

Trunzer
(2019)

IMPROVE/
Basys4.0

SOA/
CPS

Arquiteturas  específicas,  Integração  de  Sistemas
Legados, aquisição de dados, IoT, Serviço de diretório

Bader 
(2020) RAMI4.0/

AAS
I4.0/
SOA/
IoT

Arquitetura  genérica,  diretrizes  I4.0,  Asset
Administration  Shell,  estrutura  de  camadas,
metamodelo

Bayha (2020) Diretrizes  para  entidades  virtuais  no  contexto  I4.0,
engenharia baseada em capacidade e conectividade.

Bedenbender
(2017a)

Abstração  de  granularidade  para  representação  de
funcionalidades e recursos, I4.0, DIN SPEC 91345.

Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021a)

No trabalho de Bader et al. (2020) é apresentada à arquitetura RAMI 4.0 como guia

para padronização dos recursos de forma sistemática por meio de descrições técnicas

contidas  em  I4.0C.  A  elaboração  da  proposta  é  feita  considerando análise  das

especificações dos I4.0C, assim como o detalhamento técnico dos objetos e modelos de

AAS, especialmente a seção 4 do documento - Details of the Asset Administration Shell

Part 1, Version 3.0RC01.

Em  Bader  et  al.  (2020)  também  foi  proposto  o  Componente  I4.0  (I4.0C)  que

atualmente  fornece  uma  sistematização  da  informação  com  uso  do  metamodelo

nomeado Asset Administration Shell (AAS). O AAS utiliza o conceito de componentes

que  especificam  diferentes  sub-modelos  de  dados,  por  exemplo,  o  modelo  de

capacidades  que foi  demonstrado em Bayha et  al.  (2020) como uma proposta  para

tornar mais flexível a escolha das funcionalidades de ativos dos sistemas emergentes.

Em Bendebender  et al. (2017a)  são feitas reflexões acerca do relacionamento entre

AAS considerando o nível  de granularidade  dos diferentes  atributos  de um recurso

(Ativo) em que essa pode conter uma descrição mínima e,  apresentem características

como evolução, pois, podem ser estendidas para outras partes em elementos conectados
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e distribuídos. Além disto em Bendebender et al. (2017b), é apresentada uma visão de

“recursividade” ou agregação dos Ativos em diferentes níveis. Neste caso, a soma dos

recursos de dois Ativos interconectados pode resultar em um novo AAS, criando assim

um  I4.0C.  Além  disso,  assim  como  existem  relacionamentos  dos  ativos  reais,  as

mesmas restrições cinemáticas e físicas dos equipamentos devem ser compreendidas e

representadas por meio de modelos virtuais da I4.0C. 

Em  Contreras  et  al. (2017)  menciona-se  que  embora  o  RAMI  4.0  descreva  as

principais diretrizes para desenvolvimento de projetos da I4.0, ele se concentra apenas

em  definições  e  serviços  para  especificar  os  objetos,  modelos  e  submodelos  que

compõem o ativo virtual ou AAS. Entretanto a Indústria 4.0 apresenta necessidades que

irão além da padronização dos  Ativos,  por exemplo, em Kagermann  et al.  (2013) e

Bagheri et al. (2015) são abordados aspectos relacionados ao (Gêmeo Digital – GD)

que  habilita aplicações  em  Fábricas  do  Futuro  (WAGNER,  2017).  O  trabalho  de

Pisching et. al., (2018) apresenta uma arquitetura de comunicação utilizando SOA para

orquestração  e  localização  de  recursos.  Entretanto,  os  recursos  são  invocados

considerando  a  descrição  de  localização,  disponibilidade  e  confiança  a  partir  de

serviços.

O GD ficou conhecido na indústria como uma representação digital formal de uma

entidade,  em  que  possui  atribuições  de  acordo  com  o  domínio  ao  qual  deseja-se

representar.  Os modelos de simulação são exemplos  de aplicação para GD em que

detalham  o  comportamento  físico  do  ativo  real  por  intermédio  de  entidades

computacionais. Para isso, faz-se necessário um elemento de interface que possibilite

interação  entre  o  ativo  físico  e  virtual,  assim  como,  a  integração  dos  ativos,

padronização  e  coleta  dos  dados,  tratamento  e  uso  de  diferentes  domínios  para

representação  dos  componentes  e  possibilitando  monitorar  seus  estados  e

comportamentos em diferentes contextos (BOSS, 2020).

O I4.0C é um conceito chave para habilitar GD, assim sendo, uma descrição técnica

mais  detalhada  é  fornecida  na  próxima  seção,  considerando  às  especificações

recentemente em Bader et. al, (2020), a componente I4.0 (I4.0C) foi melhor descrita a

partir de um sistematização de modelos estendidos como Asset Administration Shell

(AAS).
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2.1.3  Padronização da Componente I4.0 com Asset Administration Shell  – AAS 

O  Componente I4.0 (I4.0C) trata a  composição do Ativo e  Asset Administration

Shell  (AAS) que fornecem descrições estruturadas para troca de dados entre  ativos.

Além disso, o AAS compreende um conjunto mínimo de submodelos definindo melhor

os requisitos para troca de informações entre I4.0C, sendo estes melhor descritos na

seção de considerações  técnicas  (seção  3) para proposta  deste  trabalho.  A Figura  2

apresenta o I4.0C, sendo o  Ativo ou coisas descritos nas camadas inferiores  (Mundo

Físico) e o  Administration Shell sendo o elemento principal para representação dos

recursos (Representação Lógica)  (BADER, 2020).

Fonte: adaptado de Bader et al. (2020)

O I4.0C fornece uma sistemática para padronização dos ativos para que estes possam

ser compreendidos no mundo da informação, sendo o AAS  responsável por conceber

submodelos que padronizam a linguagem e uso dos dados de forma que estes possam

ser  interpretados  por  máquinas  além  de  fornecer  uma  contextualização  para

representação das funcionalidades dos recursos (BADER, 2020).

A  associação  Industrie  4.0  apresentou  diferentes  versões  para  tratar  técnicas  de

especificação e diretrizes para adequação dos sistemas de manufatura ao contexto I4.0.

Inicialmente foram apresentados os modelos para troca de dados entre AAS. A próxima

etapa  foi  a  padronização de  linguagens  para  troca  de  informações  entre  AAS  e

parceiros, por  fim, a primeira etapa de documentação apresentou o detalhamento dos

componentes  “objetos”  de  um  AAS  por  meio  de  submodelos  que  compõem

relacionamento, comunicação e funcionalidades. Um submodelo fica responsável por

Figura 2 -  Componente I4.0C e Camadas RAMI 4.0



33

definir aspectos específicos de um AAS, por exemplo, descrição de dados, habilidades,

restrições  cinemáticas,  entre  outros  atributos  do  I4.0C (BAYHA et  al.,  2020).  Por

exemplo o metamodelo “Capacidades” que tem por finalidade descrever as habilidades

dos  recursos  (Skill)  levando  em  conta  o  conceito  de  “Engenharia  Baseado  em

Capacidades”.

Em Bader et  al. (2020),  é  apresentado  com maior  detalhamento  os  modelos  para

especificação do “Administration Shell”. Informações para troca de dados entre AAS a

partir de descrições estruturadas e especificação de submodelos são apresentadas.

2.2 DIRETRIZES PARA REPRESENTAÇÃO DE FUNCIONALIDADES DOS 

AAS – CAPACIDADES DOS RECURSOS

No contexto  da  I4.0,  o  Ativo  e  seu  “Administration  Shell”  formam  a  I4.0C  ou,

podemos chamar simplesmente de “Asset Administration Shell (AAS). O AAS consiste

em vários sub modelos que descrevem as informações e funcionalidades necessárias

que  possibilitem  o  ativo  implementar  diferentes  casos  de  uso,  como por  exemplo,

descrever habilidades, características físicas do recurso, propriedades de configuração,

status de funcionamento, parametrização e dados de medição. Além disto é possível

estabelecer diferentes canais de comunicação possibilitando que aplicações relacionem

os dados entre os AAS (BEDENBENDER, 2017a; BADER, 2020). 

A  Figura  3 representa  um  “Administration  Shell”  sendo  este  formado  por  um

“cabeçalho” e “corpo”; (a) o cabeçalho, descreve a padronização dos identificadores

para cada AAS; (b) o corpo, permite que submodelos sejam atribuídos ao AAS para

uma melhor  compreensão  dos  atributos  de  um ativo  real  (BEDENBENDER et  al.,

2017a).
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Figura 3 - Estrutura global do Shell de Administração

Fonte: adaptado de Bayer et al. (2020)

Os  submodelos  são  responsáveis  por  atribuir  aspectos  específicos  aos  AAS,

geralmente  são  concebidos  com  base  em  dados  técnicos  e  conhecimento  de

especialistas para composição de atributos do ativo em “Administration Shell”.

 Em que destacam-se os seguintes submodelos: (a) “Submodelelement”, responsável

por  gerar  informações  que  especifiquem  um  caso  de  uso;  (b)  “Capacidades”,

demonstram  descrições  do  potencial  de  um ativo,  por  exemplo  as  funcionalidades

(Skill) que resultam em ações no mundo físico ou virtual;  (c) “RelationshipElement”,

define o relacionamento entre dois ou mais elementos e; (d) “AssetInformation” são os

identificadores de metadados dos ativos representados em AAS (Figura 4).
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Fonte: retirado de Bader et al. (2020, p. 46)

Em  Bader  et.  al, (2020)  é  atribuído  o  tipo  de  submodelo  “Capacidades”  para

estruturação e  representação das funcionalidades  técnicas  do ativo físico no mundo

digital  utilizando  “Administration  Shell”.  Em  Bayha  et.  al, (2020)  descrições

ontológicas sobre a especificação e diretrizes para utilização deste submodelo apoiam o

Figura 4 - Metamodelo para “Asset Administration Shell”
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escopo  da  proposta  deste  trabalho  no  que  diz  respeito  a  “Engenharia  Baseada  em

Capacidades”.

2.2.1 Engenharia Baseada em Capacidades

Nota-se que em ambientes de Manufatura existe uma cooperação entre os diferentes

elementos  para  alcançar  um  determinado  objetivo  de  fabricação.  Os  sistemas  de

engenharia tradicional concedem a cooperação entre os diferentes elementos a partir de

composições  estáticas.  No  entanto,  a  Indústria  4.0  caracteriza-se  por  cenários  de

oscilação, muitas vezes caóticos, sendo necessário o uso de conceitos de Engenharia

que permitam que os Ativos se localizem e auto-organizem (BEDENBENDER et al.,

2017b).

Em  Bayha  et  al.  (2020),  foi  apresentado  o  conceito  de  engenharia  baseada  em

capacidades como sendo a chave para que os sistemas tradicionais possam operar com

base nos recursos necessários em um determinado cenário produtivo no contexto da

I4.0. Isso significa flexibilizar a escolha e o uso de habilidades dos recursos durante a

produção. 

A  engenharia  baseada  em  capacidades  permite  implementar  auto-organização  e

reconfiguração de recursos atendendo a “Fabricação de lote único” para atendimento

das  novas  demandas  de  produtos  que  orquestram  os  recursos.  O  conceito  de

capacidades resultará em re-planejamento e, se necessário identificar quais habilidades

devem ser adicionadas ou substituídas para fabricação em tempo de execução (BAYHA

et al., 2020). Neste último caso, a reconfiguração e substituição é  descrita no trabalho

de Bendenbender  et  al.  (2017b) para atender  a requisitos de “plug-and-produce” da

Indústria 4.0.

2.2.2 Implementação da Engenharia de Capacidades seguindo as diretrizes da I4.0 

A Figura  5 descreve  capacidades  para  representação  de  habilidades  por  meio  de

classes de relacionamento. O conceito apresentado no contexto I4.0 permite o inter-

relacionamento entre os equipamentos apresentando diferentes níveis hierárquicos nos

modelos de ativos.

O submodelo  “Capacidades”  é  considerado  neste  trabalho  para  representação  das

habilidades  (Skill)  dos ativos  a partir  de descrições  que serão melhor  abordadas  na

subseção Asset Administration Shell do Recurso adaptado ao método de controle MAS.
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Uma habilidade pode representar uma propriedade do ativo ou operação, sendo que o

mapeamento destes pode ser feito a partir de um ou mais submodelos. O mapeamento

das habilidades é feito por meio do submodelo “RelationshipElement” que atribui a

este a semântica correspondente (Figura 5).

Fonte: retirado de Bader et al. (2020, p. 19)

Bayha  et  al.  (2020),  apresenta  uma  sistemática  para  descrever  submodelos  de

capacidades  e  relações  entre  eles,  a  partir  do  fornecimento  de  descrições

contextualizadas.  Porém,  são  necessárias  especificações  de  aplicações  para

gerenciamento destes modelos a partir do relacionamento externo entre AAS (VEIGA,

2021b).

2.2.3 Síntese da Seção:

 A I4.0 inicialmente trata a descrição e comunicação dos componentes por meio de

orientação a serviços (Service Oriented Architecture - SOA). Para isso, são formulados

requisitos  para  troca  de  mensagens  entre  dois  componentes  da  I4.0  na  camada  de

informação. Andriyanto et. al, (2018) menciona que, na maioria das vezes estes casos

de  usos,  buscam  atender  uma  classe  de  problemas  sem  apresentar  detalhes  para

Figura 5 - Submodelo para Capacidades em Administration Shell
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desenvolvimento ou implementação em diferentes domínios, por se tratar de uma etapa

com  maior  complexidade  ao  qual  seria  necessário  encapsular  outros  paradigmas

(VEIGA et  al.,  2021b).  Portanto,  considera-se que trabalhos  que tratem meios  para

conceber  cooperação  e  orquestração  de  relacionamento  dos  AAS  na  camada

FUNCIONAL são importantes. Para isso são necessários estudos complementares com

relação a arquiteturas e paradigmas que forneçam o estudo da arte para concepção de

diferentes modelos. 

Essa seção apresentou os diferentes conceitos e arquiteturas estudados para introdução

dos  sistemas  tradicionais  da  manufatura  no  contexto  I4.0.  Após  uma  série  de

comparações  realizadas,  os  princpais  atributos  foram extraídos,  possibilitando  criar

uma abordagem que contemple o gerenciamento de funcionalidades dos ativos virtuais

– AAS.

Os projetos estudados são importantes pois fornecem uma arquitetura de referência

RAMI 4.0 e modelos que descrevem funções específicas, no entanto, não foi possível

notar maiores esforços para uma metodologia que descreva como realizar à integração

dos  diferentes  conceitos  ao  padrão  de  I4.0C,  ou  seja,  à  orquestração  de  AAS  e

gerenciamento das diferentes funcionalidades disponíveis em recursos virtuais.

Os trabalhos de Bedenbender  et al. (2017a) e Bayha  et al. (2020) contribuem para

proposta desta obra com descrições ontológicas para tratar as habilidades dos recursos

utilizando conceito de Engenharia baseado em capacidades e modelos padronizados de

AAS no contexto da I4.0.  Entretanto, não foi possível notar maiores esforços para uma

metodologia  que  descreva  como  realizar  a  integração  dos  diferentes  conceitos  ao

padrão  de  I4.0C,  ou  seja,  a  orquestração  de  AAS  e  gerenciamento  das  diferentes

funcionalidades disponíveis em recursos virtuais.

Na próxima seção estudam-se os  projetos e conceitos que contribuem em aspectos

como, cooperação, auto-organização, modularidade e configuração. Aspectos estes que

também são observados nos requisitos de sistemas inteligentes para I4.0. 

2.3 PROJETOS DE ARQUITETURA EMERGENTES PARA CONTROLE 
DOS AAS DA I4.0 

Arquiteturas  emergentes  podem  ser  definidas  como  a  estrutura  do  sistema  que

envolve  os  componentes,  propriedades  externas  e  relações  entre  elementos.  O

encapsulamento dessa estrutura define um framework adaptado para cada caso de uso,

assim os sistemas de manufatura implementam tais conceitos.
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Essa seção focou em destacar os principais conceitos que orientam-se em Sistemas

Multiagentes  (MAS),  estes  possuem  atributos  como,  cooperação,  auto-organização,

reconfiguração dos recursos e relacionamento das entidades inteligentes.

2.3.1 Sistemas Multiagentes (MAS)

O conceito de Sistemas Multiagentes (MAS) está diretamente relacionado à área de

Inteligência Artificial Distribuída (DAI – Distributed Artificial Intelligence). Estes são

abordados em diferentes contextos de pesquisa, como por exemplo os que tratam de

maior inteligência no relacionamento de componentes de software (FREI, 2007).  

Um conjunto de agentes pode ser definido como um Sistemas Multiagentes (MAS)

(DIAS, 2017). O agente é a representação do objeto de controle, permitindo que este

possua uma abstração de software com sentidos e ação sobre o ambiente. Portanto o

agente  relaciona-se  com  o  ambiente  que  pode  conter  um  conjunto  de  agentes,

conhecido  por MAS (DIAS, 2017).

Em  Wooldridge  et.  al, (1995)  observam-se  os  MAS  como;  (a)  entidades

computacionais  que  relacionam-se,  possuindo  autonomia,  habilidade  social  e

adaptabilidade;  (b)  sistemas  que  além de  desempenhar  as  características  anteriores,

aproximam-se dos conceitos de Inteligência Artificial (IA) para melhor compreensão

do comportamento humano. Os agentes podem ser compreendidos como;  (a) Agentes

reativos: tendo o mecanismo de raciocínio modelado no próprio agente;  (b) Agentes

deliberativos: em  que  o  mecanismo  de  decisão  possui  dependências  externas

(WOOLDRIDGE, 2002).

Além destas definições, agentes podem ser compreendidos como; (i) cognitivos, que

podem raciocinar  sobre  as  ações  executadas  e  planejar  ações  futuras;  (ii)  reativos,

reagem a determinadas situações, (iii) colaborativos, tendo por finalidade alcançar um

objetivo  global  através  de  tarefas  locais  e  (iv)  competitivos, sendo  entidades  que

competem para realizar tarefas com mais eficiência.

Os sistemas de controle distribuídos normalmente são modelados utilizando técnicas

orientadas a objetos (OO – Object Oriented) e baseados em serviços (SOA – Service

Oriented  Architecture)  (JUNQUEIRA,  2006;  DA  SILVA,  2016).  No  entanto,  em

trabalhos  recentes,  esforços  em  MAS  são  empenhados,  pois,  estes  apresentam

vantagens comparados a SOA em aplicações que precisam de entidades que operam de

forma independente (VEIGA, 2021b).
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Notou-se à importância de elencar os principais projetos de arquiteturas que utilizam

MAS, sendo possível escolher uma destas linhas ou soluções híbridas para composição

do controle proposto:

 Sistemas  de  Manufatura  Holônicos  (Holonic  Manufacturing  Systems  –  HMS) foi

introduzido por Brussel et al. (1998) por meio da arquitetura PROSA permitindo tratar

a  composição  de  entidades  conhecidas  por  "hólons".  Um  sistema  “holônico”  foi

inspirado em células presentes em plantas em que a menor parte "holon" pode formar

um conjunto de "hólons" que, agrupados formam “holarquias”;

 Sistemas Reconfiguráveis de Manufatura (Reconfigurable Manufacturing Systems –

RMS), caracteriza-se por possibilitar mudanças dos recursos, equipamentos, máquinas

ou linha de produção (Da Silva et. al., 2016); 

 Sistemas  Evolutivos  de  Montagem  e  Manufatura  (Evolvable  Assembly  Systems/

Evolvable  Production  Systems),  além de  possibilitar  a  especificação  para  sistemas

modulares e reconfiguráveis, descrevem aspectos de auto-organização, emergência e

evolução.  Em  EAS,  busca-se  a  modularidade  dos  componentes  que  podem  ser

substituídos para criar processos específicos e caso necessário adicionar ou remover

componentes  “plug-and-produce”.  O  paradigma  EPS  descreve  os  sistemas  de

produção  evolutivos,  além de  permitir  a  adaptação  dos  processos  (ONORI,  2006;

ONORI, 2012).

A  partir  dos  projetos  de  arquiteturas  específicas  apresentados,  extraíram-se  as

principais características, destes sistemas aos quais foram resumidos a partir de termos

na (Tabela 2) (VEIGA, 2021b).

Os trabalhos de Brussel  et. al, (1998) e Barbosa  et. al, (2015),  demonstraram como

modelar aplicações específicas de controle baseadas em HMS e MAS. As principais

características destes trabalhos são: reconfigurabilidade e auto-organização em sistemas

tolerantes a falhas. 

Em Barata et. al, (2005), foram notados conceitos com características de Evolução e

Coalizão,  descrevendo uma arquitetura de controle inteligente. Este projeto especifica

os agentes com capacidade de auto-organização, atribuindo ao sistema capacidade de

inserir ou remover componentes.
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Em Ribeiro  et.  al,  (2011),  Onori  et.  al, (2012)  e  Dias  et.  al,  (2017) os conceitos

EAS/EPS são  implementados  com  características  HMS  e  MAS  para  integração  de

sistemas legados ao conceito de modularidade. 

Tabela 2 - Características importantes para sistemas de manufatura inteligente (IMS)

Característica Descrição

Flexibilidade A capacidade  do  sistema  de  lidar  com um número  definido  no  pedido  de
produto (PO) por meio da modificação autônoma de seus recursos.

Agilidade A possibilidade de alteração dos sistemas de manufatura, lidando com qualquer
subconjunto de produtos, mesmo que não previamente definidos. Capacidade
de realizar mudanças com rapidez e eficiência, indo além do recebimento de
uma mudança previamente planejada.

Reconfigurabilidade Também chamado de ajustável ou mutável, comumente usado em sistemas de
manufatura que requerem mudanças ou adaptações simples.

Auto-organização É  um  processo  no  qual  o  sistema  adquire  ou  modifica  sua  estrutura  sem
interferência de controle externo. Também pode ser entendido como ligar e
produzir em sistemas de manufatura.

Plugabilidade É  semelhante  à  auto-organização,  enfatizando  a  inserção  ou  retirada  de
módulos do sistema. Um sistema é plugável se os módulos podem ser inseridos
ou removidos em um sistema mais extenso, ajustando sua estrutura para usar
tais módulos adicionados ou removidos.

Evolução Um  sistema  de  montagem  evolutivo  pode  ser  definido  como  um  sistema
dinâmico e auto-organizado, que consegue mudar sua estrutura em função de
mudanças relevantes no ambiente.

Emergência A  característica  de  comportamento  diferente  do  sistema  combinado  em
comparação com o comportamento específico de cada entidade.

Coalizão A capacidade de mesclar aspectos individuais para cooperar em um ambiente
social.

Complexidade Os  sistemas  de  manufatura  complexos  são  considerados  aqueles  com
características de modularidade em que conhecem o comportamento de cada
componente. 

Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021b)

Em Da Silva et. al, (2016), foi validado um método para modelagem de engenharia de

sistemas utilizando os recursos descritos em Barbosa et. al, (2015), no entanto, foram

adicionados  aspectos  de  serviço  baseados  na  estrutura  de  componentes  (VEIGA,

2021a). O trabalho de Leitão et. al., (2009) apresenta uma abordagem para mudança da

cadeia de valor dos sistemas tradicionais por meio dos paradigmas, MAS e HMS.

A  desvantagem  dessas  últimas  referências  é  que  elas  apresentavam  ferramentas

embarcadas  para  suportar  aplicações  sem  deixar  evidente  a  modelagem  e  os

mecanismos para adicionar tais aspectos.

 O projeto IDEAS de Ribeiro  et.  al, (2011), trata EPS através de uma arquitetura

intitulada  de IADE  (IDEAS  Agent  Development  Environment).  Essa  arquitetura

descreve um sistema capaz de auto-organização por meio de mecanismos embutindo

um agente mecatrônico no dispositivo local. Em Peixoto  et. al, (2012) apresentam-se
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abordagens para gerenciamento dos sistemas de manufatura,  utilizando conceitos de

sistemas modulares baseados em FMS, conceitos de SOA e MAS. O trabalho de Onori,

et.  al, (2012),  apresenta o projeto FP7 por meio da plataforma IADE, adequado ao

paradigma EAS e com foco na integração de módulos legados. 

Uma solução para controle de sistemas de manufatura reconfiguráveis por meio do

paradigma RMS e HMS é proposta em Da Silva  et. al,  (2016), extraindo descrições

ontológicas  das  arquiteturas  PROSA  e  ADACOR  para  adicionar  capacidade  de

reconfiguração  mediante  ocorrência  de  falhas,  ou  seja,  foram  especificados

mecanismos para detecção de falhas ou mau funcionamento, composição de holarquias

e mecanismo para reconfiguração.

Mendonça, R., (2016) tratou uma abordagem de plataforma didática criada a partir do

projeto IADE que utiliza o paradigma EPS. A partir  de conceitos de MAS/EPS foi

gerada uma arquitetura EPSCore  para aplicações de sistemas distribuídos, para isso um

simulador foi gerado para criação e teste dos agentes especificados.

Após uma análise  dos projetos arquitetônicos resumidos nessa seção, optou-se por

utilizar as arquiteturas orientadas à EAS/EPS por apresentar projetos consolidados com

maior  aderência  ao  objetivo  do  trabalho  -   auto-organização  e  plug-and  produce

permitindo escolha dos atributos de serviços de forma autônoma e distribuída. A Tabela

3 portanto,  faz um resumo de comparação e principais  características  dos trabalhos

elencados.

Tabela 3 -  Comparação de características dos projetos de referência estudados neste
trabalho

Referência Projeto Paradigm
a

Aspectos principais

Onori (2012) FP6
EUPASS

HMS/
EPS

Integração  de sub-sistemas legados,  sistemas evolutivos
de  produção,  reconfigurabilidade,  controle  distribuído,
inteligência e controle dinâmico.

Ribeiro
(2011)

FP7
IDEAS

MAS/
EPS

Auto-organização,  capacidade  de  encaixe,  tolerância  a
distúrbios e arquitetura mecatrônica MAS.

Barata (2003) CoBASA EPS Diretrizes para sistemas MAS utilizando o conceito EPS e
entidades  mecatrônicas  que  colaboram  e  formam
coalizões reguladas por contratos.

Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021a)
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Os projetos apresentados nessa seção são importantes pelo fato de implementarem

frameworks MAS em casos e projetos de controle bem específicos, entretanto não são

adequados para as diretrizes da I4.0, sendo necessário uma abstração dos conceitos para

elaboração de propostas que descrevem formas de utilização destas características no

contexto da I4.0. A próxima seção trata do estudo dos projetos utilizados na proposta

deste  trabalho para  descrição  de  um método  para  especificar  uma  sistemática  que

estabeleça cooperação de capacidades dos recursos contidos em AAS.

2.3.2 Escolha dos projetos para controle utilizando MAS 

Essa seção trata das características escolhidas para formalizar o método de controle

da  proposta  deste  trabalho.  As  arquiteturas  aqui  abordadas  serão  tratadas  como

habilitadoras de aplicações para transição dos sistemas tradicionais de manufatura:

(IADE – IDEAS Agent Development Environment)

Essa arquitetura nasce dentro do projeto IDEAS, desenvolvido na União Europeia e

foi apresentada por Onori et. al, (2012) como uma plataforma de desenvolvimento de

sistemas multiagentes para manufatura, baseada no conceito de agentes mecatrônicos.

