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Resumo
Esquemas baseados em grafos, em diferentes nı́veis de formalismo, são um forte
apelo para a constituição de representações de sistemas complexos e de grande
porte aplicados em várias áreas do conhecimento. Este fato responde pelo crescimento acentuado de métodos e representações formais baseadas em grafos e
aplicadas em diferentes áreas, especialmente na Engenharia. As Redes de Petri
(RdP) constituem um destes métodos, que apareceu em 1962 e desde então tem
contribuı́do para o avanço dos métodos formais para o tratamento de sistemas
de controle, sistemas discretos, logı́stica, workflow, cadeia de fornecedores, redes
de computadores, e uma variada classe de outros sistemas. Da mesma forma que
outras representações formais, as primeiras tentativas de uso prático destas redes
estiveram sempre ligadas ao domı́nio de aplicação, o que levou à criação de várias
extensões. Por outro lado, a necessidade de se aplicar a representação em redes
para sistemas de grande porte suscitou a discussão sobre as limitações do formalismo e sobre a necessidade de se inserir redes de alto nı́vel. No entanto, todo
este desenvolvimento, apesar de sua difusão em diferentes domı́nios, levantou a
discussão sobre a unificação das redes.
Desde 1992 a unificação do formalismo das RdPs é discutida pela comunidade
acadêmica e, finalmente, no inı́cio deste século um padrão ISO/IEC foi proposto.
Esta proposta conduz a dois desafios: i) mostrar que um formalismo de redes que
seja candidato a ser usado na prática pertença de fato à classe de redes prescrita
pelo padrão; ii) participar da discussão sobre a semântica das extensões propondo
ambientes computacionais para o uso prático na modelagem e design de sistemas
de grande porte.
A rede GHENeSys, concebida e desenvolvida no Design Lab da Universidade
de São Paulo, é uma rede estendida com conceitos de orientação a objetos, um
mecanismo de hierarquia e, até o momento, parece ser uma das primeiras tentativas de prover um ambiente de modelagem e design com as propriedades de
uma rede unificada, com capacidade para cobrir as diferentes variantes das RdP
e suas extensões.
Neste trabalho é apresentada uma proposta de ambiente integrado de modelagem para a representação de sistemas a eventos discretos (SEDs) em RdP,
baseada em um formalismo enquadrado dentro da norma ISO/IEC 15909 recentemente proposta. Este formalismo é a rede GHENeSys, que terá sua definição
estendida utilizando como base a definição das RdPs Coloridas (CPN) com o
objetivo de permitir a representação de tipos nas marcas.
Um protótipo para testes, resultado da integração de diversos trabalhos desenvolvidos separadamente por membros do D-Lab que nunca foram implementados
nem integrados em formalismo único, é apresentado. Este protótipo é utilizado
em um estudo de caso com a finalidade de validar de forma prática os novos elementos acrescentados à definição da rede GHENeSys para permitir a modelagem
de sistemas utilizando os elementos das RdPs de alto nı́vel.

Abstract
Graph schemas are a strong approach to the representation (in different degrees of
formality) of large and complex systems in several areas of knowledge. This fact
has provided a continuous growth of methods and new formal schemas, specially
in Engineering. Petri Nets(PN) are one of these methods, which appears in
1962 and since then has improved the representation of discrete control, discrete
systems, logistics, workflow, supply chain, computer networks, and a variety of
other systems. As any other representation, the first attempts to use it in practice
were always made in a close relation between the representation and the domain
of discourse, openning opportunity for several extensions. Also the need to use it
in large systems brought a discussion about the formalism and the need for high
level systems. However, all this development, besides the broad use in different
domains, rose the need for an unified approach.
Since 1992 such unification has been addressed by the scientific community
and finally, in the beginning of this century, a ISO/IEC standard was proposed.
That proposal also brings two new challenges: i) to show that any proposed
net that belongs to Petri Net class proved itself as satisfying the requirements
of the standard; ii) to enter the discussions of the semantics of extensions and
also provide practical and unified system enviroments that can really support the
design of large and complex systems.
In this work, we present a proposal for the developing of an integrated modeling environment for the representation of discrete event systems using Petri
Nets. This environment will use an underlying formalism framed within the rules
defined recently by the ISO/IEC, in the standard 15909. The formalism to be
used will be the GHENeSys net, which will have its definition extended using the
definition of the Coloured PN (CPN) as a starting point in order to allow the
representation of types within the net tokens.
A testing prototype for this integrated modeling environment, result of the
integration of several previous works of D-Lab members that were never implemented or integrated in a unique formalism, is presented. This prototype will
be used in a case study in order to validate in practical way the new elements
added to the definition of GHENeSys, to allow the modeling of systems using the
elements of HLPNs.
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1

Introdução

As Redes de Petri (RdP) foram originalmente criadas para representar sistemas
de comunicação na área da engenharia e, portanto, já nasceram associadas com
uma classe de aplicação. Desenvolvimentos posteriores tornaram muito mais ampla a abordagem inicial, enquanto o formalismo das redes foi se desenvolvendo
com base na teoria de grafos e, mais recentemente, na teoria de tipos, conjuntos, assinaturas, relações formais e filtros restritivos (EHRIG; PADBERG, 1997;
BUSCEMI; SASSONE, 2001; JENSEN, 1994). Acompanhando esta evolução das
RdPs, suas áreas de aplicação também se ampliaram, transformando as RdPs em
um esquema geral amplamente utilizado em diversas áreas para a modelagem e
análise de sistemas dinâmicos, incluindo agora sistemas biológicos e outros fora
do âmbito da engenharia.
Como consequência disto, foram desenvolvidos vários conceitos, métodos e
ferramentas baseadas nas RdPs dando lugar ao surgimento de diferentes tipos
de redes e extensões do formalismo original. Um tipo (ou extensão) de RdP é
uma variante do formalismo clássico original que inclui um conjunto de técnicas
baseadas nessa variante, tais como: técnicas de estruturação, análise e verificação
(HILLAH et al., 2006; WEBER et al., 2003). A identificação do tipo de RdP
e do método de aplicação adequado, dentro do processo de desenvolvimento de
sistemas passou a ser um ponto importante dentro do processo, convertendo-se
muitas vezes em uma tarefa difı́cil.
Além disso, e motivado pela grande variedade existente de ferramentas de
modelagem e análise baseadas nas RdPs, o compartilhamento de modelos entre
pesquisadores da área se converteu em uma tarefa quase impossı́vel, pois cada
ferramenta utilizava um formato de transferência diferente e, como resultado, um
modelo feito com uma ferramenta não podia ser processado por outra ferramenta
diferente, embora as duas tivessem como formalismo subjacente o mesmo tipo de
RdP. Isto constitui um obstáculo imenso para o desenvolvimento da pesquisa na
área, pois a mudança de ambiente de desenvolvimento forçava ao pesquisador ou
projetista a recomeçar a modelagem do zero, podendo incorrer em novos erros
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inerentes ao processo.
Uma das tentativas para solucionar estes problemas, consiste em propor um
formalismo baseado em uma abordagem unificada, abrangendo todos, ou quase
todos, os recursos oferecidos pelos diferentes tipos e extensões das RdP, tais como:
o dobramento das redes, o poder de abstração através da inserção de hierarquia, o
encapsulamento e o poder de reutilização dos objetos, a capacidade de análise de
propriedades estruturais e comportamentais, entre outros. Assim, a identificação
de qual tipo de RdP utilizar dependeria da aplicação e do correto levantamento
dos requisitos iniciais e não do ambiente de modelagem e design. O problema
fica sendo então compatibilizar todos estes insumos em uma disciplina geral de
projeto e em uma representação unificada.
Na virada do século, a questão da unificação ganhou fôlego, e como consequência, vários eventos, workshops e artigos (EHRIG et al., 2001; WEBER et
al., 2003; PADBERG; EHRIG, 2001) foram dedicados a esta questão. Resultado
desta tendência, começou um processo de normatização de todas as questões relacionadas com as RdPs. Este processo de normatização teve seus inı́cios pouco
antes da virada do século, em 1995, com a primeira proposição oficial para estabelecer um padrão contendo uma definição única dos requisitos que deveria cumprir
um formalismo para ser considerado uma RdP, com o objetivo de garantir um
entendimento comum sobre o formalismo e as especificações de sistemas escritas usando as RdPs. Porém, somente em 2004 se obteve um resultado concreto
com a publicação da norma ISO/IEC 15909-1 (ISO/IEC, 2004a) que estabelece
a definição da rede Place/Transition (P/T) e das RdPs de alto nı́vel (HLPN), e
constitui a primeira das três partes em que se divide a norma. No começo do
ano passado foi publicada a segunda parte da norma (ISO/IEC, 2011) que define
um formato padrão para o intercâmbio de modelos de RdPs entre ferramentas
diferentes de modelagem utilizando a linguagem XML (HILLAH et al., 2009). A
publicação de terceira parte está prevista para o 2013.
Embora seja um fato que a publicação das duas primeiras partes da norma
15909 tenha sido bem acolhida pela comunidade acadêmica da área das RdPs,
não se nota ainda um número significativo de trabalhos dedicados aos aspectos
práticos, isto é, que apresentem o impacto e as vantagens de se ter um ambiente
de modelagem já baseado em uma proposta de RdP alinhada com a norma.
A rede GHENeSys (FOYO, 2001) é uma proposta do DesignLab da Universidade de São Paulo (USP), concebida inicialmente como uma RdP estendida com
conceitos de orientação a objetos e um mecanismo de abstração e sı́ntese. Além
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disso, a definição inicial da rede GHENeSys permitia representar sistemas temporizados utilizando a abordagem de Ramchandani (RAMCHANDANI, 1974).
Posteriormente, essa definição inicial foi generalizada (FOYO, 2010), com o objetivo de permitir a representação de sistemas utilizando a abordagem temporal
de Merlin (MERLIN; FABER, 1976), cobrindo assim um conjunto de variantes e
extensões das RdP.
A definição atual da rede GHENeSys é uma extensão da rede P/T (DESEL;
REISIG, 1998), de modo que o conjunto de sistemas que podem ser modelados
utilizando este formalismo é mais restrito em tamanho e complexidade, porém a
estrutura hierárquica e orientada a objetos da GHENeSys facilita a modelagem de
sistemas de maior porte e a verificação de propriedades sobre esses modelos, assim
como a reutilização de elementos entre os modelos. Isto possibilita que sistemas
de grande porte, que teriam um modelo maior utilizando as redes P/T clássicas
(DESEL; REISIG, 1998), sejam modelados com maior facilidade utilizando a rede
GHENeSys. Este é o caso de sistemas de automação com várias camadas ou dos
sistemas de workflow (AALST, 1996).

1.1

Problema

Levando em consideração os elementos antes mencionados, é possı́vel concluir
que a rede GHENeSys tem um grande potencial para tornar-se um formalismo
capaz de representar, de forma unificada, as diferentes variantes das RdP e suas
extensões. Porém, no seu estado atual a rede GHENeSys não permite ainda a
representação de tipos ou atributos nas marcas, o que constitui uma limitação
para modelar sistemas onde é possı́vel explorar a simetria estrutural (SCHMIDT,
1997), seja geral ou parcial.
Além disso, existe a possibilidade de utilizar a rede GHENeSys como o formalismo subjacente de um ambiente integrado de modelagem que sirva como
plataforma de teste para estudar o impacto e as vantagens de se ter um ambiente de modelagem já baseado em uma proposta de RdP alinhada com a norma
ISO/IEC 15909. Porém, e preciso enquadrar a definição atual da rede GHENeSys
dentro do estabelecido pela norma.
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1.2

Justificativa

A extensão da definição da rede GHENeSys para torná-la uma rede de alto nı́vel
permitirá abranger um conjunto maior de aplicações utilizando uma disciplina
de modelagem e design que diminui a ocorrência de erros humanos nas diferentes etapas do processo, tudo isto possibilitado pelas caracterı́sticas das extensões
da rede GHENeSys. A abordagem orientada à objetos, além de fornecer uma
estrutura hierárquica disciplinada, permite a reutilização de modelos bottom up,
enquanto a modelagem conceitual é feita por refinamentos. Portanto, é possı́vel
obter uma fusão dos métodos top down e bottom-up utilizando o esquema orientado a objetos. Além disso, a disciplina de construção dos modelos, unido à prova
da conservação de certas propriedades durante o processo de refinamento, facilita
de forma considerável a validação dos modelos, que pode ser feita em qualquer
nı́vel de abstração.

1.3

Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver as bases de um ambiente de modelagem integrado para a representação de sistemas a eventos discretos (SEDs)
utilizando como formalismo subjacente à rede GHENeSys, que terá sua definição
atual estendida seguindo o estabelecido pela norma 15909 e utilizando como ponto
de partida a definição das RdP Coloridas (CPN) com o objetivo de permitir a
representação de tipos nas marcas. Desta forma será possı́vel fazer a modelagem
e análise de sistemas utilizando as RdPs P/T e as RdPs de alto nı́vel (High Level
Petri Nets - HLPNs).
Os objetivos especı́ficos são:
• Definir o modelo semântico da rede GHENeSys para torná-la uma rede de
alto nı́vel, permitindo desta forma a distinguibilidade das marcas. O novo
modelo semântico será uma extensão da definição original da rede (FOYO,
2001) e deve estar em conformidade com o estabelecido pela norma ISO/IEC
15909-1.
• Definir o modelo gráfico para a rede GHENeSys em conformidade com o
estabelecido pela norma ISO/IEC 15909-1.
• Adotar o formato de transferência estabelecido pelo norma ISO/IEC 159092.
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• Apresentar uma proposta para a representação PNML das extensões presentes na rede GHENeSys, para desta forma permitir ao Design Lab participar
da discussão ora em curso sobre as extensões e a forma de unificá-las, que
é a base da ISO/IEC 15909-3 a ser concretizada em 2013.
• Desenvolver um ambiente integrado de modelagem baseado na nova definição da rede GHENeSys para avaliar o impacto e as possı́veis vantagens
de contar com um ambiente de modelagem baseado em um formalismo que
se enquadre dentro da norma 15909.

1.4

Contribuições

As principais contribuições cientı́ficas esperadas são: (i) uma proposta de formalismo de RdP enquadrada dentro da norma ISO/IEC 15909, (ii) um ambiente
integrado para modelagem e análise de sistemas a eventos discretos (SEDs) baseado nesse formalismo e (iii) um estudo de caso para avaliar as possı́veis vantagens
da aplicação do formalismo.

1.5

Organização do trabalho

O conteúdo do presente trabalho foi organizado da seguinte maneira:
• Capı́tulo 2: apresenta uma revisão da literatura relacionada ao presente
trabalho, fundametando a formalização e evidenciando necessidades e oportunidade de pesquisa.
• Capı́tulo 3: apresenta a definição do novo modelo semântico da rede
GHENeSys e definição do seu respectivo modelo gráfico, segundo o estabelecido pela norma 15909-1. Também é apresentada a proposta para a
representação PNML das extensões presentes na rede GHENeSys.
• Capı́tulo 4: apresenta de forma sucinta os aspectos principais do processo
de desenvolvimento do ambiente integrado de modelagem, que constitui a
plataforma onde será feito um estudo de caso e os testes de integração dos
novos elementos da rede GHENeSys.
• Capı́tulo 5: apresenta o estudo de caso realizado para avaliar o ambiente
de modelagem.
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• Capı́tulo 6: apresenta as conclusões e recomendações do trabalho seguidas
das referências bibliográficas consultadas.

7

2

Revisão da Literatura

Este capı́tulo apresenta uma análise sobre o cenário vigente na área das Redes
de Petri, especialmente focada no processo de padronização do formalismo e suas
aplicações. Faremos um breve resumo das principais abordagens apresentadas
nas publicações mais recentes nesta área.
Inicialmente, será apresentado um breve histórico da evolução das RdPs. Na
continuação serão revisadas as principais propostas de formalismo de RdP baseadas em uma abordagem unificada e apresentado um resumo dos principais
aspectos da norma 15909. Posteriormente será feita uma breve análise de cenário
atual das ferramentas de modelagem baseadas nas RdPs e, seguidamente, serão
revisados alguns conceitos das RdPs de alto nı́vel (HLPN). Em seguida será apresentada a rede GHENeSys e os elementos mais importantes da sua definição, bem
como as diferenças para as redes já mencionadas. Para finalizar o capı́tulo serão
feitos comentários sobre os pontos interessantes levantados durante a revisão da
literatura, à luz dos objetivos apresentados para este trabalho.

2.1

Breve histórico da evolução das pesquisas
em Redes de Petri

As RdPs foram criadas em 1962 com a tese de doutorado de Carl Adam Petri,
defendida na Darmstad University of Technology. Na época o objetivo era prover
uma representação sucinta e clara para a comunicação entre processos em sistemas
automatizados (o tı́tulo do trabalho em alemão era Kommunikation mit Automaten) (PETRI, 1962). Portanto, não se tratava de um processo de concepção de
uma representação genérica baseada em esquemas, como é interpretada hoje, mas
sim de um modelo simples para a comunicação entre autômatos. Portanto, seria
natural supor que as RdPs estivessem sempre ligadas aos sistemas de automação
e controle ainda que se duvidasse que um processo de formalização ocorresse, de
modo a transformá-las em uma representação formal correta (“sound”).
Até a década de 90 a academia absorveu a representação de sistemas utili-
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zando RdPs, diversificando sua aplicação a vários sistemas e ao mesmo tempo
investindo na criação de uma representação formal correta. No inicio da década
de 80 esta formalização foi muito bem sintetizada no livro Petri Nets: an Introduction de Wolfgam Reisig (REISIG, 1985), quando já se falava também na
sofisticação desta mesma representação tanto para o lado da lógica proposicional
(Redes Predicado/Transição) quanto na direção da teoria de tipos (Redes Coloridas). Paralelamente, várias “extensões” davam conta das dificuldades práticas
na modelagem de sistemas mais complexos, seja pelo tamanho ou pelo número
de elementos que apresentavam, seja pela natureza mais intrincada da relação
entre seus componentes. Autores isolados tentaram consolidar “extensões” –
como por exemplo Kensuke Hasegawa em 1980 com a proposição do MFG (Mark
Flow Graph) (MASUDA; HASEGAWA, 1980). Outras tentativas foram feitas
para generalizar outras caracterı́sticas baseadas em extensões como as redes Canal/Agente (CHRISTENSEN; HANSEN, 1994). Entretanto, mesmo tendo alguns
autores que se dedicavam a tentar enquadrar elementos de extensão no formalismo, nenhum esforço digno de nota para obter uma integração ocorreu até meados dos anos 90, conjugando vantagens práticas e boas práticas no processo de
modelagem com a busca de uma representação formal unificada.
Portanto, até a virada do século a pesquisa em RdP se dividia entre aqueles
que se dedicavam ao formalismo, e sua relação com a Teoria de Grafos e a Teoria
de Autômatos; os que trabalhavam na ampliação do formalismo (Redes de Alto
Nı́vel, Redes Hı́bridas, Redes Estocásticas) e no seu enquadramento na teoria
base; os que se dedicavam ao relacionamento com novas áreas de uso testando
assim a abrangência do formalismo (AALST, 1994)(aplicações em wokflow management, redes de computadores, sistemas de transporte, etc.); e aqueles que
se dedicavam à aplicação prática das redes, ao desenvolvimento de ambientes de
software para modelagem, simuladores, jogadores de marcas, ao desenvolvimento
de algoritmos para análise de propriedades entre outras ferramentas. Novamente
existia um paralelismo de ações e esforços entre esta última linha e as demais.
Destaque-se neste quadro uma outra vertente, surgida nos anos 80, que se
propunha estudar o uso das redes de Petri para o design de sistemas utilizando
uma abordagem de alto nı́vel. O ponto mais alto desta linha, historicamente,
foi a proposição de uma fusão entre as RdPs e o paradigma de orientação a
objetos (AGHA; CINDIO; ROZENBERG, 2001). Curiosamente, esta linha foi
praticamente abandonada após as primeiras tentativas e as primeiras dificuldades, embora alguns pesquisadores tenham prosseguido na busca por uma fusão
adequada. Outras tentativas na linha do uso das RdPs para o design de sistemas
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utilizando uma abordagem de alto nı́vel enfocavam o processo de Engenharia de
Requisitos (SANTOS, 2002).
Naturalmente o alvo original das RdPs, que são os sistemas a eventos discretos, teve também um desenvolvimento considerável através dos trabalhos da
Kátia Sycara e outros pesquisadores (ROBOAM; SYCARA; FOX, 1991; LIU;
SYCARA, 1993; SYCARA, 1995; CHECHETKA; SYCARA, 2006). Em paralelo
com os sistemas distribuı́dos, os sistemas supervisórios foram contemplados com
o trabalho de David Murray Wonham sobre a Teoria dos Sistemas Supervisórios
(WONHAM, 1988) originalmente representados em vector adition e depois em
RdPs por diversos autores, inclusive brasileiros (SILVA, 1997).
Assim, em uma metáfora inspirada em grafos, no final do século passado a
pesquisa na área das RdPs mostrava uma marcada tendência à ramificação com o
surgimento de novos e diversos tipos de redes e extensões do formalismo clássico.
A impressão era de que a área seria o resultado de uma mirı́ade de tentativas e
aplicações separadas e algumas vezes até conflitantes, cada uma delas com sua
comunidade própria. A preocupação com este aspecto foi o suficiente para a
organização do Petri Nets World, um esforço não-institucional (não se trata de
uma associação, fundação, etc.) que aparece para todos via um site e edita o
Petri Nets Newsletter. Esta organização começou a ser enxergada como uma
referência por vários pesquisadores da área ao redor mundo, o que permitiu que
mais tarde um conjunto deles organizasse um curso de RdPs que “roda” o mundo
todo, com o objetivo de unificar o entendimento das bases deste formalismo. Este
mesmo esforço deu origem e canalizou os esforços isolados dos pesquisadores que
já propunham desde o inicio dos anos 90 uma unificação formal.
Em 1992 José Reinaldo Silva (SILVA, 1992) propunha uma reunificação das
redes estendidas e em especial já especificava elementos de extensão do PFS/MFG
proposto por Hasegawa e Miyagi no final dos anos 80, com elementos das redes
canal-agente. Na verdade a proposta era reduzir os elementos de extensão a um
conjunto de elementos base, com os quais se poderia reconstituir hierarquicamente
todos os demais. Paralelamente outros autores discutiam a unificação formal
(AALST, 1994), inclusive a relação com o paradigma de objetos (SIBERTINBLANC, 1994).
Na virada do século a questão da unificação ganhou fôlego e vários eventos, workshops e artigos (EHRIG et al., 2001) foram dedicados a esta questão.
Entretanto não se nota ainda um número significativo de trabalhos dedicados
aos aspectos práticos, isto é, a mostrar o impacto e as vantagens de se ter um
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ambiente de modelagem já baseado em uma representação unificada.

2.2

Abordagem unificada

Duas linhas se destacam entre as diferentes propostas para obter um formalismo
unificado, capaz de prover uma rede que se aplique a diferentes domı́nios de
aplicação: a primeira delas aponta para os trabalhos de Padberg e Ehrig, além de
outros pesquisadores, que desde 1996 vêm trabalhando na definição das Abstract
Petri Nets(APN) (PADBERG, 1996), que constituem a base teórica das Parametrized Net Classes(PNC) (PADBERG; EHRIG, 2001). Estas classes permitem
uma representação unificada dos vários tipos de RdPs.
A segunda linha aponta para o trabalho de padronização que vem sendo feito
pela ISO/IEC desde 1995. Este trabalho consiste na elaboração de um padrão
internacional, que resultou em um projeto dividido em três partes, cujo objetivo
é definir as caracterı́sticas esperadas para uma rede poder ser considerada uma
RdP. Este trabalho constitui o maior esforço institucional feito até agora para
se obter uma melhor organização dos trabalhos de pesquisa na comunidade das
RdPs. Como resultado disso foi publicado em 2004, com o status de padrão
internacional, a primeira parte da norma 15909 (ISO/IEC, 2004a, 2004b), que
fornece uma documentação completa sobre a terminologia, o modelo semântico
e as notações gráficas das High Level Petri Nets(HLPN). Nessa parte da norma
as redes P/T são tratadas como um caso especial de HLPN. No começo do ano
passado foi publicada a segunda parte da norma (ISO/IEC, 2011) que define
um formato padrão para o intercâmbio de modelos de RdPs entre ferramentas
diferentes de modelagem utilizando a linguagem XML (HILLAH et al., 2009). A
publicação de terceira parte está prevista para 2013.
A seguir serão colocados os pontos mais importantes destas duas linhas de
trabalho.