Abaixo são listados os principais agentes da arquitetura IADE:

(a) “Agente Recurso” (Resources Agents - RA), representa um agente mecatrônico,

capaz de externar serviços que são executados por um módulo mecatrônico real, estes

responsáveis por externar serviços ao sistema de montagem;

(b) “Agente Líder de Coalizão” (Coalition Leader Agents - CLAs),  responsável por

agregar e orquestrar as funcionalidades dos sistemas a partir do conhecimento descrito

em outros agentes, como RAs e CLAs;

(c) “Agente para Sistema de Transporte” (Transportation System Agents - TSAs), é

um  agente  que  abstrai  o  sistema  de  transporte.  É  visto  como  um  recurso,  sua

funcionalidade é mover partes da informação do sistema;

(d) “Agente de páginas Amarelas” (Yellow Page Agent  -  YPA), é um agente que

presta serviços especializados, como negociação e busca de “Skill”;

(e)  “Agente  de  Desenvolvimento”  (Deployment  Agent  -  DA), este  agente  é

responsável por instanciar e receber a serialização da plataforma.

O objetivo principal dessa arquitetura é disponibilizar um ambiente que seja capaz de

suportar  agentes  mecatrônicos.  O  IADE  foi  inspirado  na  arquitetura  CoBASA,
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herdando  as  descrições  das  principais  funcionalidades.  Porém,  foram  feitos

refinamentos, simplificando a aplicação (VEIGA, 2021a).

(CoBASA – Coalition Based Approach for Shop Floor Agility)

A  arquitetura  CoBASA  faz  parte  da  tese  de  Oliveira,  J.,  (2003),  sendo  um  dos

primeiros a apresentar o conceito de sistemas multiagentes aplicados em equipamentos

mecatrônicos.  Esse  projeto  tem  como  referência  o  paradigma  EPS,  buscando

estabelecer uma arquitetura genérica que permita que um sistema de montagem liste

seus "componentes".  Para isso,  foi  desenvolvido o conceito de “Skill”  associado às

funcionalidades do equipamento. Um “agente mecatrônico” pode executar a chamada

de  “Habilidades”  e  implementar  tais  capacidades  do  sistema  com  o  apoio  de

mecanismos apropriados (BARATA, 2003).

Para  um  melhor  entendimento,  são  descritas  a  composição  dos  "agentes"  neste

sistema:

(a)  “Agente  Recurso  Mecatrônico”  (Mechatronic  Resource  Agent  -  MRA), é  um

agente de recurso local formado pelo equipamento “recurso”, o controle e o agente; (b)

“Agente Interface de Máquina” (AMI – Agent Machine Interface) este agente controla

o módulo de hardware, ao qual representa a ligação entre o recurso mecatrônico e o

agente;  (c) “Agente Broker” (BA – Broker Agent) agente responsável pela criação de

coalizões  no sistema;  (d) “Agente de Gerenciamento de Cluster3” (CMgA – Cluster

Manager Agent) entidade responsável por mecanismos de publicação e agregação dos

demais agentes; (e) “Agente Coordenador” (CA – Coordinator Agent), agente que cria

as coalizões e coordena os demais agentes.

3 Cluster: termo utilizado em computação para “aglomeração” normalmente utilizado em arquiteturas que 
utilizam dois ou mais computadores. No contexto deste trabalho foi utilizado a palavra Cluster como 
uma estrutura “aglomeração” que comporta os dados temporarios de habilidades dos recursos trazidos 
para cooperação dos agentes, assimo como os dados de contratos (BARATA, 2003).
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2.3.3 Escolha dos Atributos arquitetonicos para Proposta

Os atributos  escolhidos  para  formalização  do  método  de  controle  apresentado  na

seção proposta,  utiliza  sistemas  EAS/EPS considerando os  projetos  IADE/CoBASA

destacados  anteriormente,  pois,  estes  relacionam-se  com os  paradigmas  emergentes

para  aplicações  de  sistemas  de  manufatura  inteligentes  (IMS  –  Intelligent

Manufacturing  Systems)  (VEIGA,  2021b)  que,  caracterizam-se  por  maior

complexidade em relação a comunicação e informação dos diferentes  sistemas.   Os

atributos selecionados para proposta são relevantes por lidar com projetos que exigem -

Flexibilidade, Auto-organização e Evolução:

 Os projetos de Barata  et. al, (2006) e, Onori  et. al, (2012) extraiu-se conceitos de

agentes  inteligentes  do  tipo  (reativo)  para  conceber  aplicações  que  abstraem  os

componentes reais e desempenham funções específicas de forma a agregar habilidades

de raciocínio e social;

 Os projetos de Oliveira,  J.,  (2003), Cavalcante,  A., (2012) e, Onori  et.  al, (2012),

destacou-se  à  especificação  do  agente  mecatrônico  capaz  de  compreender  o

comportamento  dos  recursos  reais  e  atuar  sobre  o  ambiente,  assim,  abstraiu-se  os

atributos arquitetônicos.

 Os pré-requisitos para aderência do método da proposta, considerou a arquitetura do

trabalho  de  Cavalcante,  A.,  (2012),  considerando  dois  tipos  de  agentes;  (a)  Agente

Cognitivo, responsável por atribuir raciocínio, relacionamento e interações nos demais

agentes; (b) Agente Motor, este mais próximo do componente real, fica responsável por

comunicação  e  padronização  da  informação,  implementando  ações  no  ambiente

(VEIGA, 2021b) (Figura 6).  
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Fonte: adaptado de Cavalcante et al. (2012)

A Figura 6 apresenta o relacionamento entre os agentes elementares da arquitetura em

que estes possuem duas camadas, a superior para aplicação e inferior para comunicação

no agente cognitivo. Em agente motor, a camada de comunicação é representada na

parte superior enquanto a aplicação demonstrada na parte inferior (mais próximo do

elemento de controle) (CAVALCANTE, 2012). 

Estes conceitos foram utilizados na proposta deste trabalho, além disto, extraíram-se

características especificadas no projeto IADE (ONORI, 2012), sendo estes adaptadas

para o contexto da I4.0:

(a) Agentes Cognitivos; Agente de Recursos Mecatrônicos (MRA), Agente Líder de

Coalizão (CLA), Agente de Páginas Amarelas (YPA) e Agente Broker (BA).

(b) Agente Motor; foi especificado na arquitetura conceitual da proposta, no entanto,

considerando que este o projeto deste trabalho está centrado na concepção de modelos

da camada funcional,  para aderência aos conceitos  da I4.0,  maiores  esforços foram

aplicados  no  detalhamento  de  atividades  da  camada  de  aplicação  dos  “agentes

cognitivos” para implementar auto-organização e coalizão das habilidades dos recursos.

Figura 6 - Arquitetura para apresentação de agentes
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(c) Administration Shell de Produto (PAS) e Administration Shell de Recurso (RAS)

projetados para descrições das habilidades de recursos (Skill) por meio do conceito de

(Capacidades) em “Administration Shell”.

As discussões  realizadas  nesse  item demonstram os  atributos  considerados para o

mecanismo de controle MAS apresentado na proposta deste trabalho. A modelagem

deste  trabalho  buscou  inserir  os  aspectos  de  projetos  MAS para  especificação  dos

objetos da sociedade de agentes  no contexto da I4.0.  Neste trabalho é escolhido a

arquitetura RAMI 4.0 como guia para padronização dos recursos de forma sistemática

por meio de descrições técnicas contidas em I4.0C (BADER, 2020).

Nota-se que foi necessário adequar estes conceitos ao contexto da I4.0 que apresenta o

conceito  de  “Administration  Shell”  como  uma  forma  estruturada  de  modelo  para

padronização dos dados e comunicação dos I4.0C no ambiente virtual representando os

atributos de recursos (BADER, 2020; BAYHA, 2020).

Portanto, a proposta deste trabalho considera características como coalizão, raciocínio

e  auto-organização  com  MAS  implementando  inteligência,  (BARATA,  2005;

RIBEIRO, 2011; ONORI, 2012; DIAS, 2017). Atribuindo estes atributos ao contexto

da  I4.0 em que Bedenbender  et.  al, (2017a)  e  Bayha  et.  al, (2020)  fornecem uma

descrição para modelagem dos objetos da I4.0 por meio do conceito de capacidades e

modelos de AAS. 

A proposta deste trabalho trata uma descrição de modelagem por meio de sistemáticas

que possibilitem realizar a coalizão e auto-organização dos ativos, seguindo conceitos

de evolução baseado em EAS / EPS para orquestrar as funcionalidades descritas no

AAS que trata do padrão I4.0.

A próxima seção tratará com maior detalhamento  as ferramentas que permitiram o

desenvolvimento e aplicação de técnicas que descrevem os modelos do projeto com

base nos conceitos de MAS e AAS.
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3 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PARA MODELAGEM DE 

MAS-I4.0

Esta seção apresenta as técnicas que foram consideradas para modelagem do método

de controle para coalizão dos recursos da proposta utilizando MAS e auto-organização

dos ativos virtuais -  AAS que relacionam as funcionalidades para disponibilizar as

habilidades de recursos seguindo o conceito de capacidades (I4.0).

Procura-se  nessa  seção  demonstrar  alguns  casos  referenciados  em conceitos  para

modelagem de capacidades, agregação de habilidades utilizando coalizão em diferentes

níveis  de  abstração  para  relacionamento  de  (Skill)  em  diferentes  níveis  de

granularidade representados nos “Administration Shell”. 

Para  melhor  contextualizar  as  restrições  escolhidas  neste  trabalho,  recordamos

novamente  o  trabalho  de  Bayha  et  al. (2020),  este  apresenta  uma sistemática  para

descrever submodelos de capacidades e relações entre eles, a partir do fornecimento de

descrições contextualizadas.

A Figura  7 apresenta um diagrama generalizado buscando representar a lacuna que

originou a proposta deste trabalho. A partir da “engenharia baseada em capacidades”

foi estabelecido modelos a partir das descrições  apresentadas em que as capacidades

oferecidas pelos “recursos” são comparadas aos requisitos de processo. Para isso, em

Bayha  et.  al, (2020),  foi  demonstrado  o  seguinte fluxo;  (1)  Desenvolvimento  e

manutenção de uma ou mais capacidades; (2) Configuração de capacidades; (3) Busca

de  capacidades  e  verificação  de  habilidades  (Skill),  (4)  Atualização  de  ontologias

(BAYHA, 2020; VEIGA, 2021b).



49

Fonte: adaptado de Bayha et al. (2020)

Em Bayha et al. (2020), as alternativas apresentadas para “verificação de capacidade”

são sugeridas por meio de uma ferramenta de engenharia  específica para lidar com

esses  fluxos  ou  uma  aplicação  baseada  em busca  e  verificação  de  capacidades  de

recursos ou processos em “Shell de Administração do Produto – PAS” (Figura 7; etapa

3). Nesse caso, os recursos em RAS podem ser requisitados em relação às habilidades

(Skill).  Caso estas  cumpram os requisitos  especificados nos  processos descritos  em

PAS.  É  possível  notar  que  é  necessário  um  mecanismo  para  implementar  esta

abordagem,  por  exemplo,  utilizando o procedimento  MAS (OLIVEIRA, 2003),  que

trata dos principais aspectos para a definição de Skill (VEIGA, 2021b).

Os conceitos retirados de MAS buscam possibilitar a concepção de objetos ativos nos

modelos  virtuais  da  I4.0.   Os  I4.0C descrevem os  atributos  mínimos  por  meio  de

objetos, como por exemplo o de capacidades contendo dados sobre habilidades (Skill)

de recursos.

A Figura 7 apresenta dois exemplos de “Administration Shell”; (i) ao lado esquerdo o

“Administration Shell  de Produto – PAS” contendo uma descrição generalizada dos

processos  necessários  para  fabricação  do  produto  levando  em conta  o  conceito  de

Figura 7 - Diagrama para verificação de capacidades em AAS
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capacidades descrito nessa seção; (ii) Ao lado direito, o “Shell de Administração de

Recurso – RAS” descreve os submodelos capacidades, que podem ser selecionados a

partir das descrições de processos em PAS (VEIGA, 2021b).

Fonte: adaptado de Bayha et al. (2020)

 Porém, conforme a Figura  7 demonstra (centro) são necessárias especificações de

aplicações para gerenciamento destes modelos a partir do relacionamento externo entre

AAS (VEIGA, 2021b). Portanto, a proposta deste trabalho sistematiza o controle MAS

para busca de habilidades (Skill) em capacidades dos AAS. 

A  definição  de  habilidade  (Skill)  são  apresentadas na  revisão  bibliográfica  deste

trabalho,  comparando-se as abordagens que utilizam conceitos  de MAS (BARATA,

2003; OLIVEIRA, 2003; BARBOSA, 2015; ONORI, 2012) e as discussões emergentes

no contexto I4.0 (BADER, 2020; BAYHA, 2020). 

Figura 8 - Flexibilidade em Administration Shell, apresentando capacidades de recursos
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3.1DEFINIÇÃO ONTOLÓGICA PARA AGRUPAMENTO DE HABILIDADES

(SKILL) DA I4.0

Em  Onori,  et.  al, (2006),  Skill  é  definida  como  funcionalidades  específicas  na

arquitetura  de  agentes,  podendo  ser  concebida  de  diferentes  formas  atômicas  para

representação dos “recursos” por meio de detalhamentos técnicos. Como por exemplo,

por meio da representação de aspectos do controle de baixo nível. 

Em Barata et. al, (2003) e Oliveira, J., (2003), descreve-se uma Skill como sendo uma

habilidade do agente exposta na forma de contratos, muito semelhante das abordagens

apresentadas  em (SOA). Entretanto,  neste caso as habilidades  (Skill)  podem formar

composições de diferentes níveis a partir de um conjunto de Skill (Coalizões) que virão

a representar um fluxo de trabalho (VEIGA, 2020b).

A Figura 9 apresenta uma combinação destes conceitos aderindo ao contexto da I4.0.

Esse diagrama define habilidades do tipo básica ou complexas em que: (a) Skill básica

é encontrada diretamente em “capacidades” dos AAS-Recursos (RAS), no entanto; (b)

Skill  complexas  são  compostas  por  diferentes  “Recursos” em que necessita  formar

coalizões complexas entre capacidades disponíveis em (RAS).

Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021b)

Em Bedenbender  et  al.  (2017a),  as habilidades (Skill)  são detalhadas por meio do

conceito de capacidades dos recursos, independentemente da atribuição do ativo. No

Figura 9 - Definição de Skill adaptado ao contexto I4.0
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entanto,  as  capacidades  diferem  no  nível  de  granularidade  para  Skill,  enquanto

"recursos"  descreve  as  funções  de  aplicação,  sem  relacionar  o  "Ativo",  a  "Skill

"descreve  aplicações  funcionais  relacionados  aos  "ativos".  Em  outras  palavras,  a

especificação I4.0 permite diferentes maneiras de representar habilidades (Skill), desde

que estas possam ser agrupadas e que mecanismos de relacionamento e coalizão sejam

propostos (VEIGA, 2021b). Portanto, além de definir  habilidade (Skill) utilizando o

conceito  de  capacidades,   dos  AAS que possibilitam criar  modelos  com diferentes

níveis de granularidade ou detalhamento. As propostas que descrevem como combinar

esses elementos são de importância para o avanço dos casos específicos da I4.0.

3.2COALIZÃO DE HABILIDADES (SKILL) UTILIZANDO CONCEITOS 

I4.0-MAS

No contexto de MAS e I4.0,  o termo “Coalizão” é definido neste trabalho como a

representação dos diferentes sistemas de montagem criados a partir da combinação de

recursos  “capacidades”  descritas  em  “Administration  Shell”  (VEIGA,  2021b). Em

Barbosa et. al, (2015) e Bayha et. al, (2020) são retiradas descrições para capacidades,

auxiliando as coalizões pois, estes conceitos são adequados para busca de candidatos.

Na Figura  10 são representados diferentes níveis de granularidade para a coalizão de

“Administration Shell” em que três níveis diferentes são apresentados. 
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Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021b)

Os elementos nos retângulos de cor azul representam os modelos de AAS, estes são

recursivos até o nível  de sensor/atuador.  A Coalizão A (cor laranja) detalha o nível

maior  de  coalizão  destes  elementos  –  Produto  A  e  B.  A  Coalizão  B  (cor  azul)

representa  um segundo nível  de  coalizão  – Produto B.  Por  fim,  a  Coalizão  C (cor

âmbar) descreve uma coalizão de submodelos para medição.

Estas  podem ser  entendidas  como coalizões  simples  relacionadas  diretamente  aos

recursos (Skill), ou habilidade complexa quando envolve diferentes subníveis atômicos

(OLIVEIRA et al., 2003). 

Nota-se a necessidade de uma sistemática que descreve mecanismos para organização

de habilidades (Skill) em capacidades do Administration Shell de Recursos (RAS). O

nível  de  abstração  para  modelagem  e  concepção  dos  AAS,  pode  representar as

capacidades necessárias de cada recurso. O detalhamento destas capacidades dependerá

da aplicação a ser implementada no sistema. 

Na Figura  11, foram representadas capacidades de recursos mecatrônicos aos quais

são decompostos até o nível de sensor/atuador, em que entende ser o nível final para

área de engenharia e controle de processo. Para melhor compreensão da proposta deste

trabalho, os recursos serão representados em dois níveis atômicos (VEIGA, 2021b): 

Figura 10 - Coalizão de capacidades no contexto MAS e I4.0
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Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021a)

Neste  trabalho  foi  especificado  o “Administration  Shell”  (PAS) para descrever  as

capacidades necessárias para manufatura de um produto por meio de processos gerais.

A  Figura  11 demonstra  alguns  exemplos  de  sub-modelos  que  podem  formar  a

composição de um (PAS).

(b) Shell de Administração de Recurso (RAS), estas serão as representações virtuais

dos  “recursos”  mecatrônicos.  No  AAS  de  cada  estação,  são  estabelecidos  os

submodelos em um nível de granularidade maior,  suficiente  para que uma entidade

superior possa consultar estas capacidades e atribuí-las seguindo a habilidade de cada

componente (VEIGA, 2021b).

Figura 11 - Nível atômico de Administration Shell para apresentação de capacidades dos
ativos
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No exemplo da Figura  12, são demonstrados dois submodelos de capacidades;  (a)

Buffer, responsável por oferecer as habilidades (Skill), “liberar base” e “remover base”;

(b)  Transporte,  atende  as  atividades  de  movimentação  de  peças  por  meio  da

capacidade, “transportar para próxima estação”.

Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021a)

A  partir  destas  descrições  uma  aplicação  inteligente  pode  ser  utilizada  para

agrupamento de capacidades descritas em "Administration Shell" de recursos (RAS)

para  atender  a  necessidade  de  um plano de produção.  Ao acessar  um determinado

submodelo que contém o plano de uma peça específica,  os submodelos  deste AAS

agora  podem  ser  identificados  e  integrados  a  outros  submodelos  -  os  AAS  que

descrevem as capacidades para cada tipo de produto.

 A Figura 13 busca representar a visão interna de um (PAS) escolhido para fabricação

de uma determinada peça, neste caso o AAS escolhido contém internamente os passos

de processo para manufatura do item selecionado.

Figura 12 -  Administration Shell de Recursos - ex.: estação de
alimentação
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Fonte: adaptado de Bayha et al. (2020)

As  capacidades  demandadas  pelo  PAS  são  externadas  para  os  RAS,  aos  quais

possuem as descrições de recursos (habilidades) que venham a atender a necessidade

do produto. Neste caso, os RAS, possuem uma porta de acesso “RelationshipElement”

que  identifica  cada  submodelo  de  capacidades,  aos  quais  trazem  a  descrição  do

processo  solicitado  e  atrelado  a  estes  os  submodelos  referenciados  são  escolhidos

(Figura 13).

A Figura 14 trata outro exemplo para descrição de capacidades por meio do “(RAS)

da Estação de Teste”. Esse recurso é responsável por realizar testes em peças. Neste

caso as capacidades foram representadas por meio de quatro submodelos; (a) Medição,

responsável  por  medir  peças  e  fornece duas habilidades  (Skill),  liberar  para teste  e

identificação de cor; (b) Verificação, esse submodelo fica responsável por identificar o

tamanho  das  peças,  utilizando  a  capacidade  “verificar  tamanho”;  (c)  Elevador,

movimenta  a  peça  para  a  subestação  de  classificação,  possuindo  a  habilidade,

“transportar” e, (d) Classificação, faz a separação de peças boas através da capacidade

“Separar peças” (VEIGA, 2021a).

Figura 13 - Administration Shell do Produto – PAS - Ordem de
Produção
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Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021a)

Os  exemplos  anteriores  tratam  um  RAS  como  sendo  um  recurso  “Estação  de

Trabalho”,  nessa  representação,  destacam-se  alguns  aspectos  importantes  para

concepção de operações de processos em sistemas de manufatura: (i) a possibilidade de

descrever os recursos até um nível atômico que não seja mais possível detalhar; (ii)

Neste exemplo,  consideraram-se AAS em todas as etapas dos componentes, em que

estes podem ainda assim apresentar submodelos com outros níveis de aplicação; (iii)

Para todos os RAS representados estes representam habilidades (Skill)  por meio do

conceito  de  capacidades,  em  que  estas  determinam  o  nível  de  granularidade  para

coalizão dos RAS por meio da aplicação inteligente (Figura 14); (iv) Nesta abordagem

detalha-se o relacionamento entre  elementos responsáveis por sentido e ação no nível

do processo produtivo em que estes modelos podem retratar uma visão mais fiel do

comportamento do sistema (VEIGA, 2021a).  

Para efeito de proposta os modelos da seção Proposta (4) foram concebidos no mesmo

nível de abstração, entretanto o nível de granularidade pode ser melhorado a partir das

descrições  de recursos como subestações,  módulos,  CLPs, sensores e atuadores  aos

quais compõem as estações.

Figura 14 - Administration Shell de Recurso - ex.: estações de teste
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3.3 SÍNTESE DA SEÇÃO CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

Nesta  seção  foram apresentadas  as  técnicas  para  proposta  de  um método  para  o

controle de coalizão dos recursos virtuais no contexto I4.0 baseado em Multi-agentes.

As discussões acerca de MAS possibilitam a especificação de componentes inteligentes

que são inspirados nas arquiteturas IADE e CoBASA, estes assumem as atividades de

controle  dos  componentes  da  proposta.  Nota-se  a  necessidade  de  utilização  dos

conceitos  da  I4.0  para  representação  dos  dados  e  informações  dos  “Administration

Shell”.  Neste  sentido  utilizam-se  as  especificações  baseadas  em  Engenharia  de

Capacidades.  Os  principais  agentes  do  controle  da  proposta  são  apresentados  para

orquestração  de  capacidades  nos  AAS  que  padronizam  os  atributos  e  classes  dos

elementos  de  produto,  “Administration  Shell  de  Produto  –  PAS”  e  recursos,

“Administration Shell de Recursos – RAS”. 

Uma descrição sistemática para representação de habilidades (Skill)  é apresentada,

essa possibilita atribuir a capacidade de verificação das funcionalidades dos recursos

utilizando  conceitos  de  MAS  e,  formalizando-os  no  contexto  I4.0.  Destaca-se  a

necessidade de uma ferramenta  para busca e  organização das habilidades  (Skill)  de

recursos  em  AAS.  A  combinação destes  conceitos  apoia-se por  exemplos  de

propriedade dos autores deste trabalho que apresentam os modelos com descrições para

o agrupamento das funcionalidades que resultaram no termo “Coalizão de Capacidades

(Skill) em AAS”. 

Os exemplos apresentados nesta revisão bibliográfica foram elaborados pelo autor a

fim de elucidar o mecanismo que possibilita o agrupamento das habilidades (Skill) é

apoiado  por  MAS  que  descreve  um método  de  controle  inteligente,  demonstrando

raciocínio  e  auto-organização  das  capacidades  de  recursos.   Entretanto,  fez-se

necessário  a  elaboração  da  sistemática  da  proposta  que  descreve  métodos  para

especificação e modelagem do controle para organização desses elementos.
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4 PROPOSTA DE  UM  MÉTODO  PARA  CONTROLE  DE
COALIZÃO  DE  RECURSOS  VIRTUAIS  BASEADOS  EM
MULTI-AGENTES  NO CONTEXTO I4.0

Este capítulo apresenta o procedimento  para construção do método para controle de

coalizão de recursos virtuais baseados em multi-agentes no contexto I4.0.

O procedimento para aderência da propostas, consiste de etapas a serem seguidas para

implementação e transição dos sistemas legados de manufatura ao contexto da I4.0,

possibilitando que estes desempenhem um mecanismo de auto-organização e coalizão

das capacidades dos recursos, sendo estas representadas em AAS. 

O procedimento é representado no diagrama em PFS da Figura 15.

Fonte: O autor

A primeira etapa do procedimento será a definição dos PRÉ-REQUISITOS PARA

ADERÊNCIA  DO  MÉTODO  DA  PROPOSTA,  neste  item  considera-se  que  o

desenvolvedor – programador de software para controle MAS, pretende seguir com a

adequação  do  sistema,  para  isso,  será  necessário  atender  os  pré-requisitos  para

aplicação da proposta. 

A segunda etapa do procedimento diz respeito às diretrizes de ADAPTAÇÃO DO

MÉTODO DE CONTROLE MAS PARA RAMI 4.0 , neste item, apresenta-se uma

adaptação da arquitetura RAMI 4.0 integrando os elementos de controle, assim como

representações  das  aplicações  que  suportam  as  camadas  adjacentes  ao  sistema,

atendendo aos pré-requisitos já apresentado na seção (4.2).

A  terceira etapa do procedimento fornece uma  DESCRIÇÃO PROCESSUAL DO

SISTEMA DE CONTROLE e  dos elementos de controle e uma sistematização do

procedimento,  o  resultado é  a  descrição  ontológica  para  modelagem do método  de

controle proposta.

A quarta etapa do procedimento apresenta a MODELAGEM CONCEITUAL DAS

ATIVIDADES  DO  MÉTODO  PARA  CONTROLE  DE  COALIZÃO  DE

Figura 15 - PFS das Etapas do Procedimento da Proposta
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CAPACIDADES  DOS  RECURSOS que  desenvolve  os  modelos  processuais  de

funcionalidades dos agentes a partir de técnicas  PFS (Production Flow Schema).

4.1DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PROPOSTA

A especificação do método para controle de coalizão dos recursos virtuais no contexto

I4.0 baseado em MAS é proposto na  Camada Funcional  da RAMI 4.0.   A seção  2

apresentou o eixo de camadas da RAMI 4.0 representando os níveis das propriedades ,

funcionalidades e informações dos ativos, sendo a Camada Funcional responsável por

disponibilizar as funções e estabelecer a comunicação horizontal entre aplicações de

AAS, possibilitando o relacionamento, por exemplo de funcionalidades dos I4.0C no

contexto I4.0.