2.2.1

Parametrized Net Classes

Esta abordagem captura um conjunto de elementos base das RdPs tais como:
lugares, transições, estrutura da rede e tipos de dados, no caso das HLPNs. Conceitos gerais, tais como regras de disparo e fluxo das marcas que são essenciais
para todos os tipos de RdPs são definidos utilizando como base as APN, independentemente da sua definição em uma classe especı́fica de RdP.
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A ideia principal por trás desta abordagem é identificar dois parâmetros que
descrevam completamente cada tipo de RdP existente. No caso das RdPs elementares (ROZENBERG; ENGELFRIET, 1998), este parâmetro é a estrutura
da rede, e no caso das HLPN além da estrutura da rede são identificadas as assinaturas e o tipo dos dados. A instanciação destes parâmetros permite reproduzir
os diferentes tipos de RdPs ou, mais precisamente, classes de RdPs (PADBERG;
EHRIG, 2001) baseando-se na definição das APN. A definição das APNs é feita
utilizando a álgebra de processos e a teoria de categorias (BERGSTRA; KLOP,
1992; FOKKINGA, 1992), de modo que o resultado é uma estrutura “universal”
que permite a representação dos diferentes tipos de RdPs existentes (PADBERG,
1996).
Uma caracterı́stica importante na definição das PNC é o tratamento das RdPs
de baixo nı́vel(LLPN) como um caso especial de HLPN, através da definição de
um tipo de dados trivial. A definição do tipo de dados utilizado nas HLPN é
feita utilizando o conceito de institutions (GOGUEN; BURSTALL, 1984, 1992).
O conceito de institution foi criado por Joseph Goguen e Rod Burstall no final
dos anos 70 com o intuito de lidar com a explosão do crescimento de sistemas
lógicos utilizados na área da ciência da computação na época. Este conceito tenta
capturar a essência da definição de “sistema lógico”. Desta forma, é possı́vel definir conceitos das linguagens de especificação (tais como estruturação, parametrização, implementação, refinamento), proof calculi 1 e inclusive ferramentas de
forma completamente independente da lógica por trás dessas linguagens. Além
disso, é possı́vel obter morfismos que permitem relacionar e traduzir sistemas
lógicos. Aplicações importantes das institutions são a reutilização de estruturas lógicas, também conhecidas como borrowing, a especificação heterogênea e a
lógica combinatória.
Finalmente, conceitos gerais, tais como regras de disparo e fluxo das marcas,
que são essenciais para todos os tipos de RdPs, são definidos utilizando como base
as APNs independentemente da definição deles dentro de uma classe especı́fica
de RdP.

1

Na lógica matemática, o proof calculi pertence a uma famı́lia de sistemas formais que
utilizam um estilo comum de inferência formal para definir suas regras de inferência. As regras
de inferências especı́ficas de um membro dessa famı́lia, caraterizam a teoria de uma lógica.
Um dos exemplos de proof calculi mais conhecidos é o sistema da lógica de primeira ordem
Hilbert-Ackermann definido em 1928.
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2.2.2

PN Standard - ISO/IEC 15909

A definição do PN Standard persegue um conjunto importante de objetivos no
intuito de facilitar e popularizar o uso das RdPs na modelagem e análise de
sistemas diversos:

• estabelecer uma definição única dos requisitos que deve cumprir um formalismo para ser considerado uma RdP, garantindo desta forma um entendimento comum sobre o formalismo e as especificações de sistemas feitas
usando as RdPs,

• abranger os tipos de RdP existentes,

• definir vários nı́veis de conformidade,

• garantir que o padrão seja flexı́vel o suficiente para lidar com extensões no
futuro,

• fornecer um padrão para compartilhar modelos em RdPs entre ferramentas
diferentes de modelagem, facilitando desta forma a implementação e uso do
PNML.

Para atingir os objetivos mencionados e permitir uma maior flexibilidade do
processo, o estândar foi concebido em três partes independentes. A primeira
parte já foi completamente definida e publicada com o status de padrão internacional pela IEC/ISO (ISO/IEC, 2004a, 2004b). No começo do ano passado
foi publicada a segunda parte da norma (ISO/IEC, 2011) que define um formato
padrão para o intercâmbio de modelos de RdPs entre ferramentas diferentes de
modelagem utilizando a linguagem XML (HILLAH et al., 2009). A terceira parte
será dedicada à normalização das extensões das RdPs: a hierarquia, o tempo e as
funcionalidades estocásticas. Estas extensões serão implementadas sobre o núcleo
base, ou seja, sobre a primeira e a segunda parte da norma (HILLAH et al., 2006).
Sua definição começou ser feita recentemente e a previsão para a publicação da
norma é para meados de 2013. Ainda não foi publicado nenhum working draft da
terceira parte, dado que esta ainda está na fase que aceita sugestões dos pesquisadores e ,portanto, nos limitaremos neste capı́tulo a destacar os pontos de maior
importância das duas primeiras partes.
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Primeira parte (ISO/IEC 15909-1)

A primeira parte do estândar foi publicada em dezembro de 2004 e fornece uma
documentação completa sobre a terminologia, o modelo semântico e as notações
gráficas das redes P/T e HLPN. O modelo semântico das HLPN é definido, utilizando notações matemáticas precisas, como sendo o modelo geral do qual o
próprio modelo clássico das redes P/T é derivado. Assim, introduzidos todos
os elementos básicos necessários para trabalhar com as HLPN: a definição dos
elementos básicos de uma HLPN, marcação, habilitação e regra de transição. Estes conceitos são introduzidos utilizando linguagem natural e explicações literais,
e logo relacionados com a notação gráfica correspondente e utilizada com mais
frequência na prática (ISO/IEC, 2002).
Uma questão importante é a definição dos nı́veis de conformidade. O nı́vel de
conformidade com a norma está relacionado com as classes das RdPs. O menor
nı́vel é para as redes P/T e o maior é para as HLPN, incluindo a representação
gráfica. Dentro da mesma classe, o menor nı́vel de conformidade refere-se à
semântica. Se o modelo semântico cumpre com a norma, então o próximo nı́vel
refere-se à sintaxe. São definidos quatro nı́veis de conformidade, de acordo com
as diferentes classes de RdPs reconhecidas pela normativa (ISO/IEC, 2002):
• Conformidade PN - Nı́vel 1: Para afirmar que uma rede cumpre com
este nı́vel é preciso demostrar que o modelo semântico cumpre os requisitos estabelecidos na cláusula 5 da norma, que fornece a definição básica
do modelo semântico das HLPN. Além disso, a rede deve fornecer o mapeamento dos elementos da representação gráfica ou sintaxe para elementos
do modelo semântico, como é definido na cláusula 9 da norma. O modelo
semântico será restrito para lidar com as redes P/T, assumindo um tipo de
dados genérico de forma que o conjunto de domı́nios D = {{•}}.
• Conformidade PN - Nı́vel 2: Para afirmar que uma rede cumpre com
este nı́vel, esta deve satisfazer os requisitos do nı́vel anterior e além disso,
deve incluir todos os elementos da sintaxe do Petri Net Graph (PNG) definida no anexo B da norma.
• Conformidade HLPN - Nı́vel 1: Para afirmar que uma rede cumpre
com este nı́vel é preciso demostrar que o modelo semântico cumpre os requisitos estabelecidos na cláusula 5 da norma, que fornece a definição básica
do modelo semântico das HLPN. Além disso, a rede deve fornecer o mapeamento dos elementos da representação gráfica ou sintaxe para elementos
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do modelo semântico, como é definido na cláusula 9 da norma. Neste caso
não é preciso restringir o modelo semântico, pois a norma refere-se à classe
de HLPN.
• Conformidade HLPN - Nı́vel 2: Para afirmar que uma rede cumpre
com este nı́vel, esta deve satisfazer os requisitos do nı́vel anterior e além
disso, deve incluir todos os elementos da sintaxe do High Level Petri Net
Graph (HLPNG) definido na cláusula 7 da norma.

A definição dos nı́veis de conformidade permite saber o grau de compatibilidade de outras propostas de rede ou ferramentas com a norma. Essas propostas de
rede ou ferramentas podem ser: (i) completamente compatı́veis com a norma, (ii)
compatı́veis apenas com uma parte dela, este caso pode ser suficiente para alguns
fins particulares; ou (iii) completamente incompatı́veis com a norma (ISO/IEC,
2002).
2.2.2.2

Segunda parte (ISO/IEC 15909-2)

A segunda parte da norma define um formato de transferência para permitir o
intercâmbio de modelos de sistemas feitos utilizando HLPN entre as diferentes
ferramentas de edição, análise e simulação. Este formato é chamado de Petri Net
Markup Language(PNML) e está baseado na linguagem XML (HILLAH et al.,
2009). O método adotado na normativa para conceber o formato de transferência
PNML é divida em duas etapas:

1. Definição da sintaxe abstrata mediante a definição dos tipos de RdPs utilizando meta-modelos.
2. Definição da sintaxe concreta mapeando a sintaxe abstrata no esquema
PNML, ou seja, diretamente em elementos da linguagem XML.

Na primeira etapa são definidos os meta-modelos dos diferentes tipos de RdPs
através da descrição dos conceitos e das regras que definem estruturalmente cada
um destes tipos. Isto é feito utilizando um alto nı́vel de abstração, independente
da escolha do modelo de implementação. A norma define três modelos principais utilizando diagramas de classes em Unified Modelling Language (UML)
(ISO/IEC, 2005). O modelo do núcleo, chamado de Core Model e mostrado na
figura 2.1, é o principal, pois define os conceitos básicos das RdPs: nós, conectores ou arcos, etiquetas e a informação gráfica associada a estes elementos. Estes
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elementos constituem a base para definir os meta-modelos posteriores. Os dois
meta-modelos restantes são basicamente extensões do meta-modelo do núcleo.
Neles são definidas novas etiquetas para representar os novos elementos, que são
especı́ficos de cada tipo: os da rede P/T e os da HLPN.

Figura 2.1: Meta-modelo do núcleo (Core Model)(ISO/IEC, 2005).
Um passo importante dentro da primeira etapa é a definição das limitações
semânticas dos meta-modelos, isto é feito utilizando a OCL(Object Constraint
Language) (OMG, 2005). A OCL foi criada pelo Jos Warmer (na IBM Insurance Division) como uma linguagem para modelagem de processos de negócios.
Em 1997 a IBM junto à ObjecTime submeteu a OCL como uma proposta de
linguagem para a especificação suplementar de objetos. Mais tarde ambas empresas se juntaram e a OCL foi incluı́da na especificação do UML 1.1. A OCL
é considerada uma sub-linguagem textual da UML e pode ser utilizada para expressar restrições adicionais em modelos UML que não é possı́vel ou resulta difı́cil
de expressar utilizando os elementos gráficos da UML. A OCL está baseada na

2 Revisão da Literatura

16

lógica de primeira ordem, mas utiliza uma sintaxe semelhante a das linguagens
de programação, embora intimamente relacionada com a sintaxe do UML.
As restrições semânticas dos meta-modelos, especificadas em OCL, precisam
ser associadas aos diagramas em UML para terem sentido. Na figura 2.1 é mostrado o meta-modelo do núcleo incluindo sua restrição em OCL. Neste caso a
restrição estabelece que um arco só pode ligar dois nós que estejam na mesma
página, ou rede. Na figura 2.2 é mostrado o meta-modelo da rede P/T incluindo
as restrições em OCL. Neste caso as restrições estabelecem que não podem existir
arcos entre nós do mesmo tipo, ou seja, ligando dois lugares ou duas transições.

Figura 2.2: Meta-modelo da rede P/T (ISO/IEC, 2005).

Na segunda etapa da concepção do formato de transferência, é definido o esquema PNML a ser utilizado no mapeamento da sintaxe abstrata, a partir das especificações do meta-modelo definido na etapa anterior. Em resumo, nesta etapa
cada elemento do meta-modelo é traduzido em um elemento XML. Os elementos XML constituem as palavras-chave do PNML, e são chamados de elementos
PNML para abreviar. A tabela 2.1 mostra o mapeamento do meta-modelo do
núcleo em elementos PNML.
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Tabela 2.1: Mapeamento do meta-modelo do núcleo para elementos PNML
(ISO/IEC, 2005).
Classe
Elemento XML
PetriNetDoc <pnml>
PetriNet
<net>
Place
Transition
Arc

<place>
<transition>
<arc>

Page
RefPlace

<page>
<referencePlace>

RefTrans

<referenceTransition>

ToolInfo

<toolspecific>

2.3

Atributo XML
id: ID
type: anyURI
id: ID
id: ID
id: ID
source: IDRef (Node)
target: IDRef (Node)
id: ID
id: ID
ref: IDRef (Place or RefPlace)
id: ID
ref: IDRef (Transition
or RefTrans)
tool: string
version: string