O  escopo  do  método  do  controle  da  proposta,  portanto,  aplica  os  conceitos  de

arquiteturas  de  controle  IADE  e  CoBASA  para  orquestração  de  capacidades  dos

recursos virtuais, representados na I4.0 em AAS. As arquiteturas específicas utilizadas

atribuem maior autonomia à escolha das funcionalidades destes elementos,  tornando

estes objetos visíveis por meio de uma aplicação modelada com conceitos de sistemas

multi-agentes - MAS.

Os elementos de controle especificados são adaptados ao contexto da I4.0, em que o

AAS define toda informação dos ativos de uma forma lógica interpretada por máquina,

podendo  ser  combinado  com  um  ou  mais  AAS  que  permitam  desempenhar  as

particularidades de cada fornecedor. O AAS é uma abstração de software e pode ser

combinado com aplicações específicas, como por exemplo controlar as funcionalidades

dos ativos, estes seguem as diretrizes da I4.0 que tratam de padronização para troca de

informação  e  modelagem  dos  dados.  Sendo  assim,  recomendamos  a  análise  das

especificações dos I4.0C, assim como o detalhamento técnico dos objetos e modelos de

AAS, especialmente a seção 5 do documento - Details of the Asset Administration Shell

Part  1,  Version  3.0RC01  (BADER,  2020) que  trata  o  metamodelo  de  capacidades

utilizado no procedimento desta proposta (BENDEBENDER, 2017a; BADER, 2020;

BAHYA, 2020).

Assim sendo, tanto os objetos de controle - AAS quanto a aplicação de controle MAS

são  especificados  na  camada  Funcional  da  RAMI  4.0.  A  Figura  16 apresenta  os

elementos do escopo da proposta:
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Fonte: O autor

 AAS  –  Produto/Processo  (PAS): trata-se  da  composição  de  Assets

Administration Shell de Produto (PAS) que possuem as informações dos planos de

trabalhos orientados a produtos, processos e capacidades (Figura 19);

 AAS  –  Aplicação  de  Controle  MAS:  componente  principal  do  método  da

proposta,  sendo  responsável  por  especificar  os  agentes  para  coalizão  das

capacidades –  Agente de Páginas Amarelas (YPA), Agente Broker (BA), Agente

Líder de Coalizão (CLA) e Agente Mecatrônico de Recurso (MRA) (Figura 18);

 AAS – Recursos e Habilidades (RAS): composição dos Assets Administration

Shell de Recursos (RAS) (Figura 20).

As  estratégias  de  controle  para  aplicações  específicas  como  a  orquestração  de

capacidades de recursos são projetadas na  camada Funcional. A subseção  4.4, trata

com maiores detalhes a especificação das funcionalidades para cooperação de serviços

capazes  de observar  os demais  objetos de controle  PAS e RAS,  mas primeiro será

necessário definir os pré-requisitos para aderência do método da proposta. 

4.2PRÉ-REQUISITOS PARA ADERÊNCIA DO MÉTODO DA PROPOSTA

Essa seção tem como objetivo elencar os principais pré-requisitos para aderência ao

método  do  controle  da  proposta  (Tabela  4).  Observa-se  que  a  proposta  utiliza  os

recursos  da  arquitetura  RAMI  4.0,  limitando-se  a  camada  funcional  em  que  são

estabelecidas  as regras de controle e estratégias para integração dos AAS. Portanto,

para  efeito  do  estudo,  considera-se  que  a  padronização  vertical –  “soluções  que

Figura 16 - Especificação da aplicação de controle - Camada Funcional RAM 4.0
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buscam a integração e comunicação entre ativos, sendo essas habilitadas pelo eixo de

camadas da RAMI 4.0” (PISCHING et al., 2018, BAHYA et al., 2020) dos CPS serão

pré-requisitos para implementação do método proposto neste trabalho.

 Para que os sistemas de controle de manufatura tradicionais façam a migração para

aderência ao controle da proposta é necessário atender aos critérios listados nesta seção,

por exemplo: 

Tabela 4 - Pré-Requisitos para aderência do método da proposta

Req. Descrição dos pré-requisitos para aderência do método de controle i4.0
  -  O sistema de manufatura deve :

R-I4.01 permitir a aderência à arquitetura de referência RAMI I4.0.
R-I4.02 permitir  a  interoperabilidade  entre  os  elementos  através  dos  AAS  dos

recursos.
R-I4.03 permitir a interação entre os diferentes serviços das aplicaçãos I4.0.
R-I4.04 ter o hardware e controle que suportam novos protocolos de interface para

integração  e  coleta  dos  dados,  ex.:  OPC-UA.  Porém para  equipamentos
legados, podem-se utilizar gateways de interface.

R-I4.05 utilizar o conceito de componente I4.0 e, Asset Administration Shell - AAS.

R-I4.06 possuir uma infraestrutura com serviços para armazenamento dos dados de
I4.0C, ex.: SQL server.

R-I4.07 possuir os modelos dos ativos implementados seguindo as diretrizes I4.0 –
conjunto  de  trabalhos  da  associação  Alemã  (BENDEBENDER,  2017a;
BADER, 2020; BAHYA, 2020).

R-I4.08 conceber recursos para utilização de troca de dados entre agentes com frameworks
MAS, por exemplo o FIPA-ACL.

R-I4.09 implementar um framework baseado em serviços para integração dos sistemas em
alto nível, ex.: Application Programming Interface - API e OPC-UA.

R-I4.10 utilizar um formato padrão para troca dos dados, ex.: XML, JSON;

R-I4.11 possuir ambiente de desenvolvimento (IDE) para implementação dos modelos de
controle.

R-I4.12 possuir  conhecimento  especialista  sobre  o  caso  de  uso  com  especificação  das
funcionalidades dos recursos.

R-I4.13 adequar  as  tecnologias  e  normas  dos  sistemas  tradicionais  de  manufatura  para
aderência aos conceitos da I4.0 – sistemas de manufatura virtualizados apresentados
neste trabalho.

Fonte: O Autor

 Os controladores  modernos devem possuir  uma interface adequada ou wrappers

devem ser previstos possibilitando a integração e coleta de dados;

 Os ativos precisam trocar informação no formato padronizado I4.0, portanto, uma

solução  possível  é  a  especificação  de  interfaces  distribuídas  com elementos  MAS

seguindo FIPA-ACL ou OPC-UA, quando optado por utilizar SOA;  

 Os dados consumidos das camadas inferiores precisam integrar a parte virtual da

componente I4.0, portanto, recomenda-se a utilização de APIs para formato padrão de

troca dos dados. Além disso, considera-se que os dados gerados nos equipamentos



63

reais  podem  ser  armazenados  para  utilização  nos  serviços  virtuais,  portanto  é

necessário a criação de uma estrutura de armazenamento, por exemplo, a utilização de

bancos de dados relacionais - SQL Server;

  Os  Asset  Administration  Shell  de  Produto  e  Recurso  são  considerados  pré-

requisitos e extensões ao sistema de controle,  pois estes possuem conhecimento de

domínio específico da aplicação, portanto, estes devem ser concebidos em ambiente de

desenvolvimento de software;

 Nota-se que o método de controle proposto, permite a coalizão de habilidades dos

recursos em ambiente virtual, portanto é crucial que as tecnologias e paradigmas de

manufatura  suportem  a  flexibilidade  de  ambientes  distribuídos  e  autonomamente

conectados da I4.0. Uma melhor compreensão destes elementos adaptados às diretrizes

RAMI 4.0 será apresentado na seção.

4.3ADAPTAÇÃO DO MÉTODO DE CONTROLE MAS PARA RAMI 4.0 

Nesta  etapa  da  proposta,  considera-se  que  o  desenvolvedor –  programador  de

software para controle MAS possui o produto e recursos no formato de Componentes

I4.0 - I4.0C. Portanto, essa seção concentra-se em apresentar a arquitetura RAMI 4.0

adaptada  com  os  elementos  de  controle  do  método da  proposta.  Espera-se  que  o

desenvolvedor ao final desta seção seja capaz de compreender os limites do controle

MAS e preparação da infraestrutura para aderir às tecnologias apresentadas. 

4.3.1 Método de controle MAS adaptado a arquitetura RAMI 4.0

A Figura 17 representa a arquitetura RAMI 4.0 adaptada ao método de controle MAS

para orquestração das capacidades dos recursos. Sendo que as aplicações e camadas

descritas  na seção de pré-requisitos -  PRÉ-REQUISITOS PARA ADERÊNCIA DO

MÉTODO DA PROPOSTA foram encapsulados a RAMI 4.0 com objetivo de fornecer

uma visão dos principais elementos da aplicação de controle MAS integrados ao I4.0C

(Figura 17). 

 Camada Ativos:  será responsável  pela representação dos recursos e dispositivos de

controle do sistema tradicional de manufatura;
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 Camada de Integração: neste exemplo de arquitetura, foi encapsulado o conceito de

Agente  Motor responsável  por  integrar  os  sistemas  legados  e  padronização  da

comunicação dos Ativos para o contexto de MAS;

 
Fonte: O Autor

Os  dois  níveis  descritos  anteriormente  representam  o  ativo  da  I4.0C  que  neste

trabalho são representados apenas como apoio ao escopo da proposta que concentra

maiores esforços na componente virtual da I4.0C.

 Camada  Comunicação: é  definida  para  integração  dos  sistemas  tradicionais  aos

componentes  de  controle  descritos  no  ambiente  virtual,  portanto  neste  estudo  foi

especificado  o  Agent  Communications  Language  –  ACL que  estabelece  uma

normalização da comunicação no contexto MAS;

 Camada de Informação: é especificado um exemplo de preparação da estrutura de

dados, sendo especificado três bases de dados -  Base de Dados dos Recursos – DRr

Figura 17 - Método de controle MAS adaptado à arquitetura RAMI 4.0
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para armazenar informações dos recursos reais,  Base de Dados de Administration Shell

– DAs, contendo informações das tabelas que fazem suporte as informações do método

de controle dos agentes e objetos AAS, e, Base de dados de página amarela – DYp,

contendo os dados temporários do cluster de coalizão dos AAS. 

 Camada Funcional: trata-se do elemento central de escopo desta proposta (Figura 16) ,

nesta são representados os elementos que compõem o mecanismo de controle MAS: 

 Asset Administration Shell de Produto (PAS): sendo a representação virtual dos

produtos, essa abstração em AAS contém as informações dos planos de trabalhos que

requisitam produtos baseados em processos e capacidades (Figura 19);

 Asset Administration Shell de Recursos (RAS): trata-se da representação virtual dos

recursos,  sendo  estes  AAS  estruturados  com  uma  composição  de  capacidades,

habilidades (Skill) e operações (Figura 20).

Os objetos AAS especificados são considerados elementos passivos responsáveis por

fornecer dados para os agentes do AAS - Aplicação de Controle (Figura 18):

 Agente de Páginas Amarelas (YPA): gerenciando o acesso ao ambiente (cluster) de

compartilhamento das capacidades (Skill),  armazenamento e criação das tabelas  dos

contratos;

 Agente de Broker (BA): realiza serviços de transporte de informações e dados entre

agentes e cria instâncias dos agentes cognitivos;

 Agente  Líder  de  Coalizão  (CLA):  coordena  os  agentes  de  recursos,  gerencia  os

contratos de coalizão e decide sobre a agregação dos serviços contratados;

  Agente  Mecatrônico  de  Recurso  (MRA): tem  como  visão  os  objetos  RAS,

representa suas funcionalidades na aplicação de controle e participa de coalizão por

meio dos serviços de capacidades (Skill).

 A  especificação  dos  elementos  de  controle  para  orquestração  de  capacidades  dos

recursos é realizada na próxima seção.

4.3.2 Especificação dos elementos de controle para orquestração de capacidades dos
recursos.

A Figura  18 fornece uma melhor compreensão da especificação dos elementos  de

controle utilizando modelos funcionais da Linguagem de Modelagem Unificada - UML
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para  gerar  o  diagrama de classes  do  sistema.  O diagrama de  classes  da  Figura  18

fornece uma visão geral dos principais elementos especificados na arquitetura, os Asset

Administration Shell de Produto (PAS) e Recurso (RAS) representam os objetos de

controle.

Fonte: adaptado de Veiga et al. (2021c)

O PAS é uma classe do tipo Objeto que descreve os planos de produção, produtos e

processos baseados em capacidades. O agente de transporte BA relaciona um ou mais

objeto  PAS e  descreve  funcionalidades  de  transporte  da  informação  e  instância  os

agentes  cognitivos.  Uma unidade do agente YPA é prevista  para gerenciamento do

cluster de informações, armazenamento e criação das tabelas de serviços dos contratos.

A arquitetura de controle possui ainda uma ou mais classes de agente CLA responsável

por coordenar os agentes de recurso e, agregação das funcionalidades - serviços que

tratam o agrupamento de Skill. Por fim, a classe de objetos do tipo RAS faz parte do

sistema,  fornecendo  os  templates  de  capacidades  dos  recursos  que  participam  da

coalizão.

Para  especificação  dos  PAS e  RAS,  recomenda-se  seguir  as orientações  da  I4.0,

especialmente a seção 5 do documento - Details of the Asset Administration Shell Part

1, Version 3.0RC01 (BADER, 2020). No entanto, para efeito de estudo, este trabalho

fornece uma notação simplificada focada nos sub-modelos de interesse do sistema de

controle  e  utilizando  diagramas  de  classes  -  UML.  A  especificação  do  método e

Figura 18 - Diagrama UML de classes global de controle proposto.
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detalhamento  das  funcionalidades  de  cada  agente  são  descritas  na  seção  4.4 e

modeladas na seção 5 da proposta.

4.3.3 Asset Administration Shell do Produto adaptado ao método de controle MAS

A  Figura  19 representa  o  diagrama  de  classes  para  detalhamento  dos  elementos

internos ao Asset Administration Shell de Produto - PAS seguindo as diretrizes da I4.0.

A classe mais alta representa o objeto AAS-PAS, este possui métodos que relacionam

os sub-modelos Plano de Trabalho², Produtos e Processos que descrevem os requisitos

de capacidades.

Fonte: adaptado de Bader et al. (2020)

O  PAS  possui  agregado  o  submodelo  de  Plano  de  Trabalho que  descreve  os

Produtos.  A relação dos sub-modelos  de produtos é uma composição de elementos

descritos numa classe herdada - RelationshipElement. 

O sub-modelo de  Produto herda um  RelationshipElement contendo a descrição de

Processos para cada tipo de produto.  Portanto, uma composição de sub-modelos de

Processos é relacionada. A classe de processos possui Capacidades, portanto o método

faz relação com sua herança - RelationshipElement.

A  classe  mais  baixa  do  PAS  diz  respeito  à  composição  de  sub-modelos  de

Capacidades que descrevem os requisitos, ou seja atributos e características de serviços

para orientação dos recursos requisitados por uma aplicação de controle.

Figura 19 - Diagrama UML Asset Administration Shell Produto – PAS
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Por fim, foi previsto a agregação de uma classe do sub-modelo comunicação que

possui atributos e métodos para tratar os protocolos padronizados da I4.0 que fazem

chamadas a aplicações externas de outros componentes I4.0C.

4.3.4 Asset Administration Shell do Recurso adaptado ao método de controle MAS

A Figura  20 representa  o  detalhamento  em diagrama  de  classes  do  objeto  RAS.

Observa-se que este é muito semelhante ao diagrama de classes do PAS, no entanto,

sua estrutura é composta por Capacidades, Habilidades (Skill) e Operações.

Fonte: adaptado de Bader et al. (2020)

O sub-modelo de  Capacidades agrega-se ao RAS, sendo o elemento mais  alto  da

estrutura consultado por outros AAS em relação aos  Serviços de Capacidades. Este

sub-modelo  possui  habilidades que  são  descritas  na  classe  herdada  -

RelationshipElement.  A  composição  de  habilidades é  representada,  possuindo  a

descrição  de  objetos  (Skill) que  executam  os  serviços.  O  sub-modelo  de  Skill é

composto  por  operações que  possuem  as  características  dos  serviços  seguindo  a

estrutura física dos ativos reais. 

A comunicação do RAS com  aplicações externas de outros componentes  I4.0C é

representada  por  uma  classe  do  sub-modelo  comunicação que  possui  atributos  e

métodos para tratar os protocolos padronizados da I4.0.

Figura 20 - Diagrama UML Asset Administration Shell Recurso - RAS 
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4.4DESCRIÇÃO PROCESSUAL DO SISTEMA DE CONTROLE

O método  para  controle  de  coalizão  MAS  da  proposta  foi  concebido  a  partir  de

descrições processuais retiradas de arquiteturas que tratam sistemas multi-agentes para

orquestrar a coalizão de serviços dos recursos e a partir de especificações realizadas na

seção 2. A proposta deste trabalho realiza a adaptação dos conceitos arquitetônicos de

IADE e CoBASA com relação a especificação dos agentes aderentes ao ambiente de

controle  de  coalizões  (seção  4.3),  porém as  atribuições  dos  agentes  são  adaptadas

dentro de um contexto baseado em processos que utiliza como objeto de controle os

AAS-PAS e AAS-RAS já demonstrados na seção 4.3. O resultado destas adequações,

possibilitam o sistema de controle evoluir a partir da necessidade de criação de um

novo  Plano  de  Trabalho²,  identificação  de  candidatos  até  a  busca  dos  parceiros

(recursos  de  coalizão)  e  celebração  dos  contratos  de coalizão  para  composição  das

coalizões.  Assim  sendo,  foi  necessário  delimitar  o  escopo  de  serviço  dos  agentes

especificados.

4.4.1 Escolha das Funcionalidades dos agentes a partir da descrição processual

Essa  sub-seção  possibilita  a  compreensão  das  funcionalidades  –  “serviços

desempenhados por cada agente” que resultam das descrições processuais, sendo estas

divididas em cinco etapas a partir dos serviços que cada agente ou objeto é capaz de

compartilhar, sendo assim, o método de controle concebe um MAS capaz de realizar

escolha dos serviços para cada etapa do processo.

A Tabela 5 apresenta a forma como foi realizada a sistematização dos processos em

relação  às  atividades  dos  recursos  especificados  na aplicação de controle,  portanto,

cada etapa do processo é discriminada com os serviços dos recursos para cooperação

dos AAS e Agentes. 
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Tabela 5 - Detalhamento das funcionalidades de cada recurso do sistema

Recurso Descrições de Atividades Principais

Processo-01:
Criação do

CAC para

um  Novo

Contrato de

Trabalho

Processo-02:
Identificação de

Candidatos

(Registro de ID)

Processo-03:
Busca de
Contratos

Multilateral de
Coalizão - CMC

Processo-04:
Celebração do

Contrato
Multilateral de

Coalizão - CMC)

Processo-05:
Composição

das Coalizões

CMC

AAS-PAS ATV-01- 
Montar

Template de
Capacidades

AAS-BA ATV-02-
Transportar
Template
para YPA 
criar CAC

ATV-05-
Instanciar MRA 
Identificação de

IDs de
Candidatos

--------------------
ATV-08-

Transportar os
Ids de

Capacidades
para Cluster

ATV-11-
Transportes de

 Informação
CMC e Instância

CLA

ATV-17-
Transportes de

 Informação
CMC firmado

ATV-21-
Retorno para

Coalizão

AAS-YPA ATV-03-
Criação de
um Novo

CAC

ATV-04-
Montar Tabela
de  Credenciais
dos Candidatos

--------------------
ATV-09-

Guardar os
IDs de

Capacidades

ATV-10-
Requisitar
Contratos  

CMC

ATV-18-
Registrar  CMC
para cooperação

 no CAC

ATV-20-
Buscar Skill
Complexa
baseado 

Critérios de
Decisão

------------------
ATV-22-

Guardar IDs
de Coalizão

 com Serviços
Contratados

AAS-MRA - ATV-06-
Identificar
Recursos

Disponíveis

ATV-13-
Negociar

Participação
CMC

ATV-15-
Buscar as

Capacidades
dos Recursos

AAS-RAS - ATV-07-
Apresentar IDs
de Capacidades

ATV-16-
Fornecer

Templates de
Capacidades -

Skill
AAS-CLA - ATV-12-

Buscar Membros
para CMC

ATV-14-
Escolha baseada

em critério de
decisão CMC

ATV-19-
Coalizões
baseado

em Critérios
de Decisão

Fonte: O Autor

A  Figura  21 apresenta  a  especificação  das  funcionalidades  que  resultam  no

comportamento processual dos agentes que cooperam para o sistema de controle.
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Fonte: O Autor

Figura 21 - Especificação das Funcionalidades dos Agentes do Controle Proposto
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 Asset  Administration  Shell  de  Produto  -  PAS,  colabora  no  Processo-01 com  a

funcionalidade responsável por Montar a Tabela do Produto contendo Capacidades; 

  Agente Broker de Transporte - AAS-BA, realiza serviços de transporte, no Processo-

01 criando a rota para o Template de Capacidades. Também realiza a instância do agente

MRA,  roteirização  de  IDs  de  candidatos  e  IDs  de  Capacidades  no  Processo-02.  No

Processo-03 implementa o serviço de roteirização para o CMC e instanciação do agente

CLA. O contrato CMC é atualizado com uma rota no Processo-04. Por fim, no Processo-

05 é criada a rota de retorno da Identificação de Capacidades.

 Agente de Páginas Amarelas – AAS-YPA, é responsável por gerenciar a entrada dos

dados de agentes no cluster. No Processo-01 apresenta a funcionalidade para Criação do

CAC, os serviços para montar template de capacidades, IDs de credenciais e CMC são

realizados no Processo-02. A requisição de contratos CMC é realizada no Processo-03,

bem como, no  Processo-04 realiza o serviço de criação da tabela de CMC com dados

passados. Por fim, no Processo-05, realiza as funções para busca de Skill complexa na

tabela de capacidades e criação da tabela de coalizão.

 Agente  Mecatrônico  de  Recurso  -  AAS-MRA,  é  responsável  por  representar  os

recursos  virtuais  que  irão  participar  de  coalizões,  e  compartilha  funcionalidades  no

Processo-02 para  identificar  os  recursos  disponíveis.  No  Processo-03 é  representado

com o serviço de negociação da participação no CMC. No Processo-04, realiza a busca

de funcionalidades dos recursos.

 Asset Administration Shell de Recurso - RAS, contém as informações de capacidades

dos  ativos,  colaborando  com  Processo-02 para  disponibilizar  IDs  de  Capacidades  e

Processo-04,  desempenhando  a  funcionalidade  para  montar  os  Templates  de

Capacidades dos serviços ofertados.

 Agente  Líder  de  Coalizão  -  AAS-CLA,  compartilha  suas  funcionalidades  no

Processo-03 sendo responsável por criar e gerenciar o contrato CMC e realiza o serviço

de busca dos membros. No Processo-04 o serviço de escolha dos recursos contratados é

implementado e executa os serviços no Processo-05 para coalizão das capacidades dos

recursos escolhidos.
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4.4.2 Descrição sistemática do processo para especificação das funcionalidades dos 
agentes

A escolha das atividades dos agentes resultam na divisão dos processos para cada etapa

do método de controle. A  Figura 22 apresenta a organização das atividades “ATV-xy”

que cada agente fornece como serviço nos Processos. 

Fonte:  O Autor

 Serviços do Processo-01: o processo inicia-se no objeto Asset Administration Shell do

Produto  –  PAS identificando  um novo plano  de  produção  do  sistema  tradicional.  Em

seguida,  um  template  contendo  dados  para  fabricação  do  Produto  é  passado  para  a

aplicação de controle. O Agente Broker - BA realiza o serviço de transporte da informação

Figura 22 - Serviços que relacionam Processos do Método de Controle MAS
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com conteúdo dos dados passados por PAS ao Agente de Páginas Amarelas - YPA que se

encarrega em criar o Contrato de Adesão ao Cluster - CAC. O agente YPA, por sua vez,

faz a interface com o banco de dados para criação da Tabela do CAC.  A conclusão deste

processo identifica  a partir dos dados de produtos recebidos de PAS qual o CAC a ser

seguido pela sociedade de agentes, portanto, o processo evolui para a identificação dos

recursos candidatos;

 Serviços  do  Processo-02: a  segunda etapa  é  iniciada  pelo  agente  YPA que  cria  a

Tabela de Capacidades, além de disponibilizar  IDs de Credenciais a serem distribuídos

para os recursos candidatos. Portanto o agente BA realiza um serviço de transporte da lista

de  IDs  de  Credenciais para  os  agentes  MRAs que são  instanciados  de  acordo com a

disponibilidade dos recursos candidatos encontrados.  Os recursos são representados por

Asset  Administration  Shell  de  Recurso  -  RAS que possui  o  elemento  identificador  de

capacidades.  Essa  etapa  do  processo  é  concluída  com  a  organização  dos  IDs  de

Capacidades dos recursos que são transportados por um agente BA para o cluster. Por fim,

o agente YPA guarda os IDs de capacidades dos recursos - PAS encontrados e relaciona

com a tabela de IDs de credenciais fornecidas. Este processo começa com a necessidade de

identificação e finaliza com os dados de IDs de Capacidades  dos recursos encontrados

guardados na tabela de capacidades, portanto, o processo evolui para busca de Contrato

Multilateral de Coalizão - CMC, sendo este responsável por descrever todos os atributos

aos quais o gerenciador do contrato e os recursos que ofertam os serviços de capacidades

deve seguir para fazer parte da coalizão;

 Serviços  do  Processo-03:  a terceira  etapa  do  processo  inicia  com  o  agente  YPA

realizando  a  requisição  de  contratos  CMC,  em seguida  o  agente  BA faz  o  transporte

contendo os dados com requisitos da requisição para o Agente Líder de Coalizão - CLA. O

agente CLA realiza os serviços para busca de membros, tendo em seu processo capacidade

de analisar o pacote de mensagem recebida e gerar o contrato CMC, por fim os agentes

MRAs  solicitados  negociam  a  participação  no  CMC  e  retornam  sobre  a  decisão  de

permanência,  baseado  em  requisitos.  A  terceira  etapa  processa  o  pacote  de  dados  de

requisitos que é concluída com a criação do CMC e seleção dos recursos que permanecem

na concorrência. O próximo passo do processo é a celebração de contratos do tipo CMC;

 Serviços do Processo-04: a quarta etapa deste processo tem como habilitador a seleção

dos recursos realizada anteriormente e após processamento, atualiza os dados de contrato

(CMC)  com  conteúdo  de  escolha  dos  serviços. O agente  CLA  realiza  a  escolha  dos

recursos  baseado  em  critérios  de  decisão  que  consideram  por  exemplo,  IDs  de
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capacidades,  Localização  do  recurso,  Condição  temporal,  Créditos  do  recurso,  e

Restrições físicas. Em seguida, os agentes MRA escolhidos são convocados para busca de

capacidades dos recursos. As capacidades escolhidas são acessadas nos objetos RAS que

executam serviços para criar um template de capacidades com o conteúdo de habilidades

(Skill). As habilidades passadas, são transportadas pelo agente BA para o cluster. Por fim,

o agente YPA registra os contratos (CMC) com o conteúdo dos serviços escolhidos para

atender o CAC;

 Serviços  do  Processo-05:  A  quinta  e  última  etapa  permite  realizar  a  coalizão  dos

serviços contratados, tendo como requisito a Tabela de Contratos Multilateral de Coalizão

(CMC) -  “o contrato multilateral da coalizão (CMC) regula o comportamento da coalizão

(OLIVEIRA et al., 2003), portanto a Tabela CMC será a composição dos dados recebidos

por todos os membros da coalizão”, atualizada com serviços escolhidos. O agente CLA

processa essa informação e produz em sua saída a composição das capacidades escolhidas

identificadas por IDs das habilidades dos recursos. A partir destas informações o sistema

será capaz de implementar uma execução otimizada, contendo os dados de capacidades dos

recursos  escolhidos  baseado em critérios  instantes  antes  da execução da fabricação  do

produto.  Sendo  assim,  os  serviços  que  se  relacionam  neste  processo  resultam  no

agrupamento das capacidades dos recursos escolhidos. 

 O processo inicia-se com o agente CLA executando a funcionalidade para coalizão

das capacidades escolhidas a partir dos dados de entrada, são estabelecidos critérios

ao raciocínio interno deste agente que processa a informação e gera a habilidade da

coalizão  do  CMC.  Em  caso  de  possibilidade,  o  agente  propaga  um  pacote  de

informação com atualização dos serviços para o agente YPA. Em caso negativo, o

agente CLA requisita um serviço de busca da Skill complexa para o agente YPA,

este  serviço consiste  em analisar  as tabelas  de histórico dos dados de coalizão e

verificar se existem outras capacidades de recursos que podem atender aos critérios.

Caso positivo,  o  agente  YPA retorna  uma mensagem de capacidades  encontrada

(Skill).  Por fim, o agente CLA irá executar novamente a máquina de geração da

habilidade da coalizão e transmite a lista de serviços oferecidos para o agente YPA

que implementa a funcionalidade para guardar os dados recebidos na Tabela CMC. 

Essa  parte do procedimento tratou das etapas para sistematização dos processos aos

quais resultam na alocação das funcionalidades dos recursos e divisão das tarefas dos

agentes buscando seguir o fluxo desejado da aplicação ao qual deseja-se realizar, neste

trabalho, a escolha de capacidades dos recursos virtuais  - AAS a partir  de uma nova
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necessidade dos serviços descritos em processos dos produtos. Nota-se nos diagramas

apresentados  a  necessidade  de  determinação  da  sequência  de  atividades  às  quais  os

recursos  entregam  os  serviços  para  o  controle  de  coalizão  das  capacidades.  Neste

trabalho é considerada a modelagem dos fluxos processuais seguindo a metodologia PFS

que possibilita realizar o detalhamento das funcionalidades a partir do detalhamento de

cada atividade, até que se obtenha o fluxo de operações desejado para implementação do

sistema de controle.

No Capítulo  5 serão demonstrados os modelos conceituais das atividades escolhidas

nesta seção.
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5 MODELAGEM CONCEITUAL DAS ATIVIDADES DO MÉTODO
PARA  CONTROLE  DE  COALIZÃO  DE  CAPACIDADES  DOS
RECURSOS

Neste capítulo é apresentada a modelagem conceitual e funcional para o procedimento

de construção e relacionamento dos agentes especificados na proposta. A modelagem foi

desenvolvida  utilizando  técnicas  PFS  (Production  Flow  Schema)  com  refinamentos

consecutivos  que possibilitam a abstração dos modelos em RdP (Rede de Petri)  para

verificação  e  validação  de  comportamento  funcional  dos  agentes  para  o  controle

proposto.

5.1MODELAGEM CONCEITUAL DOS PROCESSOS PRINCIPAIS

A Figura 23 contém a representação do procedimento para modelagem das atividades

dos objetos e agentes que compõem o método de controle de coalizão das capacidades

dos recursos virtuais - Assets Administration Shell (AAS).

Fonte: O Autor

O procedimento inicia-se com o refinamento das atividades do Processo 01: Criação

do CAC para um Novo Contrato de Trabalho que possibilita criar um Contrato para

Adesão ao Cluster – CAC, gerados no Template de capacidades do PAS. Na sequência,

as atividades do Processo 02: Identificação de Candidatos (Registro de ID) buscam os

recursos RAS candidatos que desejam apresentar capacidades, e relaciona os IDs com a

tabela  de  credenciais.  Na  terceira  etapa  do  procedimento,  o  Processo  03: Busca de

Contratos Multilateral de Coalizão - CMC proporciona instanciar o CLA líder que irá

escolher os agentes MRA dos recursos a partir do CAC.  As atividades do Processo 04:

Celebração do Contrato Multilateral de Coalizão - CMC) inicia-se após a seleção dos

recursos e permite escolher capacidades baseado em critérios descritos no agente CLA, a

Figura 23 - PFS das Atividades de Processos Principais para Controle MAS/AAS
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saída desta atividade são os registros dos Contratos Multilateral de Coalizão - CMC para

atender o CAC no cluster. Por fim, o processo realizado nas atividades do Processo 05:

Composição  das  Coalizões  CMC  irá  gerar  composições  de  agentes  que  atendam o

CMC, para isso o agente CLA coordena as coalizões baseado em critérios de decisão. A

seguir apresenta-se o refinamento de cada uma das atividades demonstradas na Figura 23.

5.2REFINAMENTO DO PROCESSO 01: CRIAÇÃO DO CAC PARA UM NOVO 
CONTRATO DE TRABALHO

A Figura 24 representa o refinamento das atividades do Processo 01: Criação do CAC

para um Novo Contrato de Trabalho a partir da cooperação de três agentes/objetos que

juntos  desempenham  atividades  específicas.  A primeira  atividade  é  ATV-01-Montar

Template de Capacidades  que inicia com o recebimento de um evento externo para

Novo  Plano  MAS  –  “representa  a  existência  de  pedido  do  sistema  tradicional  a

aplicação  de  controle  Multi-Agentes  –  MAS  para  implementações  das  coalizões  de

capacidades  dos  recursos  AAS” e,  gera  como  saída  o  Template  de  Capacidades

necessários para atender a fabricação de um determinado produto.

 Na sequência é executada  a atividade  ATV-02-Transportar Template para YPA

criar CAC, que recebe o template e transporta o mesmo para o Cluster.

Por fim, realiza-se a atividade ATV-03-Criação de um Novo CAC para o registro do

Contrato de Adesão ao Cluster – CAC.

Fonte: O Autor

Figura 24 - PFS das atividades do Processo 01: [Criação do CAC para um Novo Contrato
de Traballho – MAS]
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5.2.1 PFS com refinamento da atividade ATV-01-Montar Template de Capacidades

O refinamento da atividade ATV-01-Montar Template de Capacidades é concebido

na Figura 25 e permite a criação do template de capacidades suficientes para atender um

determinado pedido de produção. A saída gerada por esta atividade é um metamodelo

seguindo as diretrizes I4.0 em relação aos objetos a serem transmitidos. 

Fonte: O Autor

A primeira etapa desta atividade será 01.01 - Acessar os submodelos para atender um

determinado plano de produção requisitado pelo sistema tradicional a partir dos  IDs de

produtos.  Portanto,  essa  atividade  pode  ser  refinada  em  três  operações:  01.01a  -

Encontrar os Produtos  - consulta do plano de produção correspondente e localização

dos submodelos de produtos a partir do ID do Plano, 01.01b - Encontrar os Processos -

diz respeito a consulta do RelationshipElement que define o mapeamento das habilidades

a partir dos processos e, 01.01c - Encontrar as Capacidades - consiste em encontrar o

semanticID da capacidade (Figura 25). Após a localização dos submodelos de produtos,

capacidades e as descrições dos processos relativos ao ID de plano recebido, o AAS-PAS

evolui para a próxima etapa. 

A atividade  01.02 - Moldar os Templates  cria o template e organiza as informações

extraídas dos submodelos em objetos, preenchendo os valores de atributos encontrados.

Os dados gerados nesta atividade será o template de capacidades necessárias para atender

o plano de produtos, portanto, o AAS-PAS pode externar este template.

Figura 25 - PFS da atividade ATV-01-Montar Template de Capacidades
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A atividade 1.03 - Criar rota do Templates para aplicação de controle representa a

comunicação padronizada  entre  o AAS e,  aplicação de controle  MAS. A saída desta

atividade será o arquivo de template que precisa ser transportado ao cluster – “cluster:

estrutura que comporta os dados temporários de habilidades dos recursos, assim como

os dados de contrato de coalizão para cooperação dos agentes”.

5.2.2 PFS com refinamento da atividade ATV-02-Transportar Template para YPA criar
CAC

O refinamento da atividade  ATV-02-Transportar Template para YPA criar CAC

implementa  no  agente  BA a  funcionalidade  para  serviço  de  entrega do  template  de

capacidades do produto. Portanto, essa inicia-se com o formato de dados de capacidade

passado por RAS e gera em sua saída o serviço padronizado para entrega do conteúdo ao

cluster de dados (Figura 26). 

Fonte: O Autor

O refinamento da sub-atividade 02.01 - Estabelecer Comunicação permite estabelecer

um padrão de protocolo para troca de mensagens entre agentes e AAS no contexto I4.0.

Em seguida, o conteúdo da mensagem é verificado e padronizado com a atividade 02.02 -

Padronizar Conteúdo da Mensagem. A atividade 02.03 – Entrega dos Templates de

Capacidades PAS representa  o serviço de entrega  do conteúdo da passagem  para  o

agente YPA.

5.2.3 PFS com refinamento da atividade ATV-03-Criação de um Novo CAC

A última etapa deste processo é realizada com a  atividade ATV-03-Criação de um

Novo CAC desempenhada pelo agente YPA. Essa tem por objetivo, receber os templates

de capacidades gerados por PAS e cadastrar o conteúdo da mensagem em um formato

padrão de entendimento do Cluster para criação do CAC (Figura 27).

Figura 26 - PFS da atividade ATV-02-Transportar Template para YPA criar CAC
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Fonte: O Autor

O processo de criação do CAC inicia-se com a atividade 03.01 – Leitura do conteúdo

do Template, que permite a interação de mensagens para interpretação do conteúdo do

template fornecido pelo agente BA. A atividade  03.02 - Registrar os Dados  tem por

finalidade providenciar as tabelas com conteúdo padronizado para o CAC –  “Tabelas

CAC: representam os registros dos campos de dados e atributos para cada elemento

contendo deveres e obrigações que os candidatos devem seguir para adesão do CAC

(BARATA, 2003). Para elaboração desta tabela recomenda-se a utilização de diagramas

modelos de bando de dados com a utilização de ferramentas para geração de diagramas

de classe UML (APÊNDICE B)”. A atividade 03.03 - Preparar o Contrato de Adesão

ao Cluster - CAC é a criação do elemento CAC, descreve todas as condições e regras

para  contratação  de  serviços  dos  recursos,  além  de  realizar  as  operações  de

preenchimento dos atributos de cada objeto do Template de capacidades especificadas

para o CAC.

Pode-se encontrar um maior detalhamento com exemplo de diagrama de classe para

construção  do  CAC  no  capítulo  4.2.2.  de  Barata  (2003),  no  entanto  este  deve  ser

adaptado ao contexto de aplicação ao qual deseja-se implementar.

5.3REFINAMENTO DO PROCESSO 02: IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS -
Registro de ID

A Figura 28 apresenta o refinamento das atividades do Processo 02: Identificação de

Candidatos  -  Registro  de  IDs sendo  implementada  a  partir  da  cooperação  de

funcionalidades  dos  agentes  YPA,  BA,  MRA  e  PAS.  O  processo  inicia-se  com  a

atividade  ATV-04-Montar  Tabela  de  Credenciais  dos  Candidatos que  permite ao

agente  YPA disponibilizar  identificadores  (IDs)  para  os  candidatos  à  participação  do

cluster.  

Figura 27 - PFS da atividade ATV-03-Criação de um Novo CAC
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Fonte: O Autor

Em seguida,  a  atividade  ATV-05-Instanciar  MRA para  Identificação  de  IDs  de

Candidatos é habilitada no agente BA que recebe as credenciais – “geradas a partir do

serviço executado em  ATV-04-Montar Tabela de Credenciais dos Candidatos”, tendo

como saída a inscrição do agente MRA inicial.  A busca dos recursos inicia-se com a

atividade ATV-06-Identificar Recursos Disponíveis no agente MRA que após receber

as credenciais realiza a identificação dos Administration Shell dos Recursos - RAS.

Os recursos demonstram interesse para participação do cluster externando os IDs de

capacidades,  portanto  a  atividade  ATV-07-Apresentar  IDs  de  Capacidades  é

implementada em PAS. Em seguida, o agente BA realiza o serviço de entrega dos IDs de

capacidades  e  dos  recursos  com  a  atividade  ATV-08-Transportar  os  IDs  de

Capacidades para Cluster.

O processo 02 conclui-se com a atividade ATV-09-Guardar os IDs de Capacidades

que registra os valores de IDs das capacidades dos recursos na tabela de credenciais.

A seguir serão apresentados os refinamentos das atividades apresentadas nessa seção.

5.3.1 PFS com refinamento da atividade ATV-04-Montar Tabela de Credenciais dos 
Candidatos

O refinamento da atividade ATV-04-Montar Tabela de Credenciais dos Candidatos,

apresentado na Figura 29, permite criar a Tabela de Credenciais para disponibilidade aos

agentes que representam os recursos que desejam participar do cluster. O requisito para

início desta atividade é a conclusão de criação do CAC, realizada após a execução das

Figura 28 - PFS das atividades do Processo 02: Identificação de Candidatos (Registro de
ID)
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operações de YPA que libera as credenciais – “tributos chaves utilizados para identificar

de forma única uma entidade”  solicitando transporte para o agente BA. 

Fonte: O Autor

A sub-atividade 04.01 - Preparar os IDs de Credenciais apresenta os processos que o

agente YPA desempenha para preparação dos identificadores para os recursos candidatos

que desejam participar  da  coalizão.  A sub-atividade  04.02 -  Comandar Criação da

Tabela de Capacidades  apresenta as operações executadas por YPA para criação da

tabela de capacidades que será preenchida pelos recursos candidatos. Portanto,  a sub-

atividade 04.03 - Solicitar Transporte dos IDs de Credenciais apresenta a transferência

da  lista  de  IDs  de  credenciais  para  o  agente  BA iniciar  a  instanciação  e  busca  dos

recursos.

5.3.2 PFS com refinamento da atividade ATV-05-Instanciar MRA para Identificação de 
IDs de Candidatos

As credenciais são transportadas pelo agente BA, para isso é necessário implementar a

atividade  ATV-05-Instanciar MRA para Identificação de IDs de Candidatos (Figura

30). Essa atividade inicia-se após a criação da lista de IDs de credenciais, e executa as

atividades internas permitindo atribuir esta identificação a uma classe do agente MRA.

Fonte: O Autor

Figura 29 - PFS da atividade ATV-04-Montar Tabela de Credenciais dos Candidatos

Figura 30 - PFS da atividade ATV-05-Instanciar MRA para Identificação de IDs de
Candidatos
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A sub-atividade 05.01  -  Analisar  conteúdo da Mensagem  apresenta as  operações

executadas pelo agente BA ao receber a lista de IDs. Em seguida, a sub-atividade 05.02 -

Selecionar o ID inicial  realiza a organização dos IDs identificados em lista sequencial

para  atribuição  dos  agentes  de  recursos  MRAs.  A  sub-atividade  05.03  -  Atribuir  a

Identificação inicial ao MRAn apresenta as instâncias de agente MRA criadas a partir

dos IDs de convidados – “descreve uma lista de chaves identificadoras para cada agente

MRA instanciado”.

5.3.3 PFS com refinamento da atividade ATV-06-Identificar Recursos Disponíveis

O refinamento da atividade ATV-06-Identificar Recursos Disponíveis é concebido na

Figura 31 e permite ao agente MRA desempenhar a funcionalidade para identificação de

recursos  disponíveis.  Essa  atividade  retorna  uma  lista  de  informação  dos  IDs  de

Capacidades de Recursos.

Fonte: O Autor

A sub-atividade 06.01 - Registrar ID de entrada no Cluster apresenta a operação em

que o agente MRA atribui o ID de credencial a sua estrutura interna. Em seguida, a sub-

atividade  06.02 - Registrar Lista de IDs de Capacidades apresenta as operações para

criar  no  agente  MRA  uma  lista  de  alocação  dos  IDs  de  Capacidades que  serão

encontrados em Asset Administration Shell de Recurso - RAS. Por fim, a sub-atividade

06.03 - Habilita porta para Busca de Recursos apresenta os serviços de conexão com o

mundo conectado para encontrar os recursos participantes.

5.3.4 PFS com refinamento da atividade ATV-07-Apresentar IDs de Capacidades

O objeto RAS é localizado a partir de um evento externo do agente MRA que solicita os

IDs de capacidades, em que o refinamento da atividade  ATV-07-Apresentar IDs de

Capacidades é implementada em RAS para montar a lista de IDs de Capacidades que o

Figura 31 - PFS da atividade ATV-06-Identificar Recursos Disponíveis
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recurso virtual  possui em sua estrutura.  Sendo assim,  a  saída desta  atividade  será os

identificadores (IDs) de capacidades dos recursos (Figura 32).

Fonte: O Autor

A sub-atividade 07.01 - Acessar o Elemento que relaciona Capacidades apresenta as

operações  que  RAS  realiza  para  encontrar  os  IDs  de  capacidades no  submodelo

correspondente.  A  sub-atividade  07.02  -  Montar  Lista  de  IDs  de  Capacidades

apresenta os processos para gerar a lista com IDs de Capacidades. A sub-atividade 07.03

- Transmitir a Lista para MAS é o serviço de transmissão dos dados gerados para o

sistema de controle MAS.

5.3.5 PFS com refinamento da atividade ATV-08-Transportar os IDs de Capacidades 
para Cluster

O  refinamento  da  atividade  ATV-08-Transportar  os  IDs  de  Capacidades  para

Cluster é implementado no agente BA como um serviço de entrega para a lista com os

identificadores (IDs) de capacidades para o cluster. Esse processo recebe em sua entrada

a informação no formato I4.0 e padroniza para a linguagem dos agentes (Figura 33).

Fonte: O Autor

Figura 32 - PFS da atividade ATV-07-Apresentar IDs de Capacidades

Figura 33 - PFS da atividade ATV-08-Transportar os IDs de Capacidades para Cluster
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A sub-atividade 08.01 - Estabelecer Comunicação Padronizada apresenta os serviços

para comunicação I4.0 entre o AAS-RAS e o sistema de controle MAS. A sub-atividade

08.02 - Padronizar Conteúdo da Mensagem apresenta os serviços para estabelecer um

formato padrão de dados para transporte dos IDs de Capacidades dos Recursos. A sub-

atividade  08.03  -  Requisitar  registro  de  conteúdo  na  Tabela  de  Capacidades

apresenta os processos de transferência do conteúdo para o agente YPA que realiza as

operações de registro dos dados na Tabela de Capacidades.

5.3.6 PFS com refinamento da atividade ATV-09-Guardar os IDs de Capacidades

O  agente  YPA  recebe  a  lista  de  informação  contendo  os  IDs  de  capacidades,  e

implementa  a  atividade ATV-09-Guardar  os  IDs  de  Capacidades.  A saída  deste

processo  é  o  preenchimento  das  tabelas  de  credenciais  relacionadas  com os  IDs  de

capacidades trazidos por cada agente MRA (Figura 34). 

Fonte: O Autor

A sub-atividade 09.01 - Verificar Formato (sintaxe) dos dados apresenta as operações

para verificação do conteúdo transportado por BA. A sub-atividade 09.02 - Preparar as

classes  que serão  atribuídas  a  Tabela  de  Capacidades  realiza  as  operações  para

organizar os atributos trazidos: IDs de Recursos x IDs de Credenciais x  Lista de IDs de

Capacidades.  A sub-atividade  09.03 - Comandar a inserção dos IDs na Tabela de

Capacidades apresenta os comandos realizados para inserção dos atributos na tabela.

A segunda  etapa  do  processo  conclui-se  com o  registro  de  IDs  de  Capacidades e

Liberação das credenciais dos recursos encontrados, que possibilita o método de controle

evoluir para etapa de busca de Contratos Multilaterais de Coalizão – CMC.

Figura 34 - PFS da atividade ATV-09-Guardar os IDs de Capacidades
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5.4 REFINAMENTO  DAS  ATIVIDADES  DO  PROCESSO  03:  BUSCA  DE
CONTRATOS (CMC)

A  Figura  35 apresenta  o  refinamento  das  atividades  do  Processo  03:  Busca  de

Contratos  (CMC)  do  procedimento que  inicia-se  com  a  requisição  de  contratos  de

serviços para coalizão, gerando em sua saída uma tabela contendo os recursos habilitados

a participar da coalizão. Este processo é modelado com a cooperação dos agentes YPA,

BA, CLA e MRA.

O processo inicia-se com a atividade ATV-10-Requisitar contratos CMC, sendo uma

funcionalidade  do  agente  YPA  para  disponibilizar  o  template  do  CAC contendo  os

termos  e  serviços  de  capacidades  que  devem  ser  considerados  pelo  coordenador  da

coalizão.  Em  seguida  o  agente  BA  realiza a  atividade  ATV-11-Transportes  de

informação CMC e Instância CLA que possibilita a criação do agente CLA líder e

prepara o transporte das informações do CAC para orientação do contrato de serviços

CMC. 

Fonte: O Autor

O agente CLA líder após criar o CMC, realiza a atividade ATV-12-Busca de Membros

para  CMC  que  implementa  mecanismos  internos  para  preparação  dos  termos –

“descreve os métodos de preparação do conteúdo baseado nos dados do CAC que o

agente CLA enviará para os agentes de recursos MRA como referência para coalizão”

que os recursos devem seguir para fornecer os serviços. Por fim, a saída dessa atividade

permite  que o agente dos recursos MRA negocie a participação ao CMC, para tal,  a

atividade ATV-13-Negociar Participação CMC seja executada. 

Figura 35 - PFS das atividades do Processo: Busca de Contratos Multilateral de
Coalizão – CMC
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A seleção dos recursos que poderão aderir ao CMC é regulada por parâmetros como por

exemplo,  capacidades,  ontologia,  disposições  físicas e  desempenho do recurso.  Estes

parâmetros são parte do processo de decisão do agente CLA. 

A seguir são realizados os refinamentos das atividades referente a este processo.

5.4.1 PFS com refinamento da atividade ATV-10-Requisitar contratos CMC

O  refinamento  da  atividade ATV-10-Requisitar  contratos  CMC  apresentado  na

Figura  36,  melhora  a  abstração dos  serviços  do agente  YPA para preparação de um

pacote contendo os requisitos de serviços para atender o CAC, ou seja, as condições que

devem ser fornecidas para realização do Plano de Trabalho². Este processo inicia-se após

o cadastro dos IDs no cluster.

Fonte: O Autor

A Figura  36 detalha as sub-atividades necessárias para atender essa funcionalidade. A

atividade  10.01 - Acessar as Tabelas do CAC  permite que o agente YPA acesse as

tabelas do CAC e, a partir destas, é preenchido o template que orienta a concorrência

para oferta de serviços. A atividade 10.02 - Gerar Template de Requisitos dos Serviços

apresenta a  etapa  para  preenchimento  dos  atributos  que  representam  os  termos  para

contratação. A atividade 10.03 - Transmitir Template para BA permite que este pacote

de informação alcance os participantes, para isso uma requisição de transporte é feita

para o agente BA.

5.4.2 PFS com refinamento da atividade ATV-11-Transportes de informações CMC e 
Instância CLA

O refinamento da atividade ATV-11-Transportes de informação  CMC e Instância

CLA é apresentado na Figura  37, essa descreve as funcionalidades do agente BA para

Figura 36 - PFS da atividade ATV-10-Requisitar contratos CMC
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transporte do pacote de requisição dos serviços contendo os termos para contratação e

invocação do agente CLA líder da coalizão.

  Fonte: O Autor

A  sub-atividade  11.01  -  Estabelecer  Comunicação  Padronizada  apresenta  a

comunicação para uma nova requisição de transporte do Template de Contratação. Em

seguida, o agente BA realiza a sub-atividade 11.02 - Instanciar CLA líder em que este

serviço  criará  um agente  CLA que  irá  conduzir  as  etapas  de  busca  dos  serviços  de

recursos.  A atividade  11.03 -  Entregar a  requisição dos  requisitos  para serviço é

implementada no agente BA como serviço de entrega do conteúdo para o agente CLA

que analisará o template contendo os requisitos para contratação.

5.4.3 PFS com refinamento da atividade ATV-12-Buscar Membros para CMC

O  refinamento  da  atividade ATV-12-Buscar  Membros  para  CMC  apresenta  as

funcionalidades do agente CLA para preparação do contrato CMC a partir do template de

requisição recebido e realizar a busca dos candidatos que representam as capacidades dos

recursos (Figura 37). 

Fonte: O Autor

O processo de busca inicia com sub-atividade 12.01 - Análise do conteúdo que verifica

o  conjunto  de  tabelas –  “trata-se  das  tabelas  requisitadas  para  preparação  dos

Figura 37 - PFS da atividade ATV-11-Transportes de Informação CMC e Instancia CLA

Figura 38 - PFS da atividade ATV-12-Buscar Membros para CMC
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requisitos de contratação do CMC” recebido para composição do contrato multilateral

da  coalizão  -  CMC para  composição  dos  serviços.  Em seguida,  a  atividade  12.02  -

Preparação do Contrato CMC prepara as condições do CMC para atender a requisição

de  trabalho.  A busca  de  membros  é  realizada  com a  atividade  12.03  -  Estabelecer

Negociação  dos  Recursos,  serviço  este  que  seleciona os  recursos  habilitados  para

participar da adesão dos contratos CMC. 

5.4.4 PFS com refinamento da atividade ATV-13-Negociar Participação CMC

O refinamento da atividade ATV-13-Negociar Participação CMC  é apresentado na

Figura  39 permitindo que o agente MRA realize atividades de negociação dos serviços

requisitados do agente CLA. Essa atividade inicia a partir de uma requisição do CLA que

fornece como conteúdo de entrada para o MRA os termos para o serviço, assim, a sub-

atividade  13.01 -  Analisar os termos de contrato CMC  é habilitada,  permitindo ao

agente MRA negociar e decidir sobre permanência no contrato CMC.

  
Fonte: O Autor

A  sub-atividade  13.02  -  Decidir  permanência  na  concorrência  do  CMC  é

implementada no agente MRA para à análise do CMC e decisão sobre a continuidade dos

processos  de  negociação,  este  processo  de  seleção  é  regulado  por  equivalência

ontológica dos serviços de capacidade dos recursos (BARATA, 2003). Obs.: A etapa de

escolha  irá  verificar  todos  os  termos  para  celebração  do  contrato.  A  saída  desta

atividade  será  a  decisão  de  permanecer  no  processo  de  negociação  e  celebração  do

contrato. 