Cenário atual das ferramentas de modelagem e análise baseadas nas RdPs

Como foi mostrado previamente na seção 2.2, existem alguns esforços na tentativa
de unificar ou padronizar os diferentes tipos e extensões de RdPs. Embora estas
abordagens se mostrem promissoras em tese, oferecendo várias vantagens - como
a simplificação do processo de transferência de modelos de uma classe de RdP
para outra e a troca de arquivos utilizando um padrão comum - não existe ainda
nenhuma ferramenta estabelecida que integre todo esses recursos e permita avaliar
o impacto das diferentes propostas previamente mencionadas.
Além disso, a maior parte das ferramentas de modelagem baseadas no formalismo das RdPs são especı́ficas, isto é, só permitem modelar sistemas utilizando
o tipo ou variante de RdP implementado pelos criadores de ferramenta, como
pode ser comprovado em (WORLD, 2003, 2004, 2010; JENSEN; KRISTENSEN;
WELLS, 2007), entre muitos outros exemplos. A tabela 2.2 mostra o cenário atual
das ferramentas difundidas no Petri Nets World classificadas segundo os seguintes
critérios: (i) ferramentas que implementam as redes P/T (e portanto poderiam
reivindicar o nı́vel de Conformidade PN ); (ii) ferramentas que implementam redes
de alto nı́vel (eventualmente também uma rede clássica P/T e portanto poderiam
reivindicar o nı́vel de Conformidade HLPN ); (iii) ferramentas que implementam
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extensões sejam temporizadas, redes estocásticas, canal/agente, etc.
Além dos critérios mencionados anteriormente, as ferramentas relacionadas
na tabela 2.2 têm as seguintes caracterı́sticas: (1) interface gráfica para a edição
das redes; (2) simulador com jogador de marcas animado; (3) formato de transferência, e (4) são grátis ou pelo menos têm licença gratuita para uso acadêmico.
As ferramentas que não agrupavam todas estas caracterı́sticas não foram levadas
em consideração nesta classificação.
Tabela 2.2: Classificação das ferramentas para modelagem utilizando as RdPs.
Nome
FLOWer
JARP
mist2
Netlab
P3
PED
Petrigen
PIPE2
VisualPetri
HPsim
CPN Tools
Income Suite
PNetLab
PNtalk
PEP
TimeNet
GreatSPN
Petruchio
Snoopy
Yasper
QPME
StpnPlay
ePNK
CPN-AMI

P/T HLPN
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***

***
***

Extensões

***
***
***
***
***
***
***
***
***

SO
JAVA
L/W
L/W/M/S
***
L/W
W
W
L
L/W
L/W/M
***
W
W
L/W
L/W/M/S
***
W
W/S
L/S
***
L/W
L/S
L/W/M/S
***
L/W/M
W
L/W/M/S
***
W
L/W/M
***
L/W/M
***

PNML
***
***
***

***

***

***
***

Legenda: SO = sistema operacional
L = Linux / W = Windows / M = Mac / S = SUN

Depois da analisar os resultados mostrados na tabela 2.2 é possı́vel concluir
que existe um conjunto consolidado de ferramentas que poderiam reivindicar
seu enquadramento, porém de forma parcial e isolada, com diferentes partes da
norma 15909, mas não há até o momento uma proposta consolidada de uma
plataforma que integre a totalidade (ou uma parte) do conteúdo destes três blocos
reunidos. Porém, dentro desse conjunto de ferramentas foram destacadas duas
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que estão presentes nos três blocos da tabela, CPN-AMI e ePNK, o que indica
que elas poderiam se enquadrar de forma integral com a norma 15909. A seguir
serão comentadas brevemente as caracterı́sticas mais importantes destas duas
ferramentas.
O CPN-AMI (KORDON; PAVIOT-ADET, 1999) é uma ferramenta CASE
(Computer-Aided Software Engineering) baseada nas RdPs. Ela oferece várias
funcionalidades para a modelagem, simulação, verificação ou model checking e
para cálculo de algumas propriedades estruturais dos modelos. O CPN-AMI utiliza uma abordagem diferente da maioria das ferramentas de modelagem baseadas
em RdPs existentes, pois se baseia em uma plataforma de integração chamada
FrameKit, que lhe permite integrar em um ambiente só várias ferramentas existentes e desenvolvidas por outras pessoas ou instituições para aproveitar as funcionalidades que elas oferecem, sem ter que implementar as mesmas. Isto constitui
uma abordagem interessante, porém apresenta algumas desvantagens, sobre tudo
para usuários finais com poucas habilidades computacionais.
Esta abordagem faz com que a ferramenta apresente uma estrutura um quanto
complexa, que basicamente está dividida em dois grandes módulos: um servidor
de aplicações (FrameKit) e um ambiente gráfico baseado no Eclipse IDE e disponı́vel na forma de dois plugins (Coloane ou Macao). O servidor de aplicações
hospeda as ferramentas externas que são chamadas e executadas desde o ambiente
gráfico, quando solicitado pelo usuário. Para editar os modelos é preciso escolher entre os dois plugins previamente mencionados e acrescentar o escolhido ao
Eclipse IDE. Por causa disso, o processo de instalação e configuração do ambiente
todo é demorado e complexo, e sua estrutura tem várias relações de dependência
com outras ferramentas externas que podem resultar em problemas de compatibilidade no momento em que novas versões dessas ferramentas surgirem.
O ePNK é uma ferramenta que visa oferecer uma plataforma para a modelagem baseada no PNML (KINDLER, 2011). A ferramenta permite a modelagem
e especificação de sistemas utilizando os tipos de RdPs que são suportados pelo
PNML definido na norma 15909-2. Também oferece um mecanismo de extensão
para a definição de novos tipos de RdPs não suportados ainda pela norma 15909
e gera de forma automática os elementos PNML que permitem a representação
desses novos tipos de RdPs.
O ePNK é em certa forma a continuação do trabalho iniciado há mais de dez
anos e que resultou no Petri Net Kernel (PNK) (KINDLER; WEBER, 2001). O
PNK perseguia os mesmos objetivos do ePNK e por esse motivo este último é
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também conhecido como o eclipse based Petri Net Kernel (ePNK), com a diferença
que nessa primeira tentativa foi preciso implementar todas as funcionalidades que
deveria ter um IDE, o que tirou o foco da geração de uma estrutura flexı́vel o
suficiente para representar uma RdP que permitisse lidar de forma consistente
com futuras extensões. Hoje o ePNK utiliza as funcionalidades do Eclipse IDE
para executar as funções comuns aos IDEs e utiliza recursos de modelagem como
o Eclipse Modeling Framework (EMF) (BUDINSKY et al., 2003) o Graphical
Modeling Framework (GMF) para a definição dos novos tipos de RdP e sua
representação em PNML, o que possibilita aos desenvolvedores manter o foco
na estrutura para representar as RdPs.
O ePNK se mostra um forte candidato para se estabelecer como ferramenta
de modelagem baseada nas RdPs e enquadrada na norma 15909, mas ainda está
longe disso. O ePNK é bem recente, surgiu em 2011, e várias funcionalidades
precisam ser ainda implementadas ou melhoradas. Chama particular atenção o
fato de que ainda não oferece nenhuma ferramenta para a análise ou cálculo de
propriedades dos modelos.
Na tabela 2.2 também é possı́vel perceber que o número de ferramentas que
oferecem suporte para o PNML é reduzido, constituindo 29 % do total das ferramentas relacionadas na tabela 2.2. Entretanto, quando a amostragem é aumentada essa porcentagem diminui ainda mais, caindo para 8 % do total de
ferramentas de modelagem que oferecem algum tipo de formato de transferência
e estão registradas no Petri Nets World.
A adoção do PNML como formato de transferência padrão das RdPs começou
a ser discutida faz alguns anos (KINDLER; WEBER, 2001; BILLINGTON et al.,
2003), porém só depois da publicação da norma 15909-2 isto aconteceu de fato.
No decorrer desse perı́odo, o PNML evoluiu e, infelizmente, surgiram diferentes
versões intermediárias e variantes, que ainda estão em uso. Mesmo dentro do
reduzido grupo de ferramentas que oferecem suporte para o PNML não é possı́vel
saber de fato qual versão ou variante do PNML é suportada, pois isto não está
registrado no banco de dados do Petri Nets World. Isto, unido à falta de documentação e exemplos práticos que ajudem na implementação do suporte para o
PNML, dificulta que as ferramentas existentes e as que estão sendo desenvolvidas
consigam atingir este objetivo.
Com o intuito de facilitar esse processo e fornecer uma referência aos desenvolvedores de ferramentas surgiu o PNML Framework (HILLAH et al., 2009).
Este fornece um conjunto abrangente de APIs(Application Programming Inter-
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face), na linguagem JAVA, que permitem importar e exportar modelos PNML
de RdPs utilizando as especificações da norma 15909-2. Este conjunto de APIs
é distribuı́do na forma de biblioteca, o que permite uma integração simples nas
ferramentas de modelagem baseadas nas RdPs. Porém a documentação existente
sobre o framework ainda não é suficiente, tornando o processo de leitura e geração
dos arquivos PNML uma tarefa complexa e trabalhosa. Os desenvolvedores do
framework tem intenções de resolver esse problema em um futuro cercano, mas
ainda não existe uma previsão concreta.
Outro elemento interessante apresentado na tabela 2.2 tem relação com a variedade de sistemas operacionais (SOs) que são suportados pelas diferentes ferramentas. É possı́vel constatar que a grande maioria das ferramentas que oferecem
suporte para vários sistemas operacionais foram implementadas na linguagem
JAVA. A vantagem de implementar uma ferramenta ou aplicativo utilizando o
JAVA está no fato de que esses aplicativos “rodam” sobre uma máquina virtual
(Java Virtual Machine, ou JVM) que atua como intermediária entre o aplicativo
e o SO. Essa máquina virtual pode ser executada em qualquer SO que suporte a
linguagem C++ e como a grande maioria dos SOs existentes hoje cumprem esse
requisito, os aplicativos em JAVA apresentam um alto ı́ndice de portabilidade, o
que tem contribuı́do para sua proliferação.

2.4

Redes de alto nı́vel

A caracterı́stica fundamental que distingue as HLPN das LLPN e que as qualifica
como de alto nı́vel, é a possibilidade de poder especificar atributos nas marcas,
correspondendo estas a elementos de um domı́nio ou tipo especı́fico. Desta forma,
as marcas possibilitam o fluxo de informação pela rede, informação que já não se
limita à simples presença ou não da marca (ou marcas) num determinado lugar,
podendo conter dados relativos à sua caracterização como elemento distinto das
restantes. Esta caracterı́stica permite reduzir o modelo em RdP do sistema de
forma significativa, como tem sido demostrado em muitos exemplos na literatura
(SMITH, 1998; REISIG; ROZENBERG, 1998).
Devido ao fato das marcas não serem necessariamente iguais nas HLPN,
torna-se necessário anotar a rede, especialmente os arcos e transições. Desta
forma a complexidade da rede encontra-se dividida: parte é representada pela
própria estrutura da rede - tal como sucede nas LLPN - e outra parte é representada pelas inscrições e assinaturas da rede. É importante notar que estas redes
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podem ser “desdobradas”2 para se obter a LLPN subjacente e, portanto, fica claro
que ambas têm o mesmo poder de representação, isto é, podem representar as
mesmas classes de problema, embora com diagramas de tamanho diferente. Este
mecanismo de “desdobramento” permite a verificação e análise de propriedades
que não podem ser verificadas ou analisadas diretamente na HLPN3 .
Na literatura podem ser encontradas diferentes propostas de HLPN, mas a
maioria delas apresenta poder de representação similar. Exemplos tı́picos das
HLPN são as redes Predicado/Transição (PrT-nets) e as redes Coloridas (CPN).
Estas abordagens pertencem a uma classe de redes chamada de HLPN puras.
Segue uma breve descrição delas:
• PrT-nets: nesta abordagem os lugares desempenham o papel dos predicados e podem receber conjuntos (tuplas) de marcas distinguı́veis. Na
verdade, as marcas constituem uma extensão dos predicados. Inscrições,
na forma de fórmulas lógicas, podem ser associadas com algumas ou todas
as transições da rede; os arcos podem ser etiquetados com funções que representam a conjunção de um conjunto de variáveis associadas às marcas
(GENRICH, 1987).
• CPN: nesta abordagem as LLPN são estendidas associando cores às marcas
(JENSEN, 1981). A cor é simplesmente a definição de um tipo, o que
permite a distinguibilidade de classes de elementos que pertencem à uma
mesma categoria estrutural. Considerando o número de cores finito, uma
CPN pode ser transformada numa rede P/T, o que significa que as redes
P/T podem ser consideradas como um caso especial de CPNs. Entretanto,
um número infinito de cores dá às CPNs o mesmo poder de representação
das máquinas de Turing, o que permite que qualquer sistema computável
possa ser modelado utilizando esta abordagem.

As CPNs e as PrT-nets são equivalentes quanto ao poder de expressão, significando que qualquer conceito, algoritmo ou teorema que é aplicável para um
modelo, é aplicável para o outro. Porém, a formalização das CPNs é mais simples
e apropriada para a análise matemática de sistemas complexos. Uma diferença
entre estas abordagens está no formalismo subjacente: as CPNs são definidas utilizando tipos, variáveis e funções de forma similar às linguagens de programação,
2

Na verdade existe um teorema na formulação teórica das redes HLPN que garante que para
cada rede HLPN existe uma rede equivalente P/T
3
É o caso dos invariantes, cuja definição diretamente sobre as redes HLPN não é ainda
consensual e está inserido na discussão da 15909-3
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enquanto a definição das PrT-nets está baseada em notações algébricas que podem
representar, por exemplo, relações formais de tuplas contendo variáveis associadas
com os arcos da rede.
Entretanto, a principal diferença está no algoritmo que é utilizado para calcular os invariantes da rede. Nas PrT-nets é proposto um método algébrico que
permite calcular os invariantes da rede utilizando equações matriciais. A ideia
do método é substituir matrizes de números inteiros por matrizes de somas sobre
tuplas de variáveis (inscrições associadas com os arcos). Portanto, os invariantes
de uma PrT-net podem conter variáveis livres, que têm que ser substituı́das de
acordo com a sequência especı́fica de disparo que leva até a marcação de interesse, enquanto nas CPNs, as matrizes de inteiros são substituı́das por matrizes de
funções lineares sobre o conjunto de cores. Isto elimina a existência de variáveis
independentes e consequentemente não é preciso fazer substituições adicionais
(JENSEN, 1981).
Nesta revisão serão abordadas com maior ênfase as CPNs (JENSEN, 1981,
1994), dado que esta é a proposta de HLPN com melhor aceitação na comunidade
acadêmica e a que apresenta uma definição formal mais “elegante” de rede de alto
nı́vel (MIYAMOTO; KUMAGAI, 2005).

2.4.1

Redes de Petri Coloridas

As CPNs devem seu nome à possibilidade das marcas poderem carregar dados
e, consequentemente, serem distinguı́veis umas das outras, em contraste com as
marcas das LLPN. As CPNs foram propostas originalmente por Jensen em (JENSEN, 1981), fortemente influenciadas pela proposta das PrT-nets de Genrich e
Lautenbach (GENRICH; LAUTENBACH, 1979). A diferença principal na proposta original de Kurt Jensen em relação as PrT-nets é o método proposto para
o cálculo dos invariantes da rede.
Na proposta original é possı́vel utilizar só conjuntos de cores simples e pequenos, por exemplo um conjunto para a enumeração de uma quantidade fixa de
processos. Com o decorrer do tempo o formalismo foi modificado para permitir a possibilidade de utilizar conjuntos de cores bem mais complexos (JENSEN,
1994). Com o formalismo atual é possı́vel definir conjuntos de cores que podem
representar uma lista com milhares de entradas, envolvendo atributos de tipos
diferentes (KRISTENSEN; JENSEN, 2004; JENSEN; KRISTENSEN; WELLS,
2007).

2 Revisão da Literatura

24

A figura 2.3 mostra o modelo de um protocolo de comunicações simples utilizando uma CPN. Nele é possı́vel observar que existe uma “poluição” visual maior
se comparado com um modelo de uma rede P/T. Isto é resultado da inserção das
inscrições da rede que estão constituı́das pelos elementos seguintes:
• Marcação: são inscrições associadas aos lugares, que mostram o tipo e
as marcas que o respectivo lugar pode conter. Nas RdPs P/T isto não é
necessário, pois as marcas são indistinguı́veis e representadas por pontos
pretos (dots). Estas inscrições estão destacadas em vermelho na figura 2.3.
• Expressões nos arcos: são inscrições associadas aos arcos, que definem
quais são as marcas que podem ser retiradas do lugar de entrada ou input
place quando a transição associada é disparada. Estão destacadas por uma
seta azul na figura 2.3.
• Condições nas transições (guards): são inscrições associadas às transições,
que representam condições booleanas que devem ser cumpridas para que a
transição esteja habilitada. No exemplo mostrado na figura 2.3 nenhuma
das transições têm condição associada, uma etiqueta de cor verde com o
sı́mbolo [guard] foi colocada no lugar onde devem aparecer estas condições
caso existam.

Figura 2.3: Modelo de um protocolo de comunicações básico utilizando a CPN
(JENSEN; KRISTENSEN; WELLS, 2007).
Outra caracterı́stica interessante das CPNs é a possibilidade de representar
vários nı́veis de abstração no modelo utilizando uma abordagem modular (HU-
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BER; JENSEN; SHAPIRO, 1991). O conceito de módulo é hierárquico, o que
permite que um módulo tenha vários submódulos, e que módulos novos sejam
criados a partir da composição de módulos existentes. Isto possibilita utilizar as
abordagens top-down e bottom-up para o design dependendo das caracterı́stica
do sistema em análise. Nas figuras 2.4 e 2.5 se mostram os módulos hierárquicos
utilizados para modelar o exemplo do protocolo simples mostrado na figura 2.3.

Figura 2.4: A rede hierárquica top-level do modelo do protocolo simples
(JENSEN; KRISTENSEN; WELLS, 2007).

Figura 2.5: O modelo do protocolo simples divido em módulos (JENSEN;
KRISTENSEN; WELLS, 2007).
A CPN conta com uma ferramenta, chamada de CPN Tools (JENSEN; KRISTENSEN; WELLS, 2007), que permite a modelagem, simulação e análise de modelos de sistemas utilizando este formalismo. Embora seja uma ferramenta bastante utilizada na comunidade acadêmica, apresenta ainda algumas limitações
quanto às funcionalidades oferecidas: (i) oferece um conjunto restrito de ferramentas para a análise dos modelos, limitado à verificação de alcançabilidade de
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estados incluindo modelos de CPN temporizadas; (ii) o formato de transferência
utilizado é baseado no XML, porém é privativo e não é compatı́vel com o PNML
definido na norma 15909-2. Segundo os desenvolvedores, novas ferramentas de
análise devem ser implementadas em futuras versões da ferramenta, porém não há
intenção de oferecer suporte para o PNML, o que vai na contramão da tendência
atual de padronização.

2.5

A rede GHENeSys

A rede GHENeSys foi concebida e desenvolvida a partir de ideias apresentadas em
(MIYAGI, 1988; SILVA; MIYAGI, 1995, 1996; SILVA, 1998) e finalmente formalizada em (FOYO, 2001). Como resultado da formalização feita em (FOYO, 2001)
se obteve uma RdP estendida com conceitos de orientação a objetos e dotada de
mecanismos de abstração e de sı́ntese, através da definição de hierarquia.
Diferentemente de outras redes propostas com caracterı́sticas semelhantes, a
GHENeSys, desde a sua criação procura introduzir o conceito de objetos no seu
modelo semântico e não apenas na implementação da rede. Assim, se obtém
um esquema mais propicio para aplicação ao processo de design em geral e não
apenas para a modelagem de sistemas de eventos discretos. A proposta da rede
sempre foi ter uma representação integrada e formal (com modelo semântico bem
definido) para as extensões das RdPs e, recentemente, assumiu também a parte
temporal (FOYO; SILVA, 2011).

2.5.1

Definição original da rede GHENeSys

A definição corrente da rede GHENeSys, prévia a este trabalho, tem as caracterı́sticas de uma rede P/T estendida, de modo que os sistemas que podem ser
modelados utilizando este formalismo se restringe a sistemas que possam ser representados com uma rede P/T. Porém, a estrutura hierárquica e orientada a
objetos da rede GHENeSys facilita a modelagem de sistemas de maior porte e
a verificação de propriedades sobre esses modelos, assim como a reutilização de
elementos extraı́dos de modelos existentes. Isto possibilita que alguns sistemas de
grande porte que teriam um modelo complexo utilizando as redes P/T clássicas
sejam modelados com maior facilidade.
Na definição da rede GHENeSys destacam-se três elementos conceitualmente
importantes para obter a modelagem de um amplo escopo de sistemas:
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• Pseudo-lugares: estes elementos permitem modelar a transferência de
informação entre diferentes partes do sistema, permitindo assim a modularização e estruturação do processo de sı́ntese da rede; permitem também
representar a interação com o ambiente que envolve o sistema, dado que
não existe de fato sistema isolado na natureza (FOYO, 2001). Estes elementos também são utilizados para representar informações de eventos observáveis, previsı́veis, porém não controláveis4 (LIN; WONHAM, 1990; RAMOS R.L.C.B. SILVA, 1998).
• Hierarquia: Os elementos chamados macro são a base da hierarquia na
rede GHENeSys, eles têm a capacidade de representar uma sub-rede. A
forma como estão definidos os elementos macro 5 permite a preservação das
propriedades estruturais e comportamentais da rede “global”, o que permite
a verificação de propriedades globais tendo a certeza que o comportamento
das sub-redes não terá influência nessas propriedades. Assim, a rede pode
ser construı́da mesclando elementos simples e macros nos diversos nı́veis
de abstração, o que denota sua capacidade de mesclar o as abordagens
top-down e bottom-up.
• Abordagem orientada a objetos: os elementos da rede são definidos
como objetos “ativos”, e as marcas são definidas como objetos “passivos”
(não contém métodos). A rede é formada pela agregação dos objetos que
a formam, e também constitui um objeto. As sub-redes, representadas por
elementos macros, que tenham estruturas conhecidas e frequentemente utilizadas nos modelos - tais como buffers FIFO, LIFO, entre outros - podem ser
substituı́das por métodos de classes. Desta forma, é possı́vel a reutilização
destas estruturas em outros modelos. Isto permite atenuar o problema da
explosão de estados, o que é comum na modelagem de sistemas reais de
médio e grande porte. Na figura 2.7 é mostrada a estrutura de classes da
rede GHENeSys.
Resumindo, a abordagem orientada a objetos, além de fornecer uma estrutura
hierárquica disciplinada, permite a reutilização de modelos bottom up, enquanto a
modelagem conceitual é feita por refinamentos (topdown). Portanto é possı́vel obter uma fusão dos métodos top down e bottom-up utilizando o esquema orientado
4

Na generalização da Teoria de Controle Supervisório para SEDs, os teoremas de Controlabilidade e Observabilidade estabelecem a existência de eventos observáveis porém, não
controláveis. Neste caso, o problema da sı́ntese do supervisor ótimo para o controle do sistema
torna-se complexo demais.
5
Na definição original os elementos macro são definidos como elementos próprios resgatando
as definições formais associadas ao teorema da estruturação de Yourdon e Constatine
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Figura 2.6: Exemplo da hierarquia na rede GHENeSys (FOYO, 2001).
a objetos.
Além disso, a disciplina de construção dos modelos, unido à prova da conservação de propriedades durante o processo de refinamento, facilita de forma
considerável a validação destes modelos, e a definição da rede GHENeSys garante que isto possa ser feito em qualquer nı́vel de abstração.

2.5.2

Abordagem temporal na da rede GHENeSys

A definição da rede GHENeSys previamente apresentada permitia apenas a representação de sistemas temporizados com processos de durações determinı́sticas.
O tempo de duração dos processos era representado como um tempo de espera
para o disparo das atividades, permitindo a representação de comportamentos
temporais utilizando a abordagem de Ramchandani (RAMCHANDANI, 1974).
Esse tempo de espera era um atributo da classe Activity, à qual pertencem todas
as transições da rede GHENeSys. A influência desse tempo de espera no comportamento e nas propriedades da rede era mı́nima, apenas retardando o disparo
das atividades por um determinado lapso de tempo6 .
Portanto, para permitir a representação de sistemas com tempo onde a duração
dos processos não é determinı́stica foi preciso estender a definição original da rede
em (FOYO, 2010). Para isso foi preciso utilizar intervalos de tempo com limites
mı́nimo e máximo para o disparo das transições, como acontece na abordagem
6

Outros trabalhos do D-Lab mostram que este efeito de retardamento modificava as propriedades apenas por um fator constante
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Figura 2.7: Diagrama de classes da rede GHENeSys (FOYO, 2010).

de Merlin (MERLIN; FABER, 1976). Deste modo, foi mantida a possibilidade
de análise através do cálculo de propriedades para sistemas sem tempo permitindo também a verificação do comportamento temporal dos sistemas especificados usando TCTL(Timed Computation Tree Logic) (FOYO, 2010).
De agora em diante e no âmbito deste trabalho, vamos nós referir à definição
original da rede GHENeSys (FOYO, 2001) como variante P/T e à sua extensão
(FOYO, 2010) como variante temporal.
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2.6

Comentários

O conteúdo da revisão apresentada neste capı́tulo pode ser sintetizado nos seguintes pontos:

• Até o momento, não existe ainda uma proposta de formalismo unificado
para a modelagem de sistemas utilizando as RdPs que seja totalmente aceita
pela comunidade cientı́fica da área.
• Existe uma forte tendência à padronização do formalismo das RdPs suportada pela criação da norma ISO/IEC 15909, a qual deve prevalecer depois
de 2013 quando seja publicada a terceira parte da norma ISO/IEC 15909
(ou em um futuro muito próximo, mesmo que esta data não se confirme).
• Existem algumas ferramentas que tentam integrar de forma coerente os
recursos de modelagem dos tipos de RdPs definidos pela norma 15909, mas
até o momento nenhuma destas propostas está suficientemente consolidada
e totalmente aceita na comunidade acadêmica. Portanto este é exatamente
um momento de discussão e avaliação das propostas.