5.5 REFINAMENTO  DA  ATIVIDADE  DO  PROCESSO  04:
 CELEBRAÇÃO DO CONTRATO MULTILATERAL DE COALIZÃO – CMC

A Figura  40 apresenta o refinamento das atividades do  Processo 04:  Celebração do

Contrato  Multilateral  de  Coalizão  -  CMC)  do  método  de  controle, que  tem  por

Figura 39 - PFS da atividade ATV-13-Negociar Participação CMC
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finalidade permitir a cooperação entre os agentes, estabelecendo negociações e busca das

capacidades dos recursos. Os recursos previamente selecionados no Processo-03 podem

aderir aos contratos de serviços (CMC), sendo estes gerados e cadastrados no cluster.

Fonte: O Autor

Neste processo cooperam os agentes CLA, MRA, RAS, BA e YPA que disponibilizam

funcionalidades  para  alcançar  o  objetivo  do  sistema.  A  atividade ATV-14-Escolha

baseada em critério de decisão CMC é executada no agente CLA, permitindo realizar a

escolha  baseado  em  critérios  bem  estabelecidos  nos  termos  do  contrato  CMC.  Na

sequência o agente MRA desenvolve a atividade  ATV-15-Buscar as Capacidades dos

Recursos  para  acessar  os  sub-modelos  de  capacidades  em  RAS  considerando  as

condições estabelecidas para oferta do serviço.

A atividade  ATV-16-Fornecer Templates de Capacidades - Skill é executada pelo

objeto  RAS e,  permite  que  este  acesse  o  conteúdo  relativo  aos  IDs  solicitados  para

montar  os  templates  de  capacidades.  Na  sequência,  é  solicitado  ao  agente  BA  o

transporte com conteúdo de serviços - capacidades dos recursos, preenchidos no CMC.

Portanto, a atividade ATV-17-Transportes de Informação CMC firmado permite que

os  dados  de  CMC sejam encaminhados  ao  cluster.  Por  fim,  este  fluxo  de  processos

encerra-se com a atividade  ATV-18-Registrar CMC para cooperação no CAC  que

guarda  a  tabela  CMC  contendo  os  recursos  escolhidos  para  oferta  dos  serviços  de

capacidades.  A  seguir,  são  detalhados  os  fluxos  de  atividades  desta  etapa  do

procedimento.

5.5.1 PFS com refinamento da atividade ATV-14-Escolha baseada em critério de 
decisão CMC

O refinamento da atividade ATV-14-Escolha baseada em critério de decisão CMC

apresenta  os  processos  para  realizar  a  escolha  dos  recursos  baseado  em critérios  de

decisão, por exemplo as habilidades (Skill) dos RAS. A saída deste processo gera a lista

Figura 40 - PFS das atividades do Processo 04: Celebração do Contrato Multilateral de
Coalizão - CMC)
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de serviços contratados dos recursos, sendo estes agora de conhecimento do agente CLA

(Figura 41).

 

Fonte: O Autor

Essa funcionalidade inicia-se após o recebimento da lista de recursos habilitados na

terceira  etapa do procedimento,  portanto a sub-atividade 14.01 -  Convocar Recursos

apresenta os métodos para negociação dos serviços com os agentes MRA selecionados. O

critério de saída desta atividade será o retorno dos serviços com habilidades requisitadas.

A sub-atividade 14.02 - Executar Critérios para Contratação apresenta a máquina de

comportamento do agente CLA que escolhe os recursos baseado em critérios de decisão

que estabelecem valores desejados para os atributos dos recursos oferecidos. Por fim,

para  os  agentes  de  recursos  (MRA)  que  atendem  aos  critérios,  a  atividade  14.03  -

Contratar  os  Recursos é  executada,  apresentando  as  operações  que  estabelecem  o

contrato CMC entre os agentes MRA e seu agente líder CLA.

A  representação  dos  critérios  de  decisão  é  demonstrada  na  Figura  42 que  trata  o

refinamento da sub-atividade 14.02 - Executar Critérios para Contratação.

Fonte: O Autor

Figura 41 - PFS da atividade ATV-14-Escolha baseada em critério de decisão CMC

Figura 42 - PFS da sub-atividade 14.02 - Executar Critérios para Contratação
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A sub-atividade  14.02a -  Duração do Serviço  apresenta  a  operação que  verifica  o

atendimento ao tempo para conclusão do serviço. A sub-atividade  14.02b - Crédito de

Capacidade compara os créditos dos recursos com o requisito mínimo do contrato. Por

fim,  a  sub-atividade  14.02c  -  Análise  de  Penalidades  apresenta  as  operações  para

verificar os índices de penalidades dos recursos em execuções anteriores (Figura 42).

5.5.2 PFS com refinamento da atividade ATV-15-Buscar as Capacidades dos Recursos

O refinamento da ATV-15-Buscar as Capacidades dos Recursos  apresenta a  busca

referente à oferta dos serviços negociados para atendimento ao CMC da coalizão (Figura

43). 

Fonte: O Autor

Esta funcionalidade é habilitada com uma mensagem de pedido de serviços do agente

líder CLA, sendo assim, o agente MRA processa o pedido e prepara os serviços para

atendimento da requisição. 

A sub-atividade 15.01 - Selecionar IDs dos serviços oferecidos apresenta as operações

que o agente MRA realiza quando requerido para fornecer serviços, com base em sua

representação interna de capacidades. Em seguida, a sub-atividade  15.02 - Buscar as

Capacidades selecionadas apresenta as operações que descrevem a consulta do agente

MRA ao Administration  Shell  de  Recurso  -  RAS para  fornecimento  das  habilidades

(Skill) contratadas (Figura 43).

5.5.3 PFS com refinamento da atividade ATV-16-Fornecer Templates de Capacidades
- Skill

O refinamento  da  atividade ATV-16-Fornecer  Templates  de  Capacidades  -  Skill

apresenta como o objeto RAS realiza as operações a partir de um pedido para buscar

Figura 43 - PFS da atividade ATV-15-Buscar as Capacidades dos Recursos
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submodelos de capacidades. A saída desta atividade será os templates de capacidades

requisitados (Figura 44). 

Fonte: O Autor

O processo inicia-se com a atividade 16.01 - Acessar os submodelos de Capacidades

que  permite  o  objeto  evoluir  nas  classes  relacionadas  internamente  para  alcançar  os

atributos das habilidades dos recursos a partir dos IDs de capacidades requisitados. Ao

encontrar cada classe contendo habilidades (Skill), o objeto realiza a atividade 16.02 -

Moldar  os  Templates  atribuindo  os  parâmetros  das  Skill  selecionadas.  Por  fim,  os

elementos estarão prontos para utilização, portanto a atividade  16.03 - Transmitir os

Templates MAS apresenta a comunicação da porta com a aplicação de controle MAS

(Figura 44).

5.5.4 PFS com refinamento da atividade ATV-17-Transportes de Informação CMC 
Firmado

O  refinamento  da  atividade ATV-17-Transportes  de  Informação  CMC  Firmado

apresenta  o  transporte  dos  CMC  firmado  com  os  recursos,  portanto  estes  são

armazenados no cluster com o conteúdo de capacidades dos serviços contratados (Figura

45).

Fonte: O Autor

Figura 44 - PFS da atividade ATV-16-Fornecer Templates Capacidades – Skill

Figura 45 - PFS da atividade ATV-17-Transportes de Informação CMC Firmados
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Essa funcionalidade inicia-se com a sub-atividade 17.01 - Estabelecer Comunicação

Padronizada permite que o agente BA troque mensagens para transporte com o agente

CLA. Assim que se recebe o conteúdo, a subatividade 17.02 - Padronizar Conteúdo da

Mensagem é executada, descrevendo as operações para padronização da mensagem. Por

fim, a subatividade 17.03 - Requisitar registro de conteúdo CMC descreve os métodos

para transferência da mensagem padronizada para as tabelas do contrato CMC no cluster

(Figura 45).

5.5.5 PFS com refinamento da atividade ATV-18-Registrar CMC para cooperação no 
CAC

O  refinamento  da  atividade ATV-18-Registrar  CMC para  cooperação  no  CAC

descreve  os  processos  para  registro  dos  dados  de  CMC atualizado  com serviços  de

recursos contratados para atualização da tabela do CMC no cluster (Figura 46).

Fonte: O Autor

A sub-atividade 18.01 - Verificar Formato (sintaxe) dos dados apresenta a atividade

inicial que descreve as operações para desempacotar o conteúdo e realizar uma análise

sobre  a  sintaxe  padronizada  para  registro  dos  dados  no  cluster.  Em seguida  a  sub-

atividade 18.02 - Definir os Campos do CMC para atualização descreve as colunas e

valores  dos  atributos  que  serão  atualizados  -  o  nome  da  tabela,  recursos,  serviços

contratados contendo - habilidades (skill). Por fim, a sub-atividade 18.03 - Comandar a

inserção dos  Dados  na Tabela  apresenta  as  operações  para  inserção  dos  conteúdos

selecionados na tabela de contrato CMC (Figura 46).

Figura 46 - PFS da atividade ATV-18-Registrar CMC para cooperação no CAC



96

5.6REFINAMENTO  DA  ATIVIDADE  DO  PROCESSO  05:

 COMPOSIÇÃO DAS COALIZÕES CMC

A Figura 47 apresenta o refinamento do quinto e último processo do método de controle

Processo 05: Composição das Coalizões CMC sendo responsável por desempenhar as

funcionalidades dos agentes CLA, BA e YPA que possibilitam a formação de coalizões

das capacidades dos recursos, baseado nos serviços escolhidos na etapa anterior. A saída

deste processo será os dados de coalizão em termos de capacidades registrados por um

ID de coalizões.

Fonte: O Autor

O processo inicia-se após o registro dos contratos CMC no cluster, portanto o agente

CLA líder acessa os dados de serviços contratados dos recursos e implementa coalizões

com a atividade ATV-19-Coalizões baseado em Critérios de Decisão (Figura 47).  Os

serviços podem atender aos critérios caso sejam do tipo Skill  simples,  no entanto,  se

impossível formar coalizões o processo evolui para o agente YPA que coopera com a

funcionalidade  ATV-20-Buscar  Skill  Complexa  baseado  em  Critérios  de  Decisão

(Figura  49), sendo essa uma atividade que analisará as tabelas de serviços existentes,

buscando formar coalizão de Skill complexa. 

O agente YPA, faz uma requisição de serviço de transporte  para o agente BA, que

implementa a atividade ATV-21-Retorno para Coalizão (Figura 50) para transferir os

dados para o agente CLA líder. 

Figura 47 - PFS das atividades do Processo 05: Composição das Coalizões CMC
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A segunda possibilidade será o processo evoluir  para a atividade  ATV-22-Guardar

IDs de Coalizão com Serviços Contratados  (Figura  51) se o agente CLA conseguir

realizar o agrupamento dos serviços de capacidades, neste caso, o agente YPA recebe as

informações  sobre a  coalizão  e armazena-os em uma tabela  com identificador  ID de

Coalizão.

O método de controle da proposta finaliza com a saída do ID de Coalizão que pode ser

consumido  por  outras  soluções  que  busquem  executar  os  serviços  de  capacidades

encontrados com a solução multi-agente descrita neste estudo.

Os refinamentos das atividades mencionadas neste processo são apresentados a seguir.

5.6.1 PFS com refinamento da atividade ATV-19-Coalizões baseado em Critérios de 
Decisão

O  refinamento  da  atividade ATV-19-Coalizões  baseado  em Critérios  de  Decisão

apresenta as funcionalidades implementadas pelo agente CLA para realizar o mecanismo

de coalizão. Este processo determina quais as habilidades (Skill) dos recursos contratados

serão  organizadas  para  atender  as  restrições  do  CAC,  o  requisito  para  início  desta

atividade será a atualização das tabelas de CMC com os dados de serviços que foram

contratados no processo quatro (Figura 48).

Fonte: O Autor

O refinamento da sub-atividade 19.01 - Atualizar da lista de Serviços Contratados

apresenta  as  operações  do  agente  CLA  para  sincronismo  dos  serviços  em  seu

conhecimento com a tabela de capacidades do CMC. Em seguida, a sub-atividade  19.02

- Gerar a habilidade da Coalizão apresenta as ações realizadas a partir de critérios que

irão resultar em uma nova habilidade (Skill) gerada a partir dos serviços contratados. Por

fim, a sub-atividade  19.03 - Atualizar a Lista de Serviços oferecidos  permite que o

agente CLA atualize a lista de serviços da coalizão organizadas para atender os contratos

(Figura 48).

Figura 48 - PFS da atividade ATV-19-Coalizões baseado em Critérios de Decisão
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5.6.2 PFS com refinamento da atividade ATV-20-Busca Skill Complexa baseado em 
Critérios de Decisão

Na descrição técnica deste trabalho define-se uma habilidade (Skill)  do tipo simples

quando associada diretamente a um recurso, ou seja, o submodelo de capacidade contém

os serviços adequados ao que foi demandado, ou habilidades (Skill) complexas, as quais

foram  geradas  no  agente  CLA  no  mecanismo  de  coalizões  anteriores.  Portanto,   o

refinamento  da  atividade ATV-20-Busca  Skill  Complexa  baseado  em Critérios  de

Decisão apresenta mecanismos de busca dos serviços em histórico de tabelas do agente

YPA (Figura 49).

Fonte: O Autor

O  refinamento  da  sub-atividade 20.01  -  Verificar  Formato  (sintaxe)  dos  dados

apresenta as operações para verificação do conteúdo passado por CLA. Em seguida, a

sub-atividade 20.02 - Definir Critérios para busca do Serviço estabelece os critérios de

decisão para escolha dos serviços armazenados na tabela de coalizão histórica. A sub-

atividade 20.03 - Comandar a busca nas Tabelas de Coalizão permite ao agente YPA

realizar a busca dos serviços escolhidos. Por fim, a sub-atividade  20.04 - Comandar a

busca nas Tabelas de Coalizão  apresenta a organização dos dados encontrados para

transmissão ao agente CLA (Figura 49).

5.6.3 PFS com refinamento da atividade ATV-21-Retorno para Coalizão

O refinamento da atividade ATV-21-Retorno para Coalizão  apresenta o transporte

dos  serviços  de  capacidades  encontrados  no  histórico  do  cluster  que  podem  ser

adicionados à contratação para a coalizão dos serviços.  Portanto, o agente BA realiza o

transporte do conteúdo para o agente CLA líder (Figura 50). 

O  processo  inicia-se  com  a  sub-atividade 21.01  -  Estabelecer  Comunicação

Padronizada  habilitando  a  porta  que  escuta  uma  nova  requisição  de  transporte  dos

Serviços de Capacidades. 

Figura 49 - PFS da atividade ATV-20-Buscar Skill Complexa baseado em Critérios de
Decisão]
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Fonte: O Autor

Em  seguida,  a  sub-atividade  21.02  -  Transporte  dos  Serviços  de  Capacidades

apresenta as operações de transporte da mensagem contendo os templates de Capacidades

(Skill) (Figura 50).

5.6.4 PFS com refinamento da atividade ATV-22-Guardar IDs de Coalizão com 
Serviços contratados

O  refinamento  da  atividade ATV-22-Guardar  IDs  de  Coalizão  com  Serviços

contratados  apresenta  os  processos  para  registro  dos  dados contendo o conteúdo da

coalizão  coordenada por  CLA. Portanto,  essa atividade  cria  o  conteúdo da  tabela  de

coalizões (Figura 51).

Fonte: O Autor

A sub-atividade 22.01 - Verificar Formato (sintaxe) dos dados apresenta as operações

para  desempacotar  e  analisar  a  sintaxe  do  conteúdo  passado  pelo  agente  CLA  para

registro dos dados no cluster. Em seguida, a sub-atividade 22.02 - Comandar a Criação

da Tabela  Coalizão  apresenta  as  operações  para  gerar  a  tabela  para  a  coalizão  em

processo. Por fim, a sub-atividade 22.03 - Guardar Conteúdo da Coalizão descreve as

operações que o agente YPA executa para registrar o conteúdo recebido (Figura 51).

Figura 50 - PFS da atividade ATV-21-Retorno para Coalizão

Figura 51 - PFS da atividade ATV-22-Guardar IDs de Coalizão com Serviços contratados
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Após a utilização do  método é possível avaliar  e modelar  os elementos de controle

gerados.  A  seção  5 descreve  a  MODELAGEM  FUNCIONAL,  ANÁLISE  E

EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DA PROPOSTA que

apresenta os modelos de controle a partir da análise de componentes conservativos em

Rede de Petri - RdP com refinamentos consecutivos que possibilitam a abstração dos

modelos para verificação e validação de comportamento funcional dos agentes para o

controle garantindo a disponibilidade e validando o sistema com apoio da ferramenta de

simulação acadêmica  PIPE. Por fim, no Capítulo  6 um  exemplo de aplicação fornece

uma melhor compreensão sobre a utilização dos diagramas frente a conversão gradual

dos objetos de controle em uma abordagem simplificada.
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6 MODELAGEM  FUNCIONAL,  ANÁLISE  E  EXEMPLO  DE
APLICAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DA PROPOSTA

Esse capítulo tem como objetivo demonstrar a aplicação do procedimento a partir de

um exemplo de aplicação que utiliza os modelos gerados no procedimento da proposta

para coalizão de capacidades dos recursos virtuais, seguindo a modelagem proposta no

capítulo anterior. 

A simulação do método de controle é possibilitada com uso da ferramenta PIPE, assim

a partir de ciclos de avaliação é possível realizar análise e identificação da inserção de

componentes  para  garantir  que  os  modelos  satisfaçam  as  condições  operacionais  do

sistema, atendendo a critérios de redes conservativas. A seção 6.1 apresenta os diagramas

RdP resultantes.   A seção  6.2 descreve a  análise  dos  modelos  em RdP,  sendo estes

integrados  e  simulados  para  validação,  portanto  no  diagrama geral  são  discutidas  as

características estruturais e suas propriedades são apresentadas com elementos de análise

das características da RdP, como por exemplo, árvore de alcançabilidade e classificação

das redes. Por fim, a  seção  6.4 apresenta exemplos de aplicação do  método buscando

uma  melhor  compreensão  da  flexibilidade  do  sistema  de  controle  para  diferentes

aplicações no contexto da I4.0.

6.1 MODELAGEM  FUNCIONAL  DO  MÉTODO  PARA  CONTROLE  DE

COALIZÃO DOS RECURSOS

Essa seção apresenta o detalhamento da modelagem funcional das atividades do método

para controle de coalizão de recursos. Os modelos são orientados na padronização dos

diagramas PFS, divididos em cinco etapas para facilitar o entendimento e reduzindo a

complexidade do sistema para simulação. 

As boas práticas de modelagem foram utilizadas, em que se aplicam técnicas de RdP

interpretada, sendo os estados das atividades representadas por lugares e, as transições

representam  os  eventos.  Considera-se  inicialmente  a  identificação  destes  elementos,

sendo que cada serviço dos agentes é processado nos lugares e as transições indicam a

conclusão  ou  início  de  uma  nova  atividade.  Entre  as  transições  da  atividade  são

considerados lugares intermediários que aguardam o processamento de uma atividade.

A Figura  52 apresenta a RdP interpretada para o  Processo-01:  Criação do CAC para

um Novo Contrato de Trabalho. O Processo 02: Identificação de Candidatos (Registro
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de ID) é modelado na Figura 53, em que são apresentados tanto os eventos e estados do

processo  quanto a identificação de candidatos. Em seguida, o  Processo 03: Busca de

Contratos  Multilateral  de  Coalizão  –  CMC é  representado  pela  Figura  54,  trata  o

detalhamento dos elementos para Busca de Contratos Multilateral de Coalizão - CMC,  o

Processo 04: Celebração do Contrato Multilateral  de Coalizão - CMC e por fim , o

Processo 05: Composição das Coalizões CMC  é modelado na Figura 55.

A partir  dos modelos  gerados é  realizado o detalhamento  dos  estados e  eventos  de

processo, assim como adicionar elementos auxiliares para sincronização das atividades e

representação dos processos e recursos dos agentes  que estão oferecendo serviços de

processamento.

6.1.1 RdP do Processo-01: Criação do CAC para um Novo Contrato de Trabalho

O modelo em RdP da Figura 52 é concebido a partir do PFS da Figura 24 (Seção 5). A

camada (Funcional) da RAMI 4.0 é escolhida para acoplamento da aplicação de controle

sendo esta validada a partir dos modelos do procedimento.

Fonte: O Autor

O resultado final do processo de Criação do CAC para um Novo Contrato de Trabalho

MAS é apresentado na Figura 52, em que neste colaboram os agentes PAS, BA e YPA,

assim como especificado nos diagramas em PFS da seção 5. Entretanto, no modelo para

simulação RdP são adicionados os elementos (lugares) para disponibilidade de recursos

(agentes) e do processo. 

A Tabela  6  descreve  os  estados  e  eventos  do  modelo  em RdP da  Figura  52 que

possibilita a integração de Dados do Plano de Trabalho3 ao método de controle.

3 Plano de Trabalho   – descreve a sequência técnica para realização dos planos de trabalho na produção,
além  de  demonstrar  os  meios  –  recursos,  localização,  os  grupos   e  o  tempo  (Arbeitsplan,
Arbeitsplanerstellung, Vorgehensweise, Beispiel (industrial-engineering-vision.de).

Figura 52 - Modelo em RdP da atividade Criação do CAC para um Novo Contrato de
Trabalho MAS
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Tabela 6 - Estados e Eventos do Modelo em RdP da Figura 49

Estado Descrição Eventos Descrição

Pin Dados do Plano de Trabalho T0 Transição para processar nova OP no
Controle MAS

P0 Buscando os submodelos T1 Submodelos Encontrados

P1 Montagem do Template T2 Template preparado

P2 Transmissão de dados Template T3 Transmissão concluída

P3 [ATV-01] do agente PAS para 
processamento do Template PAS

T4 Comunicação padronizada

P4 Template aguarda Transporte T5 Transporte do Template iniciado

P5 Padronização de protocolo I4.0 T6 Padronização de dados concluída

P6 Processamento da mensagem T7 Transporte para DB executado

P7 Operações de transporte T8 Transição para interpretar conteúdo

P8 [ATV-02] do agente BA Transportando
Template

T9 Início  do  cadastro  dos  dados  de
Template PAS.

P9 Pacote de dados aguarda cadastro T10 Transição que possibilita a formação
do CAC

P10 Tradução do conteúdo Template T11 Processamento do CAC concluído

P11 Registrando os dados de Tabelas

P12 Formalizando elemento CAC

P13 [ATV-03] do agente YPA para criar um
Novo CAC 

P14 Processamento do processo-01 
[Processo 01]

P15 Elemento CAC criado

Fonte: O Autor

Essa etapa do processo integra-se a necessidade de Ordem Produção – OP, em que o

AAS-PAS fornece o template da OP para os agentes do controle que se encarregam de

processar e na geração de um novo Contrato de Coalizão – CAC.

O  elemento  CAC  criado  é  considerado  pré-requisito  para  início  do  Processo  02:

Identificação de Candidatos (Registro de ID).

6.1.2 RdP do Processo 02: Identificação de Candidatos (Registro de ID)

O modelo em RdP da Figura 53 é concebido a partir do PFS da Figura  28 (seção 5).

Este apresenta uma sequência de atividades iniciada após o processo de criação do CAC.

Como resultado, o RdP final gerado acopla atividades dos agentes YPA, BA, MRA e

RAS.
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Fonte: O Autor

Na modelagem e simulação do Processo 02: Identificação de Candidatos (Registro de

ID), foram adicionados elementos (lugares) para disponibilidade dos recursos e processo.

A Tabela 7 apresenta os estados e eventos da RdP, iniciada com o elemento CAC. Os

agentes  processam  a  preparação  de  credenciais  e  atividades  para  identificação  dos

recursos.

Após a colaboração de atividades dos agentes, os recursos possuirá seu agente MRA

representado no sistema de controle. A saída deste processo é a Tabela com lista de Ids

das capacidades dos candidatos inseridas no cluster.

A  conclusão  do  Processo-02 habilita  a  RdP  do  Processo-03:  Busca  de  Contratos

Multilateral de Coalizão – CMC.

Figura 53 - Modelo em RdP do Processo 02: Identificação de Candidatos (Registro de
ID)
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Tabela 7 -  Estados e Eventos do Modelo em RdP da Figura  53

Estado Descrição Eventos Descrição

P15
Elemento CAC disponível T12 Transição que inicia o processo de 

identificação dos candidatos

P16 Preparação das Credenciais T13 IDs de recursos criados

P17 Criação da Tabela Capacidades T14 Tabela de Capacidade criada

P18
Transferência da Lista de Credenciais T15 Pedido de transferência de 

credenciais

P19
[ATV-04] do agente YPA para montar tabela

de credenciais
T16 Transporte da mensagem com lista 

iniciada

P20

Credenciais aguarda Transporte T17 Transição que habilita a função de 
lista sequencial para instância de 
MRAs

P21 Análise do conteúdo da Mensagem T18 Lista de IDs criadas 

P22 Organizando lista de IDs para MRAs T19 Transição para agentes MRA

P23 Criando o MRA para cada instância de recurso T20 Habilita identificação dos recursos

P24
[ATV-05] do agente BA para transportar

template
T21 Transição para registro dos IDs de 

capacidades

P25
Aguardando identificação dos recursos T22 Lista de IDs de capacidades 

registrado

P26 Armazena o ID de credencial T23 Habilitação da busca dos recursos

P27
Registrando IDs de capacidades encontrados T24 Transição que acessa os submodelos 

de capacidades

P28
Conexão com o AAS de recurso da I4.0 T25 Início da função que monta lista de 

IDs das capacidades

P29
[ATV-06] do agente MRA para identificação

dos recursos
T26 Transição para transmitir a lista de 

IDs ao AAS de controle MAS

P30
Aguardando apresentação de IDs das

capacidades
T27 Pedido de transporte dos IDs de 

capacidades

P31
Processando submodelo de IDs das

capacidades
T28 Transporte com IDs de capacidades 

iniciado

P32
Montando a Lista de IDs de capacidades T29 Habilita função para padronização 

dos dados da mensagem

P33
Transmissão da Lista de IDs T30 Transição para registro da mensagem

contendo IDs de capacidades

P34
[ATV-07] do agente RAS para processamento

de IDs de capacidades
T31 Transporte de IDs concluído

P35
Aguardando transporte da Lista IDs T32 Inicia as operações para verificar o 

conteúdo da mensagem

P36
Padronização de protocolo I4.0 T33 Transição que permite organizar os 

atributos para tabela

P37 Processando formato padrão de dados T34 Habilita a inserção dos IDs na tabela

P38
Transferência do conteúdo para DB T35 Concluído a inserção dos atributos 

de IDs de capacidades na tabela

P39
[ATV-08] do agente BA para transporte de

IDs de capacidade

P40 Aguardando registro da lista de IDs

P41 Processando verificação do conteúdo

P42 Organização dos IDs da mensagem

P43 Inserção dos dados de IDs na tabela

P44 [ATV-09] do agente YPA para tabelas de
capacidades

P45 Processo-02 - Identificação dos Candidatos
(IDs de Capacidades) disponível

P46 Dados de Tabela IDs de Capacidades

Fonte: O Autor
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6.1.3 RdP do Processo-03: Busca de Contratos Multilateral de Coalizão – CMC.