Analisando estes fatos, podemos levantar algumas hipóteses que direcionarão
a elaboração da presente dissertação:
• Um formalismo unificado para a modelagem de sistemas utilizando as RdP
é desejável pela comunidade cientı́fica.
• A rede GHENeSys pode se tornar uma proposta de formalismo unificado
para a modelagem de sistemas utilizando as RdPs.
• A extensão da definição da rede GHENeSys para torná-la uma rede de
alto nı́vel é o próximo passo para enquadrar-se dentro do padrão ISO/IEC
15909. Além disso, essa extensão permitirá ampliar o espectro de sistemas
que possam ser modelados com a rede GHENeSys, incluindo os sistemas
onde é possı́vel explorar a simetria estrutural, seja geral ou parcial. É
também crucial para a aplicação do GHENeSys em sistemas complexos.
• É possı́vel enquadrar a nova definição da rede GHENeSys na norma 15909
da ISO/IEC. Isto seria também um diferencial importante em relação a
outras propostas que ainda não cumprem o estabelecido na norma.
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• Uma ferramenta de modelagem baseada neste formalismo é um elemento
importante para avaliar o impacto e as possı́veis vantagens dessa abordagem. Além disso, esta ferramenta pode contribuir com a diversificação e
aceitação das RdPs como uma técnica de modelagem de uso simples, e que
pode oferecer bons resultados se aplicada ao Ciclo de Vida de projeto de
sistemas.
Considerando estas hipóteses, o Capı́tulo 3 apresenta a nova definição da rede
GHENeSys já contendo os elementos de uma HLPN e em conformidade com o
estabelecido pela norma 15909.
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3

GHENeSys como HLPN

Neste capı́tulo será apresentada a nova definição da rede GHENeSys dividida
em duas partes: (i) o modelo semântico e (ii) sua representação gráfica correspondente. Em seguida será apresentada a definição do mapeamento PNML das
extensões presentes na rede GHENeSys e que ainda não estão cobertas pela norma
15909.

3.1

Modelo semântico

Como foi mencionado previamente no capitulo 2, a nova definição da rede GHENeSys
para torná-la uma HLPN está baseada na definição da rede CPN (JENSEN,
1997), e portanto muitas das definições que serão apresentadas nesta seção são similares às apresentadas em (JENSEN, 1997), porém incluindo as particularidades
da rede GHENeSys e seguindo a estrutura estabelecida na norma 15909.
Antes de mostrar a nova definição da rede GHENeSys, é preciso definir alguns
conceitos que serão utilizados no decorrer desta seção. Primeiro, deixar claro que
os termos: tipo, valor, operação, expressão, variável, binding e verificação são
utilizados da mesma forma que nas linguagens funcionais de programação (para
mais detalhes ver (JONES, 1987)).
Para poder lidar posteriormente com a definição de tipos nas marcas, é preciso
introduzir a definição de multi-sets.
Definição 1. m é um par (S, n), onde S é um conjunto e n é um mapeamento
de S sobre o conjunto N∗ = {1, 2, 3, . . .}, que representa os números naturais. O
multi-set m é representado pela expressão:
m = (S, n)|m ∈ [S → N]
O conjunto S é chamado de conjunto de elementos subjacentes e para cada s ∈ S,
m(s) representa a multiplicidade(número de ocorrências) de s. O conjunto de
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todos os multi-sets sobre S denota-se SM S . O multi-set vazio é denotado como
m = ∅.
Várias operações como a soma, união e interseção de multi-sets têm sido
definidas e suas propriedades investigadas em vários artigos da área (YAGER,
1986; BLIZARD, 1991; SYROPOULOS, 2001).
Para estruturar a nova definição da rede GHENeSys, não é preciso estabelecer
a sintaxe concreta na qual o usuário vai especificar as declarações da rede. Assim,
é possı́vel assumir que essa sintaxe existe juntamente com uma semântica correta,
permitindo referir-se, de forma clara, aos seguintes termos:
• Os elementos de um tipo, T ; O conjunto de todos os elementos em T denotase utilizando o mesmo nome do tipo T .
• O tipo de uma variável, v - denota-se por T ype(v).
• O tipo de uma expressão, expr - denota-se por T ype(expr).
• O conjunto de variáveis em uma expressão, expr - denota-se por V ar(expr).
• O binding de um conjunto de variáveis, V - associa com cada variável v ∈ V
um elemento b(v) ∈ T ype(v)
• O valor resultante da resolução de uma expressão, expr, em um binding b
- denota-se por expr < b >. O V ar(expr) é necessário que seja um subconjunto das variáveis de b, e a resolução é feita substituindo para cada variável
v ∈ V ar(expr) o valor b(v) ∈ T ype(v) determinado por o binding.
Será utilizado o sı́mbolo B para denotar o tipo booleano, contendo os elementos {true, f alse} e o conjunto de operações booleanas sobre este conjunto. Além
disso, a notação T ype(v) será estendida para T ype(A) = {T ype(v)|v ∈ A}, onde
A é um conjunto de variáveis.
Agora é possı́vel introduzir a nova definição da rede GHENeSys.
Definição 2. A rede GHENeSys é uma n-upla
G = (Σ, AP, T, F, N, Π, C, T C, F I, K, I)
onde:
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1. Σ é o conjunto finito de tipos, onde Σ 6= ∅, também chamado de conjunto
de Sorts;
2. P é o conjunto finito dos lugares;
3. P S é o conjunto finito dos pseudo-lugares;
4. AP = P ∪ P S;
5. T é o conjunto finito das transições;
6. F é o conjunto finito dos arcos, tal que F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) ∪ (P S × T )
é a relação de fluxo de marcas na rede;
7. Π : (P ∪ T ) → {0, 1} é a função que identifica os elementos macro;
8. C, função de Σ sob AP ; atribui ∀ap ∈ AP um tipo C(ap);
9. T C é uma função que atribui expressões booleanas, também chamadas de
condições ou guards, às transições:
∀t ∈ T : T ype(T C(t)) = B e T ype(V ar(T C(t))) ⊆ Σ;
10. F I é uma função que atribui inscrições aos arcos:
∀f ∈ F : T ype(F I(f )) = C(ap)M S ,
T ype(V ar(F I(f ))) ⊆ Σ;
11. K : (AP ) → N+ é a função de capacidade.
12. I é a função de inicialização. É definida pela expressão:
∀ap ∈ AP : [T ype(I(ap)) = C(ap)M S ], onde I(ap) ≤ K(ap)

Segue uma breve explicação dos elementos de maior importância da definição
2. O conjunto de tipos Σ determina os tipos de dados, as operações e as funções
que podem ser utilizadas nas declarações ou expressões da rede (ou seja, nas inscrições dos arcos, nas condições das transições e nas expressões de inicialização).
Cada tipo deve ter, no mı́nimo, um elemento. Os lugares, transições e arcos são
representados pelos conjuntos P, P S, T e F . Não é permitido ter mais de um
arco, com o mesmo sentido, entre o mesmo par de elementos formado por um
lugar e uma transição.
Os elementos que formam o conjunto P S são chamados de pseudo-lugares
e representam lugares com marcação persistente1 . Estes podem representar a
1

Marcação que não é modificada durante a execução do disparo da transição associada com
o pseudo-lugar em questão
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interação e troca de informação entre o sistema e o seu entorno, ou, quando
o desenvolvimento é feito de forma distribuı́da, a relação entre um módulo no
qual se está trabalhando e outras partes do sistema. Note-se entretanto que a
esta última situação é similar à primeira de modo que se usarmos gates para
ligar o pseudo-lugar à rede estes serão sempre externos e nunca internos. Assim,
os pseudo-lugares permitem modelar a transmissão de informação entre partes
diferentes de um mesmo sistema e também a influência da informação externa.
A definição completa do item (6) seria a seguinte:
F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) ∪ (P S × T ) ∪ (T × P S)
Os dois primeiros termos representam os arcos que ligam os lugares com as
transições, e têm a mesma interpretação que nas RdPs elementares. O terceiro
termo representa a ligação dos pseudo-lugares com as transições. Esses três termos não podem ser interpretados da mesma forma, ou seja, o terceiro termo não
pressupõe o fluxo de marcas, somente “fornece” informação sobre a marcação
do pseudo-lugar. Esse tipo de ligação é denotado por um tipo diferente de arco
chamado gate.
Na rede GHENeSys, as ligações entre os pseudo-lugares e as transições existe
somente em um sentido, dos pseudo-lugares para as transições, por conseguinte,
o último termo da relação acima não tem utilidade prática na modelagem uma
vez que a transferência de informação é unidirecional. Eliminando esse termo da
relação de fluxo F , a mesma fica igual à apresentada no item (6) da definição
2 acima. As ligações entre os pseudo-lugares e as transições podem ser de dois
tipos: (i) habilitadoras, permitindo o disparo da transição associada quando
o pseudo-lugar estiver marcado; ou (ii) inibidoras, permitindo o disparo da
transição associada quando o pseudo-lugar não estiver marcado.
A função C, atribui a cada lugar ap ∈ Ap um tipo C(ap). Intuitivamente,
isto significa que cada marca em ap deve conter um dado que pertença a C(ap).
A função de atribuição de inscrições aos arcos, F I, atribui para cada arco a uma
expressão do tipo C(ap)M S . Isto significa que cada inscrição deve ser calculada
utilizando o multi-set do lugar adjacente, ap.
Uma vez definida a nova estrutura da rede GHENeSys, serão apresentadas
em seguida as definições que regem o comportamento da rede. Porém, antes
é preciso introduzir a seguinte notação para todo t ∈ T , e para todo par de
elementos (x1 , x2 ) ∈ F :
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V ar(t) = {v|v ∈ V ar(T C(t)) ∨ ∃f ∈ F (t) : v ∈ V ar(F I(f ))}
X
F I(x1 , x2 ) =
F I(f )

(3.1)
(3.2)

f ∈F (x1 ,x2 )

A expressão 3.1 representa as variáveis da transição t (transition variables),
que são todas as variáveis presentes nas expressões associadas à localidade da
transição: inscrições nos arcos que chegam e saem da transição e a condição
própria da transição. A expressão 3.2 representa as inscrições dos arcos que
ligam um par de nós (x1 , x2 ) determinado. Observe-se que F (x1 , x2 ) = ∅ implica
que F I(x1 , x2 ) = ∅, onde ∅ denota a expressão fechada que tem como resultado
o multi-set vazio. Em seguida são definidas as bindings.
Definição 3. Um binding de uma transição t é uma função b definida sobre
V ar(t), tal que:
∀v ∈ V ar(t) : b(v) ∈ T ype(v)

(3.3)

T C(t) < b >

(3.4)

B(t)

(3.5)

Observe-se que a expressão 3.4 implica que todos os bindings satisfazem à
condição da transição correspondente. Como estabelece a definição 3, T C(t) <
b > denota a verificação da condição T C(t) utilizando o binding b. A expressão
3.5 representa o conjunto de todos os bindings de t. Como já foi mostrado anteriormente, às vezes os bindings podem ser escritos na forma < v1 = c1 , v2 =
c2 , . . . , vn = cn > onde V ar(t) = {v1 , v2 , . . . , vn }. A ordem das variáveis não é
importante. Em resumo, um binding de t é o conjunto de variáveis de t, junto
com seus respectivos valores instantâneos, que cumpre com a condição T C(t) em
um momento determinado.
Definição 4. Uma marca é um par (ap,c) onde ap ∈ AP e c ∈ C(ap), enquanto
um elemento binding é um par (t,b) onde t ∈ T e b ∈ B. O conjunto de todas as
marcas é denotado por TE enquanto o conjunto de todos os elementos bindings é
denotado por BE.
Definição 5. Uma marcação é um multi-set sobre TE enquanto um passo é um
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multi-set finito e não vazio sobre BE. A marcação inicial M0 é obtida resolvendo
a expressão seguinte:
∀(ap, c) ∈ T E : M0 (ap, c) = (I(ap))(c)
Os conjuntos de todas as marcações e todos passos são denotados por M e Y,
respectivamente.
Cada marcação M ∈ T EM S determina uma única função M ∗ definida em P
tal que M ∗ (ap) ∈ C(ap)M S :
∀ap ∈ AP, ∀c ∈ C(ap) : (M ∗ (ap))(c) = M (ap, c)
Por outro lado, cada função M ∗ , definida em AP tal que M ∗ (ap) ∈ C(ap)M S
para todo ap ∈ AP , determina uma marcação única M :
∀(ap, c) ∈ T E : M (ap, c) = (M ∗ (ap))(c)
Por conseguinte é possı́vel representar também marcações utilizando funções definidas sobre AP . Isto implica que se deve utilizar o mesmo nome para a função e
o multi-set que representam a marcação em questão. Com isso é possı́vel mostrar
a definição formal de habilitação e ocorrência.
Definição 6. Um passo Y está habilitado em uma marcação M sse a seguinte
expressão é satisfeita:
∀p ∈ P :

X

F I(p, t) < b >6 M (p)

(3.6)

(t,b)∈Y

∀p ∈ P : M (p) +

X

F I(t, p) 6 K(p)