O modelo em RdP da Figura 54 é concebido com base no PFS da Figura 35 (seção 5).

A sequência de atividades escolhida neste processo permite a execução do Processo-03:

Busca de Contratos Multilateral de Coalizão  - CMC.

Fonte: O Autor

No RdP do  último  processo  colaboram os  agentes  YPA,  BA,  CLA e  MRA, estes

utilizam como parâmetro de entrada os IDs de Capacidades dos Recursos  e tabelas do

CAC.  Os dados gerados permitem o processamento  das  funcionalidades  internas  aos

agentes que executam a busca de CMC.

A Tabela  8, trata com maior detalhamento os estados e eventos da RdP do Processo-

03: Busca de Contratos Multilateral de Coalizão – CMC.

Figura 54 - Modelo em RdP do Processo-03: Busca de Contratos Multilateral de
Coalizão – CMC.
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Tabela 8 - Estados e Eventos do Modelo em RdP da Figura 54

Estado Descrição Eventos Descrição

P46 Tabela de IDs Capacidades dos 
Recursos

T36 Transição  que  inicia  o  processo  de
busca de recursos para o CMC

P47 Acessar Tabelas com atributos do CAC T37 Disponibilidade  de  dados  para
template

P48 Processar Template de requisitos para Serviços do
CMC

T38 Template de requisitos gerado

P49 Processar pedido de Transmissão T39 Transição  que  habilita  requisição  de
transporte

P50 [ATV-10] do agente YPA para requisição de
contratos CMC

T40 Comunicação para transporte pronta

P51 Aguardando atividade de Transporte T41 Transição para instanciar o CLA

P52 Processa a nova requisição de transporte T42 Habilita a entrega dos requisitos para
serviços 

P53 Criação da instância agente CLA T43 Transição para busca dos membros

P54 Transferência do Template de contratação T44 Início da análise dos requisitos

P55 [ATV-11] do agente BA para transporte de
requisitos do CMC

T45 Habilita a preparação do CMC

P56 Template de contratação aguardando análise T46 Início da busca de membros 

P57 Processamento de tabelas da requisição T47 Conclusão da negociação dos recursos
habilitados

P58 Preparação do contrato CMC para atender
requisitos

T48 Evento com pedido de serviços 

P59 Negociação para seleção dos recursos T49 Início  do  processo  de  decisão  dos
recursos

P60 [ATV-12] do agente MRA com disponibilidade de
busca dos membros

T50 Transição de  retorno  para  mensagem
de decisão

P61 Pacote de requisição com pedidos de serviços

P62 Processando análise dos termos CMC

P63 Processo de decisão em permanecer na
concorrência

P64 [ATV-13] do agente CLA para negociação de
recursos

P65 Processo-03 - Busca de Contrato CMC
disponível

P66 Tabela de recursos habilitados

Fonte: O Autor

Os  processamentos  das  atividades  dos  agentes  possibilitam  gerar  as  tabelas  de

requisição, negociação e seleção dos recursos que permanecem na concorrência e por

fim, a saída deste processo será uma Tabela de recursos habilitados.

Os dados cadastrados na tabela de recursos habilitados são pré-requisitos para o início

do Processo 04: Celebração do Contrato Multilateral de Coalizão - CMC.

6.1.4 RdP do Processo 04: Celebração do Contrato Multilateral de Coalizão - CMC

O modelo em RdP da Figura 55 é concebido com base no PFS da Figura 40 (seção 5).

A cooperação de funcionalidades dos agentes CLA, MRA, RAS, BA, YPA possibilita a

execução do Processo 04: Celebração do Contrato Multilateral de Coalizão - CMC.
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Fonte: O Autor

A Tabela 9 descreve os estados e eventos do modelo em RdP da Figura 55, em que são

detalhados  o fluxo colaborativo das atividades dos agentes. 

Este  fluxo  utiliza  como  parâmetro a  tabela  de  recursos  habilitados,  os  agentes

processam os dados de entrada, e realizam o processo de escolha dos recursos com base

nos parâmetros de capacidades cadastrados.

Após  a  extração  dos  templates  de  capacidades  e  escolhidas  as  habilidades  são

cadastradas nos serviços de CMC que por fim são atualizados na tabela  de CMC do

cluster. A atualização da tabela de CMC contendo os serviços escolhidos (Skill) são pré-

requisitos para evolução do método o Processo 05: Composição das Coalizões CMC.

Figura 55 - Modelo em RdP do Processo 04: Celebração do Contrato Multilateral de
Coalizão - CMC
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Tabela 9 - Estados e Eventos do Modelo em RdP da Figura 55

Estado Descrição Eventos Descrição

P66 Tabela dos recursos habilitados T51 Transição  que  inicia  o  processo  de
celebração CMC

P67 Processo de negociação com recursos
habilitados

T52 Habilita o processamento de critérios

P68 Execução dos critérios de contratação T53 Início da contratação de recursos

P69 Processamento da contratação T54 Serviços contratados escolhidos

P70 [ATV-14] do agente CLA para escolha de
recursos baseado em critérios

T55 Transição  de  início  da  busca  das
capacidades 

P71 Aguardando busca de capacidades dos recursos T56 Início da busca de capacidades ofertadas

P72 Processa a seleção dos serviços T57 Habilita a consulta em AAS-RAS

P73 Busca de Capacidades em AAS-RAS T58 Início  da  execução  dos  templates  de
capacidades

P74 [ATV-15] do agente MRA para busca de
capacidades

T59 Transição dos submodelos encontrados

P75 IDs de serviços aguarda execução do template
das capacidades 

T60 Templates  dos  serviços  -  Skill
encontradas

P76 Processa o acesso a sub-modelos de
capacidades

T61 Elementos Templates prontos

P77 Processamento do Template T62 Inicia transferência do template

P78 Transferência dos dados via porta I4.0 T63 Transição para padronizar conteúdo

P79 [ATV-16] do agente RAS para fornecer
template de capacidades

T64 Habilita o processo de transferência

P80 Aguardando o transporte de templates T65 Conclusão da transferência dos dados

P81 Padronização de protocolo I4.0 T66 Inicia análise do conteúdo

P82 Processando formato padrão de dados T67 Transição para  organizar  os  atributos de
inserção

P83 Transferência do conteúdo  CMC para DB T68 Início da função que comanda inserção

P84 [ATV-17] do agente BA para transporte do
CMC

T69 Atualização da tabela CMC realizada

P85 CMC com serviços aguarda atividade para
inserção em tabela CMC.

P86 Padronização do conteúdo para DBs

P87 Processamento dos atributos de CMC

P88 Inserção dos dados de CMC na tabela

P89 [ATV-18] do agente YPA para registro do
CMC

P90 Processo-04 - Contratos CMC disponível

P91 Tabelas de CMC com dados de serviços
contratados

Fonte: O Autor

6.1.5 RdP do Processo 05: Composição das Coalizões CMC

O modelo em RdP da Figura 55 é concebido com base no PFS da Figura 47 (seção 5).

Neste processo cooperam os agentes CLA, YPA e BA para execução  do Processo 05:

Composição das Coalizões CMC. 
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Fonte: O Autor

A Tabela  10 descreve em maiores detalhes os estados e eventos da RdP do Processo

05: Composição das Coalizões CMC. Os agentes que colaboram neste processo utilizam

como  entrada  as  tabelas  de  CMC com  dados  de  serviços,  o  agente  CLA  realiza  o

processamento  das  habilidades  dos  recursos  e  com  base  em  critérios  gera  a

Funcionalidade de Coalizão.

 O fluxo do Processo 05: Composição das Coalizões CMC possui duas rotas possíveis,

assim como foi especificado no PFS, o agente CLA requisita o agente YPA em caso de

incapacidade na formação da Funcionalidade da Coalizão. Após o ciclo de processamento

deste conjunto de agentes a saída do processo é atualizada com os Ids de Funcionalidades

da coalizão que são inseridos na Tabelas  de Coalizão para CAC no cluster.  Em poder

destas informações o sistema de controle terá capacidade de comunicar  com as demais

aplicações para execução da ordem de produção do sistema multi-agentes (OP-MAS).

Após a modelagem e simulação dos processos, a próxima etapa deste procedimento,

trata à análise dos modelos em RdP que possibilita definir se estes são adequados e se

atendem aos critérios projetados.

Figura 56 -  Modelo em RdP do Processo 05: Composição das Coalizões CMC
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Tabela 10 -  Estados e Eventos do Modelo em RdP da Figura  56

Estado Descrição Eventos Descrição

P91 Tabelas de CMC com dados de serviços
contratados

T70 Transição que  inicia  o processo
de coalizão das capacidades

P92 Processamento da tabela capacidades T71 Transição que habilita a coalizão

P93 Máquina que gera habilidade da coalizão T72 Habilita  a  atualização  dos
serviços internos

P94 Processa atualização de serviços internos T73 Término do processo de coalizão

P95 [ATV-19] do agente CLA para coalizão de
recursos baseado em critérios

T74 Transição  indicando  a
necessidade  de  busca  skill
complexa

P96 Aguarda decisão sobre funcionalidade
encontrada

T75 Habilita  critérios  para  busca  de
serviço

P97 Processa conteúdo sobre necessidade do
serviço

T76 Início  da  busca  de  serviços  na
tabela de capacidades

P98 Estabelecer critérios para consultas na tabela
histórica de capacidades

T77 Transição para transferência das
habilidades encontradas

P99 Processamento da busca de capacidades
complexa

T78 Busca  de  Skill  complexa
concluída

P100 Transmissão de dados encontrados para o
CLA

T79 Início  do  transporte  das
habilidades

P101 [ATV-20] do agente YPA para busca de
Skill complexa

T80 Habilita operações de transporte

P102 Dados de capacidades aguarda transporte T81 Conclusão  do  transporte  para
CLA

P103 Processamento da comunicação para serviço
de transporte

T82 Transição  indicando  sucesso  na
coalizão em CLA

P104 Operações de transporte das capacidades T83 Início  da  criação  de  tabela  da
nova coalizão

P105 [ATV-21] do agente BA para retorno a
coalizão 

T84 Habilita  processo  para  guardar
conteúdo de coalizão

P106 Análise do conteúdo para tabela de coalizão T85 Transição que indica a conclusão
do armazenamento do modelo de
coalizão

P107 Processamento dos dados para gerar o novo
metadado na tabela de coalizão

P108 Operações de registro do conteúdo da nova
funcionalidade de coalizão

P109 [ATV-22] do agente YPA para guardar a
funcionalidade e IDs da coalizão

P110 Processo-05 - Coalizões disponível

P111 Tabelas de Coalizões para CAC

Fonte: O Autor

 

6.2 ANÁLISE DO MODELO EM RdP

Neste item será apresentado a análise dos modelos funcionais do método para controle

de coalizão das habilidades de recursos virtuais. A implementação dos modelos PFS é

feita com apoio da ferramenta PIPE que possibilita a edição e construção dos modelos

em RdP interpretadas. 

A Figura  57 apresenta o modelo geral do  método de controle com a integração dos

cinco  diagramas  RdP  demonstrados  no  item  5.1.  A  representação  trata-se  de  uma

simplificação  dos  modelos  simulados  para  facilitar  a  análise  das  características

estruturais e propriedades do sistema concebido.
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6.2.1 Análise de propriedades estruturais do modelo RdP do método de controle

Em uma RdP, estuda-se o comportamento estático ou dinâmico a partir da evolução dos

processos: i) As características estáticas são aquelas que caracterizam-se a estrutura da

rede  sem analisar  a  evolução,  ou  seja,  as  propriedades  estruturais  não  se modificam

durante  o  funcionamento  da  rede.  ii)  O  comportamento  dinâmico  representa  o

comportamento da RdP que evoluem no tempo a partir de um estado inicial (MURATA,

1998;  FATTORI,  2019). Neste  item  apresentam-se  as  propriedades  estáticas  que

determinam a estrutura da rede, ou seja, os elementos estruturais que não se modificam

durante a execução, independentemente das marcações da rede.

Sequência: A representação simplificada do método de controle é projetada de maneira

sistematizada sequencialmente considerando a sequência de processos que compartilham

atividades  dos  agentes.  A  cada  etapa  do  processo  existe  um  fluxo  de  dados  que

demandam entradas, processam o conjunto de informações recebidas e atualizam suas

saídas para alcançar o objetivo do sistema, a seção 5.1 descreve os elementos de dados

gerados nestas  etapas.  O modelo em RdP da Figura  57 apresenta a  simplificação do

método de controle  da proposta  e na Tabela  11 são detalhados os  estados para cada

atividade dos processos.

A modelagem de comportamento dinâmico demonstra o sequenciamento das atividades

do  método de controle  para coalizão das capacidades dos  AAS de Recursos (RAS) a

partir de demandas do AAS de Produto (PAS). 
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Fonte: O Autor

Figura 57 - Modelo em RdP Geral - simplificado da proposta
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Tabela 11 - Atividades sequenciais em RdP da Figura 57

Atividade Estados Atividade Estados

[ATV-01] P0, P1, P2, P3 [ATV-12] P57, P58, P59, P60

[ATV-02] P5, P6, P7, 08 [ATV-13] P62, P63, P64

[ATV-03] P10, P11, P12, P13 [ATV-14] P67, P68, P69, P70

[ATV-04] P16, P17, P18, P19 [ATV-15] P72, P73, P74

[ATV-05] P21, P22, P23, P24 [ATV-16] P76, P77, P78, P79

[ATV-06] P26, P27, P28, P29 [ATV-17] P81, P82, P83, P84

[ATV-07] P31, P32, P33, P34 [ATV-18] P86, P87, P88, P89

[ATV-08] P36, P37, P38, P39 [ATV-19] P92, P93, P94, P95

[ATV-09] P41, P42, P43, P44 [ATV-20] P97, P98, P99, P100, 101

[ATV-10] P47, P48, P49, P50 [ATV-21] P103, P104, P105

[ATV-11] P52, P53, P54, P55 [ATV-22] P106, P107, P108, P109

Fonte: O Autor

Os modelos sequenciais atendem a requisitos dos diagramas PFS da  seção  5,  sendo

estes projetados para permitir o compartilhamento de funcionalidades dos agentes. Os

Processos de 1 á 5 são executados de forma encadeada em que os processos podem ser

concorrentes com dependências entre si, relacionando os dados da requisição AAS-PAS

que são  processados  em AAS-MAS para  a  coalizão  das  capacidades  em AAS-RAS.

Nota-se que a última etapa do processo de coalizão gerou a possibilidade de duas rotas

sequenciais em que a [ATV-19] pode evoluir tanto para [ATV-20] se necessário busca de

Skill complexa ou finalizar o método de controle na [ATV-22].

Paralelismo: O modelo RdP geral do método de controle não descreve atividades em

paralelo, isso porque após uma série de simplificações nos modelos em PFS optou-se por

processos  sequenciais  das  atividades,  estas  resultam  no  método  para  busca das

capacidades dos recursos. Em cada etapa do controle são gerados dados que possuem

dependência para início da próxima etapa do processo.

Invariantes  de  Lugar:  Este  conceito  foi  utilizado  para  construção  de  processos

baseados em redes  de componentes  conservativos,  evitando o problema de contato  –

situação em que verifica-se a pós condição da atividade, garantindo que a informação

gerada na etapa subsequente a atividade realizada evolua após o término das atividades

de agentes que relacionam-se em cada Processo - 01 á 05. (Tabela 12).
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Tabela 12 - Invariantes de Lugar dos Processos 1 á 5 do RdP da Figura 57

Estados Descrição
P15 O estado P15 representa o invariante de lugar do  Processo-01 com o Processo-02

que iniciará após a criação da (Tabela CAC)
P46 O lugar P46 representa o invariante de lugar do  Processo-02 com o  Processo-03,

que iniciará após o armazenamento de (IDs de Capacidades)
P66 O estado P66 representa o invariante de lugar do Processo-03 ao Processo-04, sendo

este iniciado após a criação da (Tabela de Recursos habilitados)
P91 O estado P91 representa o invariante de lugar do Processo-04 ao Processo-05, sendo

este lugar (Tabelas de CMC com dados de serviços contratados)
P110 No Processo-05 foi adicionado o invariante de lugar P110 e o retorno para [ATV-

21] para uma nova rodada, portanto o elemento de transporte dos dados recebidos,
preenche o estado P91 com os dados de YPA a serem processados por CLA. O
Processo-05, resulta na (Tabela de Coalizões para CAC)

Fonte: O Autor

Conflito: O Processo-05 é conflitante no estado P96, essa característica está de acordo

com as  especificações  do  PFS,  sendo necessário  um processo  de  decisão  interno ao

agente CLA  em que o processo evolui  para a  [ATV-20] em caso de necessidade  de

buscas recursivas no histórico de capacidades, ou o Processo-05 evolui para [ATV-22],

armazenando (Tabela de Coalizões para CAC) – Figura 58.

Fonte: O Autor

A transição T82 será ativada em caso de sucesso no processo decisório do agente CLA,

habilitando a  ATV-22 – Guardar Ids de Coalizão com Serviços contratados no agente

YPA. Em caso de indisponibilidade na formação da coalizão nos processos internos ao

agente CLA a transição T74 é ativada. No agente YPA foi projetado na ATV-20 – Busca

Skill  Complexa  baseado  em  Critérios  de  Decisão  um  mecanismo  de  busca  das

capacidades complexas.

Figura 58 - Atividades 20 e 22 - Conflito para decisão de fluxo no estado P96
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A  simulação,  portanto,  demonstrou comportamento  desejado  sem  que  existam

interrupções,  contudo  para  uma melhor  experiência,  recomenda-se  à  adição  de  arcos

habilitadores que sincronizam as ações geradas. No método de controle da proposta são

necessários  projetos  que  especifiquem  os  fluxos  internos  as  atividades  de  decisão

intermediárias dos agentes.

Disponibilidade de Recursos: A modelagem do método de controle proposto específica

um  fluxo  orientado  a  processos,  portanto  no  modelo  RdP  foi  necessário  utilizar  o

conceito  de  invariante  de  lugar,  evitando  problemas  de  contato  e  garantindo

disponibilidade das atividades e processos. No método de controle, os agentes cooperam

em  diferentes  processos,  assim  estes  realizam  serviços  distintos,  para  isso, são

adicionados os elementos de disponibilidade descritos na Tabela 13.

Tabela 13 - Atividades de disponibilidade em RdP da Figura 57

Estados Descrição Estados Descrição
P3 [ATV-01]  do  agente  PAS  para

processamento do Template PAS
P60 [ATV-12] do agente MRA com disponibilidade

de busca dos membros
P8 [ATV-02]  do  agente  BA  Transportando

Template
P64 [ATV-13]  do agente CLA para negociação de

recursos 
P13 [ATV-03]  do  agente  YPA  para  criar  um

Novo CAC 
P65 Processamento do processo-03 [Processo 03]

P14 Processamento do processo-01 [Processo 01] P70 [ATV-14]  do  agente  CLA  para  escolha  de
recursos baseado em critérios

P19 [ATV-04] do agente YPA para montar tabela
de credenciais

P74 [ATV-15]  do  agente  MRA  para  busca  de
capacidades

P24 [ATV-05]  do  agente  BA  para  transportar
template 

P79 [ATV-16]  do  agente  RAS  para  fornecer
template de capacidades

P29 [ATV-06] do agente MRA para identificação
dos recursos

P84 [ATV-17]  do  agente  BA  para  transporte  do
CMC

P34 [ATV-07]  do  agente  RAS  para
processamento de IDs de capacidades

P89 [ATV-18]  do  agente  YPA  para  registro  do
CMC

P39 [ATV-08]  do agente BA para transporte de
IDs de capacidade 

P90 Processamento do processo-04 [Processo 04]

P44 [ATV-09]  do  agente  YPA  para  tabelas  de
capacidades

P95 [ATV-19]  do  agente  CLA  para  coalizão  de
recursos baseado em critérios

P45 Processamento do processo-02 [Processo 02] P101 [ATV-20] do agente YPA para busca de Skill
complexa

P50 [ATV-10] do agente YPA para requisição de
contratos CMC 

P105 [ATV-21] do agente BA para retorno a coalizão

P55 [ATV-11]  do agente BA para transporte de
requisitos do CMC

P109 [ATV-22]  do  agente  YPA  para  guardar  a
funcionalidade e IDs da coalizão

P110 Processamento do processo-05 [Processo 05]

Fonte: O Autor

Os agentes podem ser compreendidos como elementos que executam serviços dentro do

método de controle da proposta possibilitando a realização de atividades. Para análise dos

modelos RdP da Figura 57 são considerados que as atividades são requisitadas para um

produto AAS-PAS, portanto não foi necessário o compartilhamento dos recursos.
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Em projetos de controle específicos que descrevem diferentes AAS-RAS pode existir a

necessidade  de  compartilhar  estes  agentes,  para  atender  a  demanda  do  processo,

lembrando que para cada AAS-RAS deve existir um agente MRA associado.

6.2.2 Análise das propriedades dinâmicas do modelo em RdP do método de controle

     
A Figura 59 apresenta a ferramenta de análise gráfica do PIPE para tratar características

de  acessibilidade  e  cobertura  das  RdPs.  A  análise  dessas  técnicas  resultam  na

alcançabilidade dos processos RdP da proposta em que considera-se três propriedades:

Limitação e Segurança, Própria ou Reinicializáveis e Vivacidade.

Fonte: O Autor

Limitabilidade e  Segurança: O modelo para o  método de controle de coalizão  das

capacidades dos recursos da I4.0 é considerado seguro pois a RdP geral simuladas em

PIPE a partir da análise gráfica para acessibilidade e cobertura representada na Figura 59

demonstra que nenhum dos estados alcançados possibilita a acumulação de marcas e,

para qualquer estado S(t) para todos os lugares existe uma transição de disparo associada,

sendo assim o modelo além de limitado é considerado seguro. 

Vivacidade: Uma RdP é considerada viva se para qualquer marcação S(t)  existir ao

menos uma transição habilitando o disparo.  A integração dos Processos de 01 á 05

Figura 59 -  Análise gráfica para acessibilidade e cobertura da RdP da proposta
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apresenta  uma entrada no estado inicial –  S0 (t0) que evoluiu em todos os estados até

alcançar o estado final da RdP – S82 (T86) (Figura 59). 

A  análise  da  alcançabilidade  dos  processos  realizado  com  a  ferramenta  PIPE

demonstrou que todos os processos do método de controle são livres de deadlocks, sendo

assim, os processos do método de controle  alcançam o estado final S82 a partir de seu

estado inicial S0 sem que ocorram problemas de parada e permitindo que os ciclos de

cada atividade e processos recomecem.

Reversibilidade: A modelagem do método para o controle de coalizão dos recursos da

I4.0 é proposta em cinco etapas - Processos 01 á 05 com dependência de processos, isto

é,  em cada processo existe fluxo de dados que resultam na geração de tabelas,  estas

associadas  aos  elementos  de  AAS de  Produto  (PAS)  ou  Recurso  (RAS).  O sistema

garante  que  uma  nova  requisição  possa  ser  encontrada  por  meio  de  contratos  e  as

habilidades dos recursos possam ser associadas com análise de critérios orientada por

contratos CMC. 

Os Processos de 01 a 05 foram estruturados considerando os requisitos de componentes

conservativos,  assim  caracteriza-se  a  necessidade  de  reversibilidade  nas  atividades  e

processos. Foram utilizadas transições inicial e final que delimitam a entrada e saída dos

elementos gerados nos respectivos processos e a disponibilidade do agente, marcada por

um lugar. Apenas no último processo foi implementada uma lógica de retorno baseado

no  critério  de  decisão  para  habilitar  os  estados  S-70 e  S-75 enquanto  houver  a

necessidade de consulta da tabela de capacidades. 

Equidade: A  modelagem  e  simulação  do  método  de  controle é  simplificada  para

validação dos modelos em que estes permitem avaliar uma única rodada de processo, isto

significa que existem  transições pré e pós condições dos  estados que representam as

atividades dos agentes uma única vez, portanto o modelo RdP do método de controle é

dito incondicionalmente justo.     

6.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS MODELOS

Neste  trabalho  optou-se  por  apresentar  os  resultados  com  apoio  de  métodos  que

apresentam  uma  visão  comportamental,  utilizando  o  seu  grafo  de  marcações  e

identificação dos componentes conservativos da RdP . A ferramenta PIPE é escolhida

para  apoiar  a  classificação  dos  modelos  pois  esta  apresenta  em  sua  composição

ferramentas para Classificação da RdP - este módulo permite a interpretação da RdP em



119

diferentes  tipos  de acordo para atendimento  dos  requisitos  do modelo  projetado.  Em

seguida,  a  Análise  do  Espaço de  Estados  para  o  método de  controle é  apresentada,

atendendo a critérios de segurança (Safe) e remoção de interrupções (Dead-looks). Além

disso, são identificados os componentes conservativos a partir dos lugares e transições

que não se alteram.

6.3.1 Classificação da RdP do método de controle para o procedimento da proposta

A interpretação do módulo de classificação demonstra as seguintes características para

os  Processos  de 01 á 04 do método de controle  da proposta: i)    State  Machine  ,  não

aplicável pois para cada transição existem apenas um lugar de saída; ii) Marked Graph,

os processos são do tipo gráficos marcados e livres (Free Choice Net) por possuírem

exatamente uma transição na entrada e uma transição na saída e seus arcos saem para

lugares único.

A  Figura  60 apresenta  os  resultados  de  classificação  extraídos  do  módulo

“classification” da ferramenta PIPE.

Fonte: O Autor

Nesta análise considerou-se dois testes, o primeiro (Figura 60a) verifica os modelos em

RdP dos  Processos 01 a 05 de forma individual.  O método de controle completo foi

estudado na Figura 60b, este apresentou alterações comparado aos resultados individuais,

isso porque, o sistema de controle MAS não é considerado um grafo marcado “Marked

Graph” ou rede livre de escolha “Free Choice Net”. Os resultados na Figura 60b atendem

a especificação  do procedimento  e  apresenta  os  resultados  do  critério  de  escolha  no

Processo-05.

O modelo final é considerado uma RdP do tipo simples  (Simple Net) e/ou estendida

(Extended  Simple  Net),  não  apresentando  transições  conflitantes,  isso  garante  o

Figura 60 - Resultados de Classificação RdP (a - Modelos RdP individuais e b -
modelo Geral RdP)
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atendimento das especificações  dos requisitos destacados nos modelos conceituais em

PFS para coalizão das funcionalidades dos recursos da I4.0. 

6.3.2 Análise do Espaço de Estados para o método de controle proposto

A Figura 60 apresenta a análise por enumerações das marcações ou espaços de estados

extraídos de um módulo da ferramenta PIPE que fundamenta-se na construção do espaço

de  estados  resultante  da  RdP  do  modelo  geral  do  método  de  controle  proposto  no

procedimento.

Fonte: O Autor

Após rodadas de simulações é realizado uma varredura das ocorrências e nota-se que

esta atende a critérios de segurança (Safe) pois as marcas evoluem por todos os lugares

projetados.  Além disto  o modelo  é  dito  como limitado  (Bounded)  de  grau 1 (maior

número de marcas nos lugares) e por fim, a RdP do modelo possibilita que todas as

transições satisfaçam as condições dos processos sem que haja interrupções, portanto a

rede é livre de interrupções (Deadlock).

Uma melhor experiência na simulação foi possível devido a inserção de elementos de

componentes conservativos nas atividades e Processos de 01 á 05 do método do controle.

Tanto  as  atividades  quanto  os  processos  atendem  aos  critérios  enumerados  nas

propriedades  dinâmicas  deste  projeto,  isso  porque,  foram  utilizados  os  conceitos  de

invariante de lugar e os agentes cooperam sequencialmente na arquitetura de controle

mesmo participando em diferentes atividades.

Figura 61 - Análise Espaço de Estados da RdP
Geral da Proposta
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6.3.3 Conclusões parciais dos resultados da avaliação dos modelos

A modelagem  do  método  de  controle  para  coalizão  dos  recursos  no  contexto  I4.0

baseia-se  nas  diretrizes  da  RAMI4.0  e  ontologias  retiradas  de  IADE/CoBASA

demonstraram coerência no escopo dos modelos para validação dos processos. As etapas

de aquisição dos dados de PAS e manipulação destas informações são essenciais em uma

arquitetura  flexível  de  controle  que  possibilite  implementar  características  ativas  nos

AAS, por exemplo de recursos para que estes cooperem suas funcionalidades. Portanto o

uso de técnicas de PFS para modelar sistemas de software distribuídos demonstram-se

eficazes  por permitir  um melhor  encapsulamento  entre  os processos e  como estes  se

relacionam.  A  complexidade  para  modelagem  de  sistemas  MAS  ainda  assim  é  um

desafio,  assim  como  sua  implementação,  neste  trabalho  optou-se  por  técnicas  mais

genéricas  utilizando  diagramas  PFS/RdP do tipo  Condição/Evento  e  que  atendem os

conceitos de componentes conservativos. Os diagramas PFS oferecem uma linguagem

intuitiva, compreendida por diferentes especialistas das Engenharias.

Os  modelos  RdP  gerados  a  partir  dos  diagramas  em  PFS  demonstraram  o

comportamento  desejado  no  sistema,  sendo  utilizado  técnicas  para  atendimento  das

características estruturais e comportamentais  desejadas por modelistas. Os processos e

conhecimento  para  agentes  podem  ser  sistematizados  e  posteriormente  validados  de

forma conceitual utilizando RdP.

As avaliações e análise do modelo geral em RdP trataram aspectos importantes para

modelagem e passagem do procedimento para seguinte fase de implementação. Notou-se

que as técnicas escolhidas encaminharam os modelos para uma estrutura sequencial com

dependência  dos  serviços  oferecidos  por  agentes.  Além  disso,  foram  suprimidos

possíveis conflitos e deadlocks. No Processo-05 do método de controle do procedimento

foi  necessário  implementar  um  fluxo  concorrente  para  escolha  do  fluxo  necessário,

considerando condições internas ao processo de decisão dos agentes de coalisão.

6.4EXEMPLO DE APLICAÇÃO PARA USO DO PROCEDIMENTO

O exemplo de aplicação da proposta é demonstrado considerando uma representação de

fluxo produtivo nos moldes tradicionais de chão de fábrica (Figura 62).  

O  sistema  produtivo  é  representado  por  um  Produto  Eixo  (Figura  65)  sendo  este

composto por  Ordem de Produção (OP) que demandará  processos e capacidades  dos
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recursos –  “capacidades foram detalhadas na seção técnica como sendo, a descrição

das implementações dos recursos para efetivar uma ação no mundo físico ou virtual”. 

O fluxo de processo tradicional inicia-se com a entrada de matéria prima no sistema e

após  os  recursos  realizarem  operações  por  meio  de  serviços  o  produto  acabado  é

concebido em sua saída.  

6.4.1 Representação Tradicional de Fluxo Produtivo

Nessa  subseção,  demonstra-se  uma  aplicação  de  fabricação  em  chão  de  fábrica

tradicional,  no entanto a proposta deste trabalho considera os ativos virtuais ou Asset

Administration  Shell  como  objeto  de  controle  para  utilização  do  procedimento  da

proposta.

A representação do fluxo de material e utilização dos recursos nas operações de chão de

fábrica foi  delimitado  nos seis processos -  Processo-a à Processo-f. Em cada processo

existem tarefas  relacionadas  que  demandam as  habilidades  escolhidas  previamente  a

partir dos serviços de recursos virtuais - RAS.

Fonte: O Autor

Este exemplo é composto por cinco recursos - pallet (P1) e (P2) para armazenar matéria

prima e produtos acabados respectivamente. O robô (R1) responsável por atividades de

transporte entre os elementos do sistema e duas máquinas (M1) e (M2) que oferecem

serviços de usinagem. 

Os elementos de armazenamento (pallets) e transporte (robô) são únicos, ou seja, neste

exemplo não existem capacidades similares que possam ser escolhidas a partir do método

Figura 62 - Exemplo de fluxo produtivo na visão de chão de fábrica tradicional
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de controle da proposta, no entanto para as máquinas (M1) e (M2), estas podem realizar

serviços  iguais  como -  Facear  e  Furar,  no  entanto,  estas  diferem em requisitos  de

capacidades em relação às operações de  Torneamento - (M1) diâmetro maior e (M2)

diâmetro  menor,  e  Acabamento -  (M1)  retificar  diâmetro  maior  e  (M2)  fazer  rasgo

chaveta.

A Tabela  14 descreve uma  Ordem de Produção (OP)  com a escolha dos processos,

tarefas, capacidades e recursos necessários para confecção de um determinado produto. 

Tabela 14 - Exemplo de OP descrita no Produto (Eixo)

Processo Tarefa Capacidades Recursos Descrição
Processo-a C1 Transportar material de P1 para

M1
R1 Atividade  de  transferência  do  buffer  de

armazenamento P1 para o primeiro processo de
usinagem na máquina M1

Processo-b C2, C3,
C4

Furar
Tornear diâmetro maior
Retificar diâmetro maior

M1 Atividades  para  usinagem  de  peça,  neste
exemplo de OP, escolhe-se iniciar em M1

Processo-c C5 Transportar material de M1 para
M2

R1 Atividade de transporte da máquina M1 para M2

Processo-d C6, C7,
C8

Tornear diâmetro menor
Fazer rasgo chaveta
Facear

M2 Atividades de usinagem de peça, neste exemplo,
escolhe-se a M2 para tornear e fazer a chaveta e
finalizar com acabamentos

Processo-e C9 Transportar material de M2 para
P2

R1 Atividade de transferência da máquina M2 para
a armazenagem P2

Processo-f C10 Armazenagem  do  Produto
Acabado

R1 Término  do  processo  e  disponibilidade  do
produto acabado. Armazenagem em (P2)

Fonte: O Autor

Este fluxo de trabalho inicia-se com o Processo-a  que demanda o recurso Robô (R1)

para realização do serviço de transporte entre o pallet (P1) e a máquina (M1). Em seguida

o Processo-b, descreve as atividades para as capacidades planejadas da OP são realizadas

por (M1) que ao finalizar libera a peça para (R1).

 O Processo-c inicia-se com (R1) realizando o transporte do material entre a máquina

(M1) e a máquina (M2) que no Processo-d executa as operações para usinagem da peça.

Uma atividade de transporte é requerida no Processo-e, após as operações de usinagem, o

recurso (R1) realiza a transferência do produto acabado para o pallet de saída (P2). O

fluxo de trabalho finaliza com o armazenamento em (P2) que disponibiliza o produto

final.

Nota-se que, nesta aplicação de produção a (OP) é orientada a processos, recursos e

operações que devem ser realizadas,  no entanto a abordagem deste  trabalho tratará  a

adequação  deste  sistema  para  o  contexto  da  I4.0,  sendo  assim  busca-se  maior

flexibilidade dos recursos em termos de serviços disponíveis para oferta de habilidades

(Skill) –  função dos recursos para efetivar uma ação no mundo físico ou virtual .



124

 A descrição dos serviços é feita considerando o conceito das Capacidades para Ativo

I4.0, sendo que estas estão descritas nos sub-modelos dos recursos que as possuem, assim

estes relacionam as  habilidades – Skill para atender as necessidades das operações de

processos.  As  habilidades  são  então  escolhidas  nos  ativos virtuais  (RAS),  seguindo

critérios de decisão, como por exemplo as restrições  existentes nos equipamentos físicos

(Assets).

A Figura  63 apresenta a  transcrição destes ativos  (recursos) sendo estes  observados

como elementos que fornecem suas capacidades (serviços).

Fonte: O Autor

A próxima  subseção demonstra  um  exemplo  de  virtualização  dos  ativos  -  Asset

Administration Shell utilizando os  conceitos  estudados nas  especificações  técnicas  do

trabalho.

6.4.2 Representação Virtual dos Elementos – AAS

O exemplo de aplicação uma vez estabelecido sua estrutura física e funcionalidades

dos  recursos,  precisa  migrar  para  o  contexto  I4.0.  Portanto,  essa  subseção  utiliza  as

orientações da seção 4.3 da proposta para modelagem dos AAS.

Assim como existem os ativos no mundo físico para concepção de processos em chão

de fábrica, estes elementos são detalhados no ambiente virtual. 

É  importante  mencionar  que  este  exemplo apresenta  uma melhor  compreensão  do

ambiente  ao  qual  deseja-se  controlar,  atendendo  os  requisitos  da  I4.0.  Em  projetos

Figura 63 -  Exemplo de capacidades dos recursos em chão de fábrica
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industriais, entende-se que estes elementos são especificados e fornecidos como plugins

para integração e implementações de aplicações na camada funcional como aqueles que

utilizaram o método para controle  de coalizão  dos  recursos  virtuais  no contexto  I4.0

baseados em multi-agentes.

A Figura  64  apresenta a virtualização dos ativos  especificados no fluxo produtivo

deste exemplo de estudo de cas o. A integração vertical dos ativos físicos ao AAS é de

escopo do fabricante.

Fonte: O Autor

Este exemplo de aplicação concentra maiores esforços em apresentar uma descrição

com base em exemplos que facilite a compreensão dos  AAS para sistemas produtivos

que compreendem uma coleção de elementos. No exemplo da Figura  64, são previstos

AAS-Máquina (M1 e M2), o AAS-Robô (R1), AAS-Pallet de entrada (P1) e AAS-Pallet

de saída (P2). Todos os elementos AAS especificados utilizam o meio de comunicação

padronizada da I4.0 -  “mapeamento do formato de dados para compartilhamento de

informações entre diferentes  sistemas aderentes  aos I4.0Cs” (BADER, 2020).  A sub-

seção 4.2 deste trabalho descreve na  Tabela 4 os pré-requisitos para aderência do método

da proposta.

Após  especificação  e  modelagem  dos  AAS  apresentados,  o  próximo  passo  será  o

detalhamento dos sub-modelos  que serão utilizados  no exemplo de sistema produtivo

para fabricação do Produto Eixo. 

 A Figura 65 apresenta exemplos de submodelos para os Asset Administraiton Shell de

Produto (PAS) e Recurso (RAS).

Figura 64 - Exemplo de virtualização dos recursos
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Fonte: O Autor

O  AAS-PAS  apresentado  em Figura  65-a,  contém  os  sub-modelos  para  atender  a

Ordem de  Produção  (OP)  de  um produto  (Eixo).  Essa  OP foi  exemplificada  com a

escolha dos Processos em que estas descrevem Tarefas. Para cada tarefa são atribuídas as

capacidades dos recursos, assim como foi demonstrado na Tabela 14 e Figura 63. Para

atender aos requisitos da I4.0, nota-se que os recursos não são especificados diretamente

nos dados da OP do Produto – Eixo, sendo necessário uma sistemática de controle que

localize nos AAS de recursos – RAS os serviços que melhor atendam as necessidades

dos processos de fabricação.

O AAS-RAS (Figura 65-b) representa uma Máquina (M1) e suas funcionalidades em que

demonstram-se dois sub-modelos – Furar (AAC02) que descreve as Skill (operações) de

serviços  para  realização  de  tarefas  de  perfuração.  Portanto,  os  parâmetros  tratam do

detalhamento  das  especificações  do serviço  que  é  oferecido  pela  capacidade.  O sub-

modelo Tornear (AAC03) representa a Skill para operações que permitem tornear a peça.

Estes exemplos demonstram-se adequados com o contexto dos dados de AAS da I4.0,

em  que  foram  previstos  os  sub-modelos  de  (PAS)  semelhantemente  a  uma  OP

Figura 65 - Exemplo de estrutura dos AAS - PAS e RAS
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tradicional, porém contendo o planejamento das tarefas, processos e capacidades. Na OP

não  são  relacionados  diretamente  os  recursos,  isso  porque  deseja-se  utilizar  a

flexibilidade do método de controle da proposta.

6.4.3 Exemplos de Agrupamentos das Capacidades

A aplicação do método de controle resulta na geração das  Tabelas de Coalizões para

CAC,  assim  este  exemplo  representa  de  uma  forma  gráfica  dois  casos  de  conexões

possíveis para o agrupamento das capacidades, considerando a flexibilidade dos recursos

M01 e M02 apresentados anteriormente.

A Figura  66 apresenta um exemplo  estático  das conexões  possíveis  entre  os  dados

relacionados  dos  sub-modelos  de  PAS  que  demandam  outras  informações  das

funcionalidades (capacidades) em RAS.

Fonte: O Autor

O AAS-PAS e AAS-RAS seguem as  diretrizes  dos  diagramas  UML fornecidos  na

seção 4.3 da proposta, sendo que PAS - possui sub-modelos de processos que relacionam

capacidades  e,  RAS  descreve  os  sub-modelos  de  capacidades  que  relacionam  as

funcionalidades que por sua vez descrevem as Skill ou operações para fabricação.

Figura 66 -  Exemplo-a de conexões possíveis de capacidades dos AAS
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Estes são AAS passivos da I4.0, porém o acoplamento da aplicação de controle MAS

concede a estes elementos a capacidade de coalizão das informações de capacidades dos

recursos, portanto os objetos PAS e RAS da proposta, podem ser entendidos agora como

objetos ativos por participarem de forma colaborativa no fornecimento dos dados para os

agentes que realizam os serviços inerentes aos processos internos das atividades. 

A atribuição do agente PAS no Processo-01 do método de controle da proposta é de

conceber um fluxo para  seleção dos atributos destes sub-modelos seguindo os requisitos

passados  pela  OP  tradicional,  portanto  este  associará  ao  sub-modelo  de  produto

correspondente e externa um template contendo as informações, a partir deste evento os

agentes que participam nos processos evoluem de forma autônoma com suas atividades

até alcançar o objetivo do sistema -  Tabelas de Coalizões para CAC.

A Figura  66 apresenta  um  segundo  exemplo  (Exemplo-b)  que  representa  outra

alternativa para conexões de capacidades dos AAS-RAS atendendo a demanda da OP

passada por AAS-RAS. 

Fonte: O Autor

O AAS-PAS descreve em sua OP as capacidades que podem integrar estes elementos.

Para facilitar o entendimento deste estudo, tornou-se fixo as capacidades dos AAS-R1,

AAS-P1  e  AAS-P2  por  serem  elementos  únicos,  no  entanto  para  capacidades  de

Figura 67 - Exemplo-b de conexões possíveis de capacidades dos AAS
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usinagem,  as  máquinas  (M1) e (M2) podem compartilhar  as  habilidades  (Skill)  para

furação ou acabamento.

Para cada ativo real, é projetado o seu ativo virtual, portanto no exemplo de aplicação

as  funcionalidades  das  máquinas  (M1)  e  (M2)  agora  são  atribuídas  aos  elementos

administration shell -  AAS-M1 e AAS-M2 que possibilitam representar as capacidades

de usinagem. 

Na  Figura  66 agora  atribui-se  os  serviços  C2,  C3  e  C4 para  máquina  (M2),

considerando  uma  alternativa  em  caso  de  indisponibilidade  destas  habilidades  na

máquina (M1). O AAS-R1 representa as capacidades de transferência de material,  em

seguida os  pallets  são representados por  AAS-P1 e AAS-P2, sendo estes  capazes  de

entregar capacidades de armazenagem de matéria-prima e armazenamento de produtos

acabados respectivamente.

As Figuras 66 e 67 representam dois possíveis caminhos de escolha após a utilização

do método de controle do procedimento da proposta, gerando coalizão das capacidades

dos recursos para atendimento da OP. O controle foi concebido de forma processual

(Processo-01 á  05),  permitindo  que  em cada  etapa  os  dados sobre  as  conexões  das

capacidades dos recursos virtuais (RAS) sejam concebidos.

O  processo  de  escolha  das  capacidades  é  possível  considerando-se  os  dados

armazenados em forma de contratos para requisição da coalizão, assim o controle MAS

foi  capaz  de  definir  a  conexão  dos  atributos  –  Skill  de  recursos  a  partir  dos  dados

armazenados em AAS. 

O desenvolvedor – programador de software para controle MAS pode seguir a seção 

para concepção dos modelos de AAS-PAS e AAS-RAS seguindo as diretrizes I4.0 que

melhor adeque-se a sua realidade de sistema de produção, assim como, a concepção do

método de controle MAS da proposta utilizando os diagramas concebidos na seção  5

para implementar a coordenação dos dados de capacidades baseado em sistemas multi-

agentes (MAS).

6.4.4 Resultados e Discussões

Os exemplos demonstrados nessa seção comparam as abordagens tradicionais de fluxo

para  fabricação  de  produto  baseado  em OP que  descrevem  os  processos  e  recursos

previamente escolhidos. Foi então apresentado uma nova visão aderente aos conceitos da

I4.0  baseado  na  Engenharia  de  Capacidades,  assim  o  procedimento  da  proposta  é
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abordado numa visão  de  processos,  capacidades  e  habilidades  descritas  nos  recursos

virtuais. 

Este trabalho escolheu lidar com uma problemática recorrente na indústria em que os

sistemas de manufatura tradicionais devem ser equipados de conceitos que atribuam -

“capacidade de auto-organização, reconfiguração e plugar para produzir” nos sistemas

inteligentes de manufatura. Estes aspectos são alcançados com integração de arquiteturas

específicas  para  o controle  da “combinação  de  habilidades  ou criação de  clusters  de

trabalho a  partir  da melhor  escolha  dos  serviços de recursos a  partir  das habilidades

(Skill) disponível.

O  encontro  das  arquiteturas  IADE  e  CoBASA  para  controle  MAS  acopladas  às

diretrizes da RAMI 4.0, apresentaram vantagens ao tratarmos de sistemas flexíveis e auto

configuráveis, pois atribuem relacionamento de capacidades dos recursos virtuais – AAS

de forma ativa.

O método de controle do procedimento da proposta apresentou benefícios em relação

aos trabalhos estudados por detalhar de uma forma sistemática os processos, atividades e

serviços para cada agente do controle capaz de realizar “coalizões de capacidades dos

recursos”.  Os  trabalhos  abordados  na  literatura,  apresentam  um  bom  detalhamento

ontológico  das  aplicações  específicas,  como é  o  caso  o  tratamento  das  coalizões  em

entidades virtuais, porém estes não detalham os modelos conceituais para transição entre

validação dos conceitos e aplicações de software. Este trabalho contribui fornecendo um

método que utiliza técnicas em PFS e RdP que aproximam-se dos conceitos utilizados na

indústria  e  também  ser  conhecido  por  engenheiros  que  modelam  a  construção  de

aplicações de software.

Os diagramas PFS apresentam processos baseados em conceitos de sistemas de eventos

discretos – SED dos quais atendem um problema recorrente na arquitetura de software,

sendo a validação dos modelos antes de colocá-los em produção. 

O método da proposta resulta em RdPs do tipo simples estendida (Extended Simple

Net), devido ao seu comportamento linear, sem recursos conflitantes ou atividades em

paralelo,  seguindo  as  especificações  previstas  na  Seção  3.  Os  modelos  em RdP são

gerados a  partir  dos  PFS que conservam as  características  comportamentais  previstas

pelo  desenvolvedor,  além  disto,  este  método  possibilitou  entender  o  comportamento

dinâmico do fluxo de atividades, em comparação aos diagramas de comportamento UML

que limitam-se a uma visão estática dos modelos.
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As  ferramentas  em RdP forneceram diferentes  métricas  de  validação  e  análise  que

apoiam de forma decisória no avanço para implementação dos modelos. As ferramentas

utilizadas  apoiaram tecnicamente a  escolha das atividades  do controle,  resultando em

uma rede RdP sequencial com dependência dos serviços MAS com exceção do Processo-

05 que demonstra uma transição com possibilidade de escolha para coalizão dos recursos,

sendo essa amparada ou não por agente YPA.

A segunda  característica  da  proposta  do  trabalho  foi  o  desafio  para  integração  dos

conceitos  MAS  as  diretrizes  da  I4.0,  sendo  essa  uma  proposta  inovadora  no  meio

acadêmico pois são poucos os trabalhos que discutem a utilização de agentes acoplados

aos AAS e até o presente momento não foram encontradas  propostas que descrevem

metodologias para controle das capacidades dos recursos virtuais – AAS apoiados por

arquiteturas  MAS.  Os  trabalhos  existentes,  normalmente  utilizam  de  conceitos  mais

simples  para  relacionar  os  atributos  dos  modelos  em  que  metamodelos  podem  ser

gerados  a  partir  de  dados relacionais  ou  com apoio  de  serviços  web ou arquiteturas

orientadas a serviço (SOA) para concepção dos AAS. 

A vantagem  é  que  conceitos  que  utilizam  os  paradigmas  SOA são  mais  fáceis  de

implementar  por  existirem  trabalhos  consolidados  com  apresentação  de  plugins  ou

bibliotecas para construção, no entanto essas abordagens tornam os sistemas de software

mais rígidos, sendo necessário realizar manutenções nos modelos em caso de alterações

ou inserção de novos componentes no sistema. Portanto, conclui-se que essas abordagens

não atendem de forma integral aos conceitos de manufatura inteligente e flexível da I4.0,

para  isso  propostas  que  amparem conceitos  de  Gêmeo Digital  –  GD são ideais  pois

aproximam os dados de máquina aos modelos virtuais da I4.0C.

Apesar das vantagens destacadas neste trabalho, ainda assim trata-se de uma proposta a

nível conceitual que melhora os conceitos existentes para concepção das aplicações de

controle da I4.0.

A proposta deste trabalho escolheu ser neutra quanto às tecnologias devido ao rápido

avanço tecnológico  e constante  mudança nas definições,  possibilitando que o método

proposto  venha  a  ser  elaborado  por  linguagens  e  bibliotecas  de  referência  do

desenvolvedor, desde que estes atendam os requisitos mínimos especificados.

Os trabalhos recentes apresentaram a utilização de ferramentas como:  i) PyI40AAS -

Python  Industry  4.0  Asset  Administration  Shell,  projeto  que  fornece  uma

implementação do Asset Administration Shell (AAS) para sistemas da I4.0 compatível

com o meta modelo especificado pelas diretrizes I4.0 utilizados neste trabalho; ii) AASx
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Package Explorer, fornece uma interface de serviço para elaborar repositórios de AAS;

iii)  JADE -  JAVA Agent  DEvelopment  Framework,  é  um framework  de  software

totalmente implementado na linguagem Java. Simplifica a implementação de sistemas

multiagentes  por meio de um middleware que atende às especificações do FIPA; iv)

PADE  -  Python  Agent  DEvelopment  framework,  é  um  framework  para

desenvolvimento, execução e gerenciamento de sistemas multi-agentes em ambientes de

computação distribuída, utiliza as bibliotecas do projeto Twisted para implementar a

comunicação entre os nós de rede.
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7 CONCLUSÕES

Foi  proposto  um  método  para  estabelecer  relacionamentos  entre  capacidades  e

habilidades dos AAS de maneira ativa utilizando controle baseado em multi-agentes no

contexto I4.0. O método da proposta é amparado por um procedimento que permite a

migração  dos  sistemas  de  manufatura  tradicionais,  sendo  a  aplicação  do  método

orientado no relacionamento e organização de entidades dos ativos virtuais “habilidades

de AAS” utilizando os conceitos de MAS para “controle de coalizão” das “capacidades

de recursos”.

O  método  de  controle  deste trabalho  relaciona  os  conceitos  para  agrupamento  dos

atributos  de  entidades  virtuais  –  Asset  Administration  Shell  (AAS)  ao  tratarmos  do

contexto  I4.0.  Por  outro  lado,  as  abordagens  de  manufatura  emergentes  determinam

antecipadamente a combinação dos serviços de recursos que atenderam uma determinada

demanda de produção. Esses conceitos podem atender aplicações que não exigem tanto

determinismo, no entanto, a introdução do IoT na indústria aumenta a complexidade das

operações  diante  do  grande  volume  de  informação  e  oscilações  de  demanda  que

dificultam na implementação de modelos. 

 O estudo representou de forma conceitual um método que possibilita a migração dos

sistemas de manufatura tradicional para aderir aos conceitos digitais da I4.0, tendo como

objeto de controle os Assets Administration Shell – AAS dos recursos. São fornecidos os

requisitos  para  quem deseja  aderir  a  metodologia  possa  conceber  os  AAS seguindo

diretrizes  I4.0 e integração destes com a aplicação de controle  MAS especificada.  O

procedimento da proposta deste trabalho   deve ser avaliado em aplicações reais por meio

das diferentes ferramentas de software disponível.

Foram  necessárias  adaptações  e  reconstruções  buscando  seguir  as  especificações  e

padronizações  de  uma  nova  abordagem  de  arquitetura  que  fornece  as  diretrizes  das

aplicações  que  desejam  integrar-se  ao  contexto  I4.0.  Os  documentos  que  tratam  as

diretrizes I4.0 encontram-se em desenvolvimento, em que estes apresentaram diferentes

versões no desenrolar desse trabalho, sendo que recentemente publicaram a especificação

dos meta-modelos e aplicações com Asset Administration Shell – AAS. 

Na  modelagem  de  elementos  de  software  como  é  o  caso  dos  AAS  são  utilizadas

técnicas conhecidas no ambiente da computação, por exemplo os diagramas UML. Neste

trabalhou optou-se por diagramas PFS na geração dos modelos do método da proposta.

Os trabalhos da I4.0 assim como as propostas de desenvolvimento dos sistemas MAS
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também  utilizam  diagramas  UML,  em  que  observou-se  a  inexistência  de  uma

padronização  para  especificação  dos  agentes  sendo  estes  conceitos  muitas  vezes

adaptados aos paradigmas orientado a objetos – OO.

No procedimento da proposta foi representado o comportamento dos agentes utilizando

técnicas de sistemas a eventos discretos – SED em rede de petri – RdP.