(3.7)

(t,b)∈Y

(
∀ps ∈ P S | (ps, t) ∈ F :

ps ∈ M (ap), se ps é habilitador
ps ∈
/ M (ap), se ps é inibidor

(3.8)

Então se diz que o par (t,b) está habilitado e também que t está habilitada. Os
elementos de Y estão simultaneamente habilitados quando |Y | > 1.
A expressão 3.6 garante que os lugares de entrada de t tenham a quantidade
suficiente de marcas habilitadoras de t. A expressão 3.7 garante que os lugares de
saı́da de t tenham capacidade suficiente para receber as marcas que serão geradas
como resultado do disparo da transição. E a expressão 3.8 garante que sejam
considerados os pseudo-lugares na hora de determinar a habilitação de t.
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Definição 7. Se um passo Y está habilitado em uma marcação M1 , ele pode
acontecer, modificando a marcação M1 e gerando uma nova marcação M2 , definida por:

∀p ∈ P : M2 (ap) = (M1 (ap) −

X

F I(p, t) < b >) +

(t,b)∈Y

X

F I(t, p) < b >

(t,b)∈Y

então diz-se que M2 é diretamente alcançável desde M1 . Esta relação é denotada
por: M1 [Y iM2 .
A expressão F I(t, p) < b > tem como resultado o conjunto das marcas que
são removidas de p quando t ocorre com o binding b. Fazendo a soma de todos
os elementos bindings (t, b) ∈ Y , se obtém todas as marcas que são removidas de
p quando Y ocorre. Este multi-set precisa ser menor ou igual à marcação de p,
ou seja, cada elemento (t, b) ∈ Y deve ser capaz de obter as marcas especificadas
por F I(t, p) < b >, sem ter que compartilhar essas marcas com outros bindings
de Y . Deve-se lembrar que todos os bindings de um passo, como estabelece a
definição 3, satisfazem automaticamente as condições correspondentes. Por outro
lado, deve-se notar que as somas na definição 6 são somas sobre o multi-set Y .
Assim, quando um binding aparece mais de uma vez em Y , deve-se computar a
contribuição por cada aparecimento.
A ocorrência de um passo constitui um evento indivisı́vel. Embora a fórmula
mostrada na definição 7 imponha uma ordem de precedência na qual a diferença é calculada antes de se efetuar a soma, não é reconhecida a existência
de uma marcação “intermediária”, onde as marcas tenham sido removidas do
estado corrente enquanto marcas referentes ao segundo termo não foram ainda
acrescentadas para formar o novo estado. Deve-se notar também a ocorrência
de um passo não precisa ser “maximizada”, isto é, quando existe um número de
bindings simultaneamente habilitados, é possı́vel a ocorrência passo utilizando só
alguns deles.
Definição 8. Uma sequência finita de ocorrências ou disparos é uma
sequência de marcações e passos:

M1 [Y1 iM2 [Y2 iM3 . . . Mn [Yn iMn+1
onde n ∈ N e Mi [Yi iMi+1 para todo i ∈ {1, 2, . . . , n} M1 é a marcação de partida,
Mn+1 é a marcação final e n é a distância.

3 GHENeSys como HLPN

40

De forma análoga, uma sequência infinita de ocorrências ou disparos
é uma sequência de marcações e passos:
M1 [Y1 iM2 [Y2 iM3 . . .
onde Mi [Yi iMi+1 para todo i ≥ 1.
00

Definição 9. Uma marcação M é alcançável partindo de uma marcação M

0

sse existe uma sequência sequência finita de ocorrências ou disparos começando
0

00

em M e terminando em M . O conjunto de marcações alcançáveis desde M

0

00

denota-se [M i.
Originalmente o conceito de hierarquia no sistema GHENeSys é definido como
(FOYO, 2001):
Definição 10. Um elemento macro D ∈ P ∪ T que pertence a uma rede G =
(Σ, AP, T, F, N, Π, C, T C, F I, K, I) onde L = P ∪ P S, é representado por uma
subrede Gr = (Σ, AP r, T r, F r, N, , Cr, T Cr, F Ir, Kr, Ir) onde AP r = P r ∪ P Sr
com marcação final M rn onde:
i. Gr tem dois (únicos) elementos: i e o, tal que • i = ∅, o• = ∅.
ii. Se D ∈ P então i ∈ P r e o ∈ P r, e se D ∈ T então i ∈ T r e o ∈ T r.
iii. dom(F r) ∪ cod(F r) = Lr ∪ T r
iv. Se D ∈ P então M r0 (i) > 0 e M rn (o) > 0.
v. Se D ∈ T então ∃M ∈ [M 0 >| M [i > M r0 , e ∃M 0 ∈ [M r0 >| M 0 [o > M rn

Definição 11. Um elemento macro D é dito bem construı́do se e somente se:
i. D é um elemento macro segundo a Definição 10.
ii. A rede Gr que representa D é viva.

As definições 10 e 11 se mantém praticamente inalteráveis, na nova formulação. Basta acrescentar à definição 10 duas condições que são apresentadas
a seguir:
vi. se D ∈ P , C(i) = C(p) e C(o) = C(p),
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vii. se D ∈ T , T C(i) = T C(t) e T C(o) = T C(t).
O item (vi) estabelece que quando o elemento a ser refinado for um lugar,
os lugares de entrada e saı́da (i, o) da sub-rede resultante devem ser do mesmo
tipo ou sort que o macro-lugar que representa a sub-rede (o que é consequencia
da restrição que tem uma sub-rede de ser um elemento próprio).
De forma similar, o item (vii) estabelece que quando o elemento a ser refinado
for uma transição, a condição ou guard das transições de entrada e saı́da (i, o)
da sub-rede resultante devem ser iguais à condição ou guard da macro-transição
que representa a sub-rede.

3.2

Representação gráfica

Nas HLPN a representação gráfica está divida em duas partes: o Grafo (Graph)
que representa de forma gráfica os elementos da rede e as inscrições associadas a
estes; e a Declaração (Declaration) onde são definidos os tipos, as variáveis, as
constantes e as funções que serão utilizadas para anotar o Grafo. A Declaração
pode conter a marcação inicial e a função de typing, caso elas não possam ser incluı́das no Grafo devido à falta de espaço. É necessário que exista uma associação
visual entre os elementos da rede e suas respectivas inscrições.
A seguir será apresentado o mapeamento dos elementos do modelo semântico,
previamente definido na seção 3.1, para os elementos que serão utilizados para a
representação gráfica da rede.
Lugares (Places)
Os lugares p são representados por cı́rculos. Para o caso em que Π(p) = 1, o
que indica que o elemento é um macro-lugar, ele é representado por um cı́rculo
com um quadrado inscrito. Seja o caso de um lugar simples ou de um macro-lugar,
quatro anotações são associadas:
• o nome de p, que pode ser colocado numa posição qualquer, desde que fique
fora e próximo ao cı́rculo que representa o lugar;
• o nome do tipo associado à p, C(p), deve também ser colocado próximo ao
cı́rculo;
• a marcação inicial, M (p) que é mostrada de duas formas: (i) dentro do
cı́rculo, por pontos pretos (•) se 0 < M (p) ≤ 3, ou, caso contrário, utilizando um número inteiro positivo equivalente à marcação; e (ii) utilizando
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a representação da suma simbólica do multi-set M (p) dentro de um quadrado próximo ao cı́rculo que representa o lugar. Quando M (p) = ∅ não se
utiliza nenhuma das duas formas;
• a capacidade de p, K(p) que pode ser colocada em uma posição qualquer,
desde que fique fora e próxima ao cı́rculo que representa o lugar. Quando
K = 1 esta etiqueta é opcional e poderá ser omitida.

Pseudo-Lugares (Pseudo-Places)
Os pseudo-lugares ps, são representados por cı́rculos de fundo cinza e tem as
mesmas anotações que os lugares p, representadas da mesma forma.

Na figura 3.1 é mostrada a representação gráfica correspondente aos lugares,
pseudo-lugares e macro-lugares em diferentes cenários.

(a) lugar sem marcas e sem tipo e capacidade um (b) lugar com uma marca,
tipo = USERS e capacidade cinco (c) lugar com cinco marcas, tipo = USERS e
capacidade cinco (d) e (e) macro-lugar e pseudo-lugar sem tipo e capacidade
um, respectivamente.
Figura 3.1: Representação gráfica dos lugares na rede GHENeSys.
Transições (Transitions)
As transições t, são representadas por quadrados. Para o caso em que Π(t) =
1, o que indica que o elemento é uma macro-transição é inscrito um cı́rculo no

3.3 GHENeSys PNML

43

quadrado anterior. Em qualquer um dos casos, tratando-se de transições simples
ou macro-transições, são associadas duas anotações:
• o nome de t, que pode ser colocado numa posição qualquer, desde que fique
fora e próximo ao retângulo que representa a transição t;
• uma expressão booleana, T C(t), que representa a condição de t, também conhecida como guard. Se a condição é tautológica, T C(t) = true a anotação
é omitida do grafo.
Arcos (Arcs)
Os arcos são representados por uma seta (−→). Para (p, t) ∈ F , uma seta
é desenhada do lugar p até a transição t e vice-versa para (t, p) ∈ F . Os arcos
geralmente têm uma anotação associada:
• a inscrição F I(f ), que define as marcas que serão retiradas/colocadas do/no
lugar associado, p, quando a transição associada, t, for disparada. A inscrição é mostrada de forma literal por uma string colocada acima e próxima
ao arco (por default no ponto médio).
Na figura 3.2 é mostrada a representação gráfica correspondente às transições
e os arcos em diferentes cenários.

3.3

GHENeSys PNML

A segunda parte do PN Standard define um formato de transferência para permitir o intercâmbio de modelos de sistemas feitos em diferentes ferramentas de
edição, análise e simulação de RdPs. Este formato é chamado de Petri Net Markup Language(PNML) e está baseado na linguagem XML (HILLAH et al., 2006).
Um dos objetivos deste trabalho era também estender a definição do PNML
definida na norma 15909 para conseguir representar as extensões presentes na
rede GHENeSys, tais como os pseudo-lugares, a hierarquia definidas em (FOYO,
2001) e a variante temporal definida em (FOYO, 2010). Entretanto, como uma
definição deste tipo depende não só da existência destas extensões, como também
da padronização das demais extensões existentes para as RdPs, e como o comitê
encarregado da confecção da terceira parte da norma ainda não tomou uma decisão com relação à representação destes elementos, existe pouca documentação
para dar suporte ao processo de extensão do PNML. Por isso foi estabelecido um
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(a) transição com condição T C(t) = true (b) transição com condição
T C(t) = (u = v) (c) macro-transição com condição T C(t) = true (d) arco
normal com inscrição “3”, que indica que o peso do arco é igual a trés (e) arco
normal com inscrição “1‘(f, v)” (f) e (g) arco habilitador e inibidor sem
inscrições, respectivamente.
Figura 3.2: Representação gráfica das transições e os arcos na rede GHENeSys.

contato com um dos coordenadores do projeto de definição da norma 15909, o
Prof. Lom Messan Hillah da Université P. & M. Curie em Paris, no intuito de
obter informações que permitissem executar a tarefa em questão.
A resposta do professor era, até certo ponto, esperada, pois é sabido que a
terceira parte da norma, a 15909-3, vai estabelecer os métodos e mecanismos para
lidar com os diferentes tipos e extensões das RdPs existentes e os que estão por
vir. Em resumo, fomos orientados a aguardar até a publicação de, no mı́nimo,
algum working draft da norma que deverá orientar a todos que querem apresentar
uma proposta de extensão. Enquanto se aguarda este documento utilizaremos um
elemento já disponı́vel no PNML, a etiqueta <toolspecific/>, para representar elementos não cobertos pela norma ou informações especı́ficas das diferentes
ferramentas de modelagem. Na figura 3.3 é apresentado um exemplo de como é
utilizado este elemento.
Porém, uma parte do trabalho de extensão do PNML para representar as
extensões da rede GHENeSys já tinha sido feita (MIRALLES; SILVA, 2010),
utilizando a informação encontrada em (ISO/IEC, 2005) onde se descreve de
forma geral o processo de geração do PNML para os tipos de RdPs definidos na
primeira parte da norma (ISO/IEC, 2002). Decidimos portanto por elaborar uma
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Figura 3.3: Uso da etiqueta <toolspecific/>para representação elementos ou
informações especı́ficas das diferentes ferramentas de modelagem.
Neste caso é representada a declaração de uma função em C.
proposta preliminar que será enviada ao Prof. Hillah como colaboração para a
norma 15909-3.
Em (ISO/IEC, 2005) é estabelecido o método adotada para desenhar o formato de transferência PNML, a qual se divide em duas partes:

1. Definição da sintaxe abstrata mediante a definição dos tipos da rede, utilizando meta-modelos.
2. Definição da sintaxe concreta mapeando a sintaxe abstrata no esquema
PNML, ou seja, diretamente em elementos da linguagem XML.