As diretrizes da I4.0 não descreve ou limita os desenvolvedores sobre como realizar a

integração dos AAS, assim entende-se que aplicações específicas dependem do nível de

complexidade  do  sistema.  Fica  a  cargo  do  desenvolvedor  a  escolha  da  melhor

metodologia  que  atenda  sua  necessidade.  Entende-se  que  os  conceitos  MAS  são

promissores  para  controle  de  coalizão  das  capacidades  dos  recursos,  no  entanto  são

encontrados desafios quanto ao protocolo de comunicação MAS que seguem a normativa

FIPA-ACL, como essa normativa não apresenta continuidade tecnológica,  são válidas

propostas que utilizam bibliotecas alternativas, padronizando a linguagem de controle ao

contexto I4.0.

Os estudos dos conceitos apresentados neste trabalho demonstram-se promissores para

evolução  das  técnicas  de  controle  utilizadas  nos  objetos  virtuais  –  AAS,  assim  são

importantes propostas que envolvam tecnologias e suas aplicações para tratamento dos

dados  e  validação  do  método  apresentado.  Propostas  que  realizem  a  construção  dos

modelos  de  agentes  assim  como  os  AAS-PAS  e  AAS-RAS  utilizando  bibliotecas

padronizadas  da  I4.0  são  aceitáveis,  especialmente  as  propostas  que  possibilitem

introduzir os modelos de capacidades e habilidades (Skill). 

O desenvolvimento deste trabalho geraram os seguintes artigos: (VEIGA et al., 2020;

VEIGA et al., 2021a; VEIGA et al., 2021b; VEIGA et al., 2021c).

Quanto a trabalhos futuros propõe-se:

 explorar a construção do raciocínio dos agentes visando atender os desejos processuais

de cada atividade  do procedimento,  assim sugere-se explorar  ferramentas  e  técnicas

para construção do comportamento dos agentes, por exemplo, BehaviorTree.CPP4;

 construção de APIs que integrem a sistemática de controle com os modelos de recursos

virtuais – AAS, explorando e aplicando protocolos de comunicação que possuam em

4 BehaviorTree.CPP: uma biblioteca C++ que fornece uma estrutura para criar BehaviorTrees - uma árvore
de comportamento “Behavior tree” trata-se de um modelo matemático para execução de planos ou tarefas
semelhante  aos  Finity  State  Machine  –  FSM,  porém  de  forma  mais  flexível  e  modular;
https://www.behaviortree.dev/
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seu encapsulamento mecanismos que atendam as diretrizes da I4.0, como por exemplo

as linguagens, XML - eXtensible Markup Language. Uma possível ferramenta para sua

concepção  é:  xml.etree.ElementTree5 -  The  ElementTree  XML  API,  módulo  que

implementa uma API simples e eficiente para analisar e criar dados XML;

 implementação do fluxo principal do procedimento,  considerando uma simplificação

dos  Processos-01  á  05  com  bibliotecas  multi-agente  adequadas  a  um  exemplo  de

aplicação que realize agrupamento das capacidades descritas nos metamodelos de AAS

- SPADE6;

 estudar e desenvolver uma aplicação de prova de conceito que integre essas ferramentas

e tecnologias para validação do procedimento, avançando com testes exploratórios  de

bibliotecas que forneçam a possibilidade de construção dos AAS como por exemplo,

PyI40AAS7 – Python Industry 4.0 Asset Administration Shell.

5 xml.etree.ElementTree:  O módulo implementa uma API simples e eficiente para analisar e criar dados
XML: https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html

6 SPADE - Smart Python Agent Development: Uma plataforma de sistemas multiagente escrita em Python
e baseada em mensagens instantâneas (XMPP): https://spade-mas.readthedocs.io/en/latest/readme.html

7 PyI40AAS – Python Industry 4.0 Asset Administration Shell: O projeto PyI40AAS fornece uma 
implementação do Asset Administration Shell (AAS) para Sistemas da Indústria 4.0, compatível com o 
metamodelo e a especificação de interface fornecida - https://pypi.org/project/pyi40aas/
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APÊNDICE A - FERRAMENTA PARA SIMULAÇÃO DOS MODELOS

Os modelos gerados na proposta deste trabalho são validados a partir da modelagem e

simulação em Rede de Petri (RdP). Para simulação de uma RdP é necessário a utilização

de  ferramentas  que  compreenda  essa  sintaxe.  Algumas  ferramentas  acadêmicas  como

Platform  Independent  Petri  net  Editor  (PIPE) ou  CPN-Tools são  extensivamente

exploradas.

Neste trabalho optou-se por utilizar a ferramenta PIPE por ser uma plataforma aberta e

apresentando recursos para análise de componentes conservativos dos modelos. 

A ferramenta PIPE pode ser comparada a um tradutor automático de grafos gerados em

RdP,  portanto,  são  capazes  de  reproduzir  o  esquema  gráfico  que  trata  o  conjunto  de

equações internas a RdP, possibilitando a execução de simulações. A RdP pode ser gerada

a partir dos refinamentos consecutivos em PFS, sendo estas RdPs executadas e validadas a

partir dos grafos modelados na ferramenta PIPE (DINGLE, 2009). A Figura 68 demonstra

os principais componentes da ferramenta PIPE:

 Fonte: adaptado de Fattori et al. (2019)

Os  lugares  da  RdP  são  representados  graficamente  por  círculos  e  as  transições  são

representadas  por  retângulos.  Na  proposta  deste  trabalho,  os  lugares  representam

componentes  passivos  “espaços  intermediários  que  alocam  o  resultado  da  troca  de

mensagem e comunicação entre agentes” e,  transições  representam componentes  ativos

“sendo  responsável  por  realizar  pedidos  de  processos  ou  atividades,  responder  a  uma

determinada perturbação ou simplesmente representar a troca de informações entre objetos

(agentes) do procedimento da proposta”.

A ferramenta  PIPE possui módulos para análise  das propriedades  do RdP, em que o

desenvolvedor pode realizar uma validação quantitativa ou qualitativa dos modelos. Esse

módulo permite que a RdP seja classificada nos seguintes tipos (FATTORI, 2019): 

Figura 68: Principais componentes da ferramenta PIPE
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 Classificação – State Machine, sendo uma RdP em que cada transição tem exatamente

um lugar na entrada e saída; - Free Choice Net: é uma RdP ordinária em que todo arco

saíndo de um lugar é o único de entrada para uma transição; -  Extended Free Choice

Net:  sendo uma RdP em que todas as transições compartilham um lugar de entrada e

que possui necessariamente os mesmos lugares; - Simple net ou Asymmetric choice net:

a RdP pode apresentar transições de saídas para multiplos lugares; - Extended Simple

Net - representa uma RdP em que existem transições de saída em comum ou o conjunto

de transições de saída de um determinado lugar igual ao conjunto de transições de saída

de outro lugar (ou vice-versa).

 Comparação –  Módulo que compara a funcionalidade de duas RdPs considerando a

configuração dos Lugares, Transições e Arcos.

 Reachability Graph – Módulo que fornece uma representação visual (grafo em forma

de árvore) de todas as possibilidades (estados alcançaveis) derivados dos disparos de

uma RdP em análise.

 State Space Analysis – Este módulo permite a análise de propriedades qualitativas da

RdP, como limitabilidade, segurança e auto-travamentos.

 Minimal Siphons and Minimal traps –  uma ferramenta que fornece um conjunto de

lugares da RdP que nunca aumentam (minimal siphons) e o conjunto de lugares que

nunca ficam sem marcas (minimal traps). Essa análise possibilita verificar a vivacidade

e alcançabilidade do modelo.

 Incidence  and  Marking  – possibilita  descrever  o  comportamento  dinâmico  da  RdP

baseado em equações. Sendo assim este módulo disponibiliza a matrizes de incidência e

vetor de marcação que são importantes por exemplo para verificar a conservabilidade

da RdP.

 Invariant  Analysis -  Esse  módulo  calcula  os  vetores  dos  invariantes  de  lugar  (P-

invariants) e de transição (T-invariants). Esse vetor é utilizado para definir se a RdP é

limitada.

  Simulation  –  Este módulo  realiza  a  evolução da RdP de acordo com as  regras  de

disparo  escolhidas,  permitindo  a  vizualização  do  fluxo  de  transições  e  marcas  e

identificando  os  estados  alcançaveis,  sendo  uma  alternativa  para  representação

dinâmica do sistema. 
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Além dos plugins utilizados como ferramentas de análise no PIPE, foi importante estudar

alguns conceitos para verificação das propriedades da RdP(FATTORI, 2019):

 Alcançabilidade -   É uma propriedade que permite  definir  os estados alcançaveis,  e

pode ser confirmada utilizando a representação visual de todos os estados alcançáveis

gerada pelo módulo Reachability Graph;

 Limitabilidade e Segurança - A visualização desse comportamento pode ser observado

pelo Animate mode, observando os lugares que ficam destacados na cor vermelha. Uma

outra opção é utilizar o módulo Reachability Graph;

 Vivacidade -  Tambem observado no  Amimate mode verificando as transições na cor

vermelha, sendo que não deve existir a presença de dead-looks no fluxo dinâmico da

RdP. Uma forma mais simples de notar essa propriedade é utilizando a representação

visual do módulo Reachability Graph.

 Reversibilidade – Todas as marcações devem ser alcançadas, sendo possível retornar ao

seu estado inicial. Essa propriedade pode ser vericada pelo módulo Reachability Graph;

 Cobertura -  É possível verificar com Animate mode, sendo que  a  RdP é classicada

como persistente se uma transição habilitada não desabilita o disparo de outra transição;

 Equidade – Diz-se que uma RdP é igualmente-limitada se existe a limitação de disparos

de um par de transição. Além disso, dado que as transições t0 e t1 são habilitadas e

disparadas  innitamente  em  uma  sequencia  de  disparos,  assim,  a  RdP  também  é

incondicionalmente igual.

A ferramenta PIPE é baseada em Java e pode ser encontrada para download na página de

seus  desenvolvedores  http://pipe2.sourceforge.net/.  Essa  ferramenta  depende  de  pacotes

SDK instalados,  portanto, recomenda-se verificar a versão Java necessária para executar a

aplicação PIPE escolhida, após verificar o requisito o SDK Java pode ser baixado do site

da Oracle: http://java.com.
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APÊNDICE  B  -  METODOLOGIAS  PARA  MODELAGEM  DOS
COMPONENTES (AGENTES)

O método de modelagem da proposta deste trabalho buscou descrever o procedimento

para implementação de uma aplicação inteligente baseada em MAS acoplada às diretrizes

I4.0. A concepção conceitual destes modelos foi estabelecida a partir de diagramas de

classes  (UML  –  Unified  Modeling  Language)  que  representam  os  elementos

(componentes) da arquitetura em um nível mais alto de detalhamento. 

Os diagramas UML são amplamente utilizados em projetos orientados a objetos (POO)

(DA SILVA, 2004; ARARAKI, 2004, DA SILVA, 2006; DA SILVA, 2008; DA SILVA,

2016;  PISCHING,  2018).  O  contexto  I4.0  fornece  alguns  elementos  utilizando  estes

modelos,  como  por  exemplo  o  (Asset  Administration  Shell  –  AAS)  e  (Elementos

Submodelos)  demonstrados  na  sub-seção  2.2.  Portanto,  estes  elementos  podem  ser

reutilizados para construção de sistemas que lidam com o relacionamento e controle de

entidades virtuais da I4.0C (BENDEBENDER, 2017a; BADER, 2020; BAHYA, 2020). 

O  diagrama  de  classe  foi  escolhido  neste  trabalho,  sendo  modelos  funcionais  para

representação dos componentes individuais do sistema de controle MAS. Notou-se que

apesar dos diagramas UML para OO servirem para representação de agentes, algumas

funcionalidades que expressam negociação ou raciocínio não fazem parte da biblioteca

padrão, por este motivo são necessárias adaptações dos modelos. 

Apesar de agentes  serem tratados neste projeto como objetos, estes expressam outras

características, como por exemplo, agentes possuem autonomia, impõe raciocínio em um

ambiente  social  e  são mais  flexíveis.  Além  disso, o  agente sente  continuamente  o

ambiente, realizando alterações das atividades considerando requisições de objetos. Isso

implica em considerar “agentes”  como entidades  inteligentes,  em que estes atuam de

forma cooperativa, adaptando-se a mudanças (DA SILVA, 2004).

Uma comparação entre os paradigmas de Objetos e Agentes é apresentado na Tabela 15

possibilitando  estabelecer  as  fronteiras  entre  os  dois  paradigmas  discutidos  neste

trabalho.  Sendo  assim,  conclui-se  que  os  modelos  apresentados  anteriormente  são

adequados para representação de objetos, entretanto para agentes; estudos que descrevem

os comportamentos específicos dessa abordagem são necessários. 



146

Tabela 15 - Comparação entre os paradigmas Objetos e Agentes

Característica Objetos Agentes

Capacidade de
armazenamento.

De sí mesmo, meio ambiente e outros objetos.

Comportamento
e Classe.

Não  pode  modificar  e
controlar, não é autônomo, não
executa  operações  solicitadas
por outros elementos.

Modifica  seu
comportamento  e  tem
controle sobre ele.

Grau de
Autonomia.

Não  pode  controlar  as
chamadas,  como  e  quais
objetos  acessam  suas
informações.

Controla  e  decide  como
realizar  as  chamadas
externas,  a  partir  de  seu
domínio.

Pró-atividade Exibe  iniciativa  para
funcionalidades a partir de um
estímulo, entretanto a maioria é
passiva.

São  deliberativos,  agindo
em direção ao seu objetivo.

Atividades
Sociais

Não  foram  pensados  para
desempenhar  atividades
sociais.

São  elementos  sociais  que
expressam  raciocínio  e
cooperação.

Fonte: adaptado de  Oliveira, J., (2003)

Gaedicke et. al, (2018), apresenta uma análise sistemática sobre os trabalhos que tratam

da modelagem com técnicas orientadas a objetos, buscando derivações que se adequem a

esses sistemas. E demonstram-se linguagens para modelar MAS usando notações UML

(MAS-ML – Multi Agent Systems Markup Language). 

Em Da Silva et. al, (2006) definem-se as diretrizes para ajudar os projetistas a modelar

orientação,  interação,  adaptação,  distribuição,  mobilidade  e execução dos objetos  que

representam os agentes. O trabalho de Da Silva et. al, (2008), apresentou uma revisão da

proposta  de 2006 a partir da representação das principais entidades de um MAS. Neste

último, revisam-se as propriedades de representação e interação dos agentes por meio de

diagrama de sequência que trata da execução dos planos e ações de agentes. A proposta

deste  trabalho  utilizou  de  técnicas  que  aproxima-se  de  modelos  aproveitados  em

engenharia  mecatrônica,  portanto,  são  válidos  os  esforços  emergentes  discutidos  por

meio de MAS-ML (GAEDICKE, 2018). 

A modelagem estrutural dos elementos da proposta deste trabalho foi concebida através

do diagrama de classes de forma simplificada. Essa técnica foi escolhida por aproximar-

se de entidades de software (BAYER, 2020) e por tratar de uma técnica consolidada para

representação de objetos ou agentes (ONORI, 2012).
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Uma  melhor  compreensão  dos  diagramas  de  classes  apresentados  na  proposta  do

trabalho  pode  ser  feita  a  partir  das  seguintes  definições:  as  classes  representam  um

conjunto de objetos ou agentes possuindo características e comportamento semelhantes.

Estas  podem ser  representadas  por  meio  de;  (i)  Propriedades,  tratam às  informações

específicas  das  características  do objeto,  e.x.:  Usinagem, Robô, Sensor;  (b) Métodos,

descrevendo ações  que uma determinada classe pode realizar  e.x.:  perfurar,  transferir

peças, medir. Portanto, as classes especificam a estrutura e o comportamento dos objetos

que serão instanciados (VEIGA et al., 2021c).

A Figura 69 exemplifica o diagrama de classes simplificado, em que neste caso foram

suprimidos os atributos e métodos dos objetos. Sendo assim consideraram-se os tipos de

objetos do sistema e os relacionamentos entre eles. 

Fonte: retirado de Veiga et al. (2021c)

Os  relacionamentos  são  representados  por  linhas,  estas  podem  ser  tratadas  como,

dependência, associação e generalização ou herança (Figura 70).

A associação indica relacionamentos  estruturais  entre  classes  de objetos,  ex.:  classe

Robô e classe Garra, associando estas classes gera-se uma subclasse “pegar peça”. 

Figura 69 - Diagrama de Classes simplificado para Proposta
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Fonte:  adaptado de Veiga et al. (2021c)

  Herança: indica relacionamento entre um elemento geral e outro específico em que

este último herda os atributos do elemento geral;

 Dependência: busca representar a utilização de um serviço entre objetos, isso implica

na mudança de uma classe em um objeto, impacta diretamente a associação;

 Agregação: relaciona-se  com  outra  entidade  superior,  isso  significa  que  o  objeto

específico só é criado caso exista o todo, ex: um objeto estação de trabalho, possui os

objetos subestação, neste caso as sub-estações só existem caso a estação de trabalho

seja criada;

 Composição: um elemento (o todo) é criado com outros elementos (as partes), estes

coexistem no ambiente.

As  descrições  apresentadas  em diagramas  de  classe  não retratam o  comportamento

individual  das entidades,  por este motivo foi especificado nessa proposta modelos de

comportamento dinâmico e relacionamento entre agentes baseado em PFS e RdP.

Figura 70 - Tipos de associação e relacionamento entre classes de 
objetos



149

APÊNDICE C – TÉCNICAS DE MODELAGEM COM PRODUCTION FLOW
SCHEMA E REDE DE PETRI 

Este apêndice trata uma abordagem que melhora o entendimento sobre a modelagem do

procedimento  da  proposta  e  dos  diferentes  componentes  (agentes)  que  compõem  o

sistema de controle para coalizão por meio de técnicas que possibilitem o entendimento

do relacionamento entre os modelos.  Neste trabalho considerou-se que a interação entre

os AAS podem ser comparadas a Sistemas de Eventos Discretos (SED), neste sentido,

utilizou-se  de  técnicas  de  modelagem  e  simulação  em  rede  de  Petri  (RdP)  para

especificação  do  método  de  controle a  partir  da  decomposição  dos  elementos  e  os

diferentes relacionamentos no sistema.

Em Miyagi (1988; 1996) foi proposta uma metodologia que simplifica a elaboração da

modelagem dos sistemas de manufatura. Essa técnica ficou conhecida como Production

Flow Schema (PFS). Nesta abordagem busca-se desenvolver a modelagem dos elementos

do processo em nível conceitual, detalhando de forma gradativa cada elemento, iniciando

de maneira mais geral até o nível mais detalhado desejado, diferente da RdP em que

representa-se a modelagem dos elementos  de acordo com a estratégia  de controle  do

sistema, ou seja, representando as partes no nível mais detalhado.

O PFS é um grafo interpretado que deriva do RdP para modelagem de Sistemas de

Eventos Discretos (SED) (Pisching, 2017). Essa técnica permite a especificação do fluxo

de  atividades  do  procedimento  em  nível  conceitual  e,  a  partir  de  uma  série  de

decomposições, chegar ao nível de detalhamento para modelagem dos objetos (agentes)

em RdP. Esta abordagem pode ser entendida como uma representação top-down, pois a

modelagem inicia no nível mais alto de abstração, realizando sucessivos refinamentos até

que se obtenha uma representação mais detalhada dos objetos (agentes). 

Os elementos básicos para criação de modelos PFS são; (i) Atividade, representado por

um  par  de  colchetes  e  por  um  nome  descrito  na  atividade  (elementos  ativos);  (ii)

Elemento  distribuidor  (elemento  passivo),  representado  por  circunferência;  (iii)  Arco

(utilizado para determinar o fluxo de trabalho para o procedimento) podendo no caso

desta proposta ser do tipo primário ou fluxo secundário, representado por uma seta entre

um elemento distribuidor e uma atividade. A Figura 71 apresenta um grafo PFS contendo

um fluxo de processo elaborado com a composição dos elementos do sistema.
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Fonte:  adaptador de Pisching et al. (2018)

Este fluxo é utilizado nesta proposta para representar o procedimento que possibilita à

especificação dos objetos (agentes) e relacionamentos internos (raciocínio) ou externos

(ambiente). Neste sentido os grafos contribuem para entendimento do item que trafega

entre  os  diferentes  componentes,  sendo  este  item  no  caso  do  ambiente  virtual  as

mensagens para organização das capacidades dos recursos.

 A Figura Figura 72, exemplifica um processo por meio de fluxos de atividades, neste

caso  informações  a  partir  da  combinação  de  um  conjunto  de  atividades.  Segundo

Piscihing (2018) e Junqueira (2006), as atividades podem ser do tipo: (A) sequenciais;

(B)  concorrentes/condicionais;  (C)  iterativas  (repetições);  (D)  paralelas;  e,  (E)

sincronizadas. 

Na proposta deste trabalho, os elementos em PFS são convertidos em RdP, por meio de

técnicas de refinamento e simplificação. 

Figura 71 - Exemplo de grafo PFS contendo um fluxo de processo
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Fonte:  adaptado de Veiga et al. (2021)

Características da Rede de Petri (RdP)

O  comportamento  estrutural  dos  agentes  assemelham-se  a  Sistemas  de  Eventos

Discretos  (SED) no desenvolvimento  das  atividades  conectadas.  Este  comportamento

estrutural da sequência de atividades podem ser traduzidos por sistemas em RdP e com

uso de ferramentas para modelagem de SEDs, pode-se representar estas características

estruturais das funcionalidades de agentes: 

 Sequência:  Em SEDs pode-se modelar um sistema de forma sequencial, isto indica a

ordem  de  realização  das  atividades  envolvidas,  isso  significa  que  um conjunto  de

atividades  devem  ser  concluídas  para  que  outras  possam ser  executadas.  As  RdPs

representam os SED de modo sequencial com a utilização de transições de pré condição

(t1)  e  pós-condição  (t2).  Entre  as  duas  transições  é  adicionado  um lugar  (p1)  que

estabelece a sequência e processamento da atividade relacionada (Figura 73).

Fonte:  adaptador de Fattori et al. (2019)

Neste  trabalho,  cada  atividade  que  descreve  uma  determinada  funcionalidade  dos

agentes é representada em RdP com a forma estrutural da Figura 73. Assim, o disparo da

transição (t1) possibilita a realização (processamento) da atividade em (p1) e assim que

Figura 72 - Exemplo de conversão fluxo de atividades  PFS/RdP

Figura 73 - Representação simplificada da sequência de uma RdP 
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as RdPs com lógicas intermediárias dos agentes são concluídas, retornam com ações para

o  processo,  possibilitando  a  evolução  da  sistemática  com a  colaboração  das  demais

atividades.

 Paralelismo:  Em  SED  o  paralelismo  é  uma  característica  estrutural  indicando

atividades que podem ser executadas ao mesmo tempo sem interferência uma a outra,

no entanto possuindo o mesmo evento habilitador (Figura 74). 

Fonte:  adaptador de Fattori et al. (2019)

A Figura  74 melhor apresenta essa estrutura em RdP, sendo as atividades modeladas

nos lugares  (p1)  e  (p2)  e  orientadas  por  arcos  que interligam as  transições:  (t1)  que

habilita o início das atividades, (t2) que representa o término da atividade em (p1) e (t3)

apresentando a conclusão da atividade (p2). Nota-se que nesta estrutura a conclusão das

atividades (p1) ou (p2) são independentes. A proposta deste trabalho apresenta fluxos em

paralelo no refinamento das atividades de busca dos templates em AAS, no entanto ao

término do ciclo da atividade estes dados são sincronizados para inserção no template. 

 Sincronização:  Em  SED  a  sincronização  ocorre  quando  existe  a  dependência  de

atividades para início de um próximo processo. Normalmente, este aspecto estrutural é

utilizado  com  processos  em  paralelos,  porém  existem  casos  de  sincronização  de

atividades independentes.

A Figura 75 sintetiza uma sincronização em RdP de duas atividades representadas nos

lugares (p1) e (p2), sendo estas habilitadas por transições (t1) e (t2) respectivamente, no

entanto para conclusão de ambos os processos é  necessário que a  transição (t3)  seja

habilitada por ambas as atividades.

Figura 74 - Representação gráfica RdP do paralelismo
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Fonte:  adaptado de Fattori et al. (2019)

Conflito:  Em SED uma associação  que  retorna  conflito  está  diretamente  ligada  a

possibilidade de escolha na ativação de transições em relação ao fluxo de marcas no

lugar que realiza o processamento.

 A Figura 76 apresenta uma situação de conflito, em que após a ativação da transição

(t1), o lugar (p1) é preenchido, permitindo que a marca habilite tanto a transição (t2) ou

(t3).

Fonte:  adaptado de Fattori et al. (2019)

 Compartilhamento de Recursos:  É uma característica  dos SEDs em que atividades

diferentes dependem do mesmo recurso para serem executadas. Sendo, assim para que

um recurso possa ser utilizado em diferentes lugares, a representação RdP utiliza de

artifícios para representação da ocupação e compartilhamento destes recursos.

A  Figura 77 apresenta dois processos que compartilham do mesmo recurso (p1). Em

ambos  os  processos  as  transições  iniciais  serão  habilitadas  caso  o  recurso  (p1)  esteja

disponível (lugar com marca), a realização de um processo implicará na indisponibilidade

do outro.

Figura 75 - Representação gráfica RdP de sincronização

Figura 76 - Representação gráfica RdP de Conflito
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Fonte:  adaptado de Fattori et al. (2019)

A evolução de estados deste sistema é baseada em regras que relacionam a ocorrência

de eventos e o resultado da ocorrência destes eventos. Essa técnica pode compreender a

modelagem de sistemas dinâmicos, em diferentes áreas, especialmente as que tratam a

troca de informação e negociação de funcionalidades em ambientes virtuais, como por

exemplo,  protocolos,  algoritmos  distribuídos,  arquiteturas  de  computadores,  interação

homem/máquina.

A RdP da Figura 78 apresenta a simplificação de uma determinada atividade, sendo esta

um grafo composto de lugares (representado por círculos), transições (representado por

barras), arcos que interligam os componentes e marcas (que são utilizados para definir o

estado de uma RdP). 

Fonte:  adaptado de Veiga et al. (2021c)

Figura 77 - Representação gráfica RdP de Compartilhamento de Recurso

Figura 78 - Exemplos a conversão de atividades dos componentes em administration
shell (AAS)
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A execução de uma RdP é definida pelo fluxo de marcas no processo, que altera-se

conforme  o  disparo  das  transições.  Ao  disparar  uma  transição,  as  marcas  do  lugar

anterior são removidas permitindo o fluxo em direção aos arcos que interligam os lugares

pós-transição.

A Figura 68, demonstra por meio de um exemplo de hipótese a conversão de atividades

dos  componentes  em  administration  shell  (AAS).  Assim,  a  [ATV_15]  apresentada

(VEIGA et al.,  2021c) é desmembrada em duas atividades  e aplicam-se refinamentos

decompondo os modelos em PFS/RdP. O resultado do conjunto de elementos gerados é

simplificado utilizando regras de redução que possibilita a modelagem da simulação dos

processos em RdP de forma que não descaracterize o comportamento real do sistema.