Na primeira etapa, é definido o meta-modelo do tipo de RdP em questão
mediante a especificação dos conceitos e as regras estruturais utilizando diagramas
de classes em UML. Além disso, é preciso especificar as limitações semânticas do
meta-modelo, o que é feito utilizando a OCL. Em seguida, as declarações em OCL
são associadas aos diagramas em UML para que o conjunto faça sentido.
Na segunda etapa, é definido o esquema PNML a ser utilizado no mapeamento da sintaxe abstrata a partir das especificações do meta-modelo definido na
etapa anterior. Apresenta-se a seguir a execução das duas etapas mencionadas
anteriormente.

3.3.1

Meta-modelo da rede GHENeSys

Embora o modelo semântico apresentado na seção 3.1 não inclua tempo, no metamodelo que será apresentado a continuação serão mapeados elementos do modelo
semântico da variante temporal da rede GHENeSys (FOYO, 2010). Também
serão mapeados os atributos dos pseudo-lugares e os macro-elementos definidos
no diagrama de classes original da rede GHENeSys, (FOYO, 2001).
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Como é possı́vel perceber na figura 3.4, o meta-modelo da rede GHENeSys
(G-PNML) é uma extensão dos meta-modelos PT-Net e HLPNG (HILLAH et
al., 2009). Entretanto, é necessário agregar outros elementos, devido às extensões
de suporte ao processo de modelagem, presentes na rede GHENeSys. Estes elementos são:

Figura 3.4: Diagrama UML geral do PNML que mostra a ubicação do pacote
G-PNML.

• Os pseudo-lugares, elementos representados pela classe PseudoPlace. Os
atributos do PseudoPlace são representados como etiquetas pelas classes
IsMarked, External e MasterElement respectivamente, redefinem a classe
Label do PNML Core Model e estão associadas com tipos de dados boolean
e string.
• Na rede GHENeSys existem três tipos de arcos: o Clássico que liga os
lugares às transições, o Inibidor e o Habilitador utilizados para ligar os
pseudo-lugares às transições (FOYO, 2001). Portanto, é preciso adicionar
a etiqueta ArcType e redefinir a etiqueta Label da classe Arc, associada a
um tipo de dado enumeration.
Embora a norma 15909-3, deve lidar com definição de mecanismos de abstração e hierarquia nas RdPs, ainda não esteja pronta, existem há algum tempo
algumas versões do PNML que oferecem elementos para representar modelos
hierárquicos em RdPs. Esses elementos foram incorporados ao formato PNML
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definido na norma 15909-2 e devem ser revisados antes da publicação oficial da
norma 15909-3, o que já está sendo feito por alguns dos pesquisadores da área
(KINDLER; PETRUCCI, 2009).
Entretanto, a estrutura da hierárquica na rede GHENeSys difere da estrutura hierárquica suportada pela versão corrente PNML. Como foi dito previamente na seção 3.1, os elementos base da hierarquia na rede GHENeSys são os
macro-elementos, divididos em marco-lugares e macro-transições. Esses macroelementos representam sub-redes com elementos de entrada e saı́da do mesmo
tipo que o macro-elemento “pai”. Isto difere de como é tratada a hierarquia no
PNML onde o link entre a rede “mãe” e a “filha” é feito por um lugar de referência
(reference place) da rede “mãe” que “aponta” para outro lugar da rede “filha”.
Na figura 3.5 é mostrado um exemplo onde é possı́vel perceber as diferenças entre
as duas estruturas hierárquicas. Portanto é preciso definir no meta-modelo os
seguintes elementos novos:
• Os macro-elementos tém atributos comuns a ambos tipos de elementos (lugar e transição), por isso foi criada uma classe MacroElement que define
esses atributos, representados pelas classes Refined, IsWellBehaved e PageId as que estão associadas com tipos de dados boolean e integer. Mais
detalhes sobre esses atributos podem ser encontrados em (FOYO, 2001).
• Os macro-elementos podem ser de dois tipos: os macro-lugares e as macrotransições, representados no meta-modelo pelas classes MacroPlace e MacroTransition respectivamente.
• A definição de macro-elemento estabelece que a sub-rede representada por
ele só pode ter um elemento de entrada (IN) e um de saı́da (OUT)2 , e é
preciso diferenciar estes elementos dos demais. Para isto foi definida a classe
NodeType que está associada com um tipo de dados enumeration e redefine
a classe Label do Node dos meta-modelos PT-Net e HLPNG (HILLAH et
al., 2009).
Para representar os elementos acrescentados pela definição da rede GHENeSys
que permite representar sistemas utilizando uma abordagem temporal é preciso
agregar ao meta-modelo os elementos seguintes:
• O intervalo de disparo das transições está representado pelas classes EFT
e LFT.
2

Os elementos refinados devem ser próprios, isto é, ter somente uma entrada e uma saı́da e,
serem (suas respectivas sub-redes) vivos
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Figura 3.5: (a) Estrutura hierárquica da rede GHENeSys. (b) Estrutura
hierárquica suportada pelo PNML.
• O intervalo de tempo de permanência das marcas em um lugar determinado
está representado pelas classes tMin e tMax.
• O tempo de permanência em um lugar determinado de um marca determinada está representado pela classe Time.
• Todos estes elementos mencionados anteriormente estão associados com um
tipo de dado float.
Após a definição dos elementos do meta-modelo PNML da rede GHENeSys,
é preciso fazer a definição das restrições semânticas. Estas restrições foram definidas com base na definição da rede GHENeSys (FOYO, 2001) e expressas utilizando a linguagem OCL (OMG, 2005). O meta-modelo da rede GHENeSys foi
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Figura 3.6: Diagrama de classes UML. Meta-modelo da rede GHENeSys.

dividido em duas partes para facilitar sua apresentação no texto, mas é preciso
esclarecer que o diagrama de classes UML, mostrado na figura 3.6, deve aparecer
junto às restrições em OCL compondo um modelo único, para que o conjunto faça
sentido. A seguir são mostradas as restrições em OCL do meta-modelo PNML
da rede GHENeSys.
Restrições em OCL
context Arc inv:
- - Os arcos INIBIDORES e HABILITADORES só podem ligar elementos
- - do tipo PseudoPlace and Transitions
if ArcType = ArcType::NORMAL then
(self.source.isKindOf(Place) and self.target.isKindOf(Transition))
or
(self.source.isKindOf(Transition) and self.target.isKindOf(Place))
else if (ArcType = ArcType::INHIBITOR) or (ArcType = ArcType::ENABLER) then
(self.source.isKindOf(PseudoPlace) and self.target.isKindOf(Transition))
or
(self.source.isKindOf(Transition) and self.target.isKindOf(PseudoPlace))
endif
context PseudoPlace inv:
- - Um PseudoPlace não pode ter o atributo External = true e referenciar outro Place no
- - atributo MasterElement ao mesmo tempo.
if self.isExternal then
MasterElement = null
end if
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if self.MasterElement != null then
External = false
end if
context PetriNetDoc::getNet(MacroElement.getPageId) : Net inv:
- - Uma sub-rede não pode ter elementos isolados
let nodes[ ] = self.getChildrens(Node)
let arcs[ ] = self.getChildrens(Arc)
for (enumeration e = nodes.elements(); e.hasMoreElements();)
{
elem = e.nextElement();
arcs → exists(Arca|a.source = elemora.target = elem);
}
context PetriNetDoc::getNet(MacroPlace.getPageId) : Net inv:
- - Os elementos de entrada (IN) e saı́da (OUT) de uma sub-rede representada
- - por um MacroPlace tem que ser do tipo Place
self.ElementIn.setType(Place)
self.ElementOUT.setType(Place)
context PetriNetDoc::getNet(MacroTransition.getPageId) : Net inv:
- - Os elementos de entrada (IN) e saı́da (OUT) de uma sub-rede representada
- - por uma MacroTransition tem que ser do tipo Transition
self.ElementIn.setType(Transition)
self.ElementOUT.setType(Transition)

3.3.2

Sintaxe PNML

A segunda etapa do processo de desenho do formato PNML, é a definição do
esquema PNML que será utilizado no mapeamento da sintaxe abstrata a partir
das especificações do meta-modelo definido na etapa anterior. Em resumo, nesta
etapa cada elemento do meta-modelo gerado na etapa anterior é traduzido em
um elemento XML.
A tabela 3.1 resume o mapeamento dos elementos do meta-modelo PNML
da rede GHENeSys para elementos da sintaxe concreta utilizando a linguagem
XML. Os demais elementos do meta-modelo, incluindo a informação para a representação gráfica dos elementos da rede, são mapeados segundo o já estabelecido
na norma (HILLAH et al., 2009).
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Tabela 3.1: Mapeamento do Modelo PNML de GHENeSys para elementos da
linguagem XML.
Classe
ArcType
NodeType
PseudoPlace
MacroPlace
MacroTransition
IsMarked
External
MasterElement
MacroElement
Refined
IsWellBehaved
PageId
EFT
LFT
tMin
tMax
Time

Elemento XML
<arcType>
<nodeType>
<pseudoPlace>
<macroPlace>
<macroTransition>
<isMarked>
<external>
<masterElement>
<macroElement>
<refined>
<isWellBehaved>
<pageId>
<eft>
<lft>
<tMin>
<tMax>
<time>

Atributos XML

id: ID
id: ID
id: ID
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4

Ambiente Integrado de
Modelagem

O Editor GHENeSys é um ambiente integrado para a modelagem de sistemas
baseado na definição da rede GHENeSys. A implementação do ambiente de modelagem começou ser feita em 2008 no âmbito do Projeto MODESA, projeto internacional do tipo CAPES-MES entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Oriente de Cuba. Como resultado da primeira etapa desse projeto
foi obtido um protótipo inicial, baseado na definição inicial da rede GHENeSys
(FOYO, 2001), com as funcionalidades básicas para a modelagem de sistemas
utilizando a rede GHENeSys (SALMON et al., 2009). Posteriormente foram
acrescentados algoritmos para o cálculo de invariantes de lugar e de transição,
mas sem considerar o tempo na rede. Na figura 4.1 mostra-se a janela principal
do Editor GHENeSys.

Figura 4.1: Interfase Visual do Editor GHENeSys.
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4.1

Integração das funcionalidades para modelagem de sistemas utilizando HLPN

Como resultado da obtenção da nova definição da rede GHENeSys apresentada
no capı́tulo 3, a qual permite a modelagem de sistemas utilizando os recursos
das HLPNs, foi preciso integrar esses novos recursos no ambiente de modelagem.
Seguidamente serão comentadas, de forma resumida, as principais etapas do processo de integração dos novos recursos no ambiente integrado de modelagem.

4.1.1

Declaração de tipos e variáveis

A primeira etapa consistiu na integração dos elementos necessários para permitir
a declaração dos tipos (sorts) e as variáveis que serão utilizadas nos modelos. A
norma 15909-1 não define nenhum método ou mecanismo para fazer a definição
dos tipos e das variáveis, portanto, para a implementação do GHENeSys foi
preciso analisar qual seria a melhor opção para definir os tipos no ambiente de
modelagem.
Nesta fase inicial de integração o objetivo era equipar o ambiente de modelagem com um conjunto básico de funcionalidades que permitisse fechar, no menor
tempo possı́vel, uma versão inicial para ser utilizada como protótipo para testes.
Assim, foi implementado um mecanismo “fechado” para evitar possı́veis erros na
hora de declarar os tipos e as variáveis, por parte do usuário. Em fases posteriores
da integração esse mecanismo deve ser modificado para permitir a declaração dos
tipos e variáveis de forma literal utilizando a linguagem OCL. Por esse mesmo
motivo, o conjunto de tipos disponı́veis está restrito aos tipos definidos na norma
15909-2 para as RdPs simétricas, chamados de built-in sorts (HILLAH et al.,
2009), não sendo possı́vel a definição de novos tipos pelo usuário.
Para isto foi preciso acrescentar várias classes ao diagrama de classes em
UML já existente da rede GHENeSys (GHENeSys-PT), mostrado no capı́tulo
2. É importante destacar que, embora nesta fase inicial de integração existam
algumas restrições para a declaração de tipos e variáveis, a estrutura de classes
para representar estes elementos, mostrada na figura 4.2 está projetada para
suportar futuras extensões. Segue uma breve explicação sobre a função das novas
classes:
• Sort: os objetos derivados da classe Sort constituem os tipos de dados que
serão utilizados nos modelos. Sempre que é declarado um tipo pelo usuário
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cria-se um objeto da classe Sort. Para declarar um tipo é preciso informar
ao sistema o nome do tipo desejado e os valores iniciais caso existam.
• HLType: esta é uma interface que permite representar os built-in sorts.
Para cada built-in sort existe uma classe que implementa a interface HLType
e acrescenta os métodos especı́ficos para lidar com cada um dos built-in
sorts.
• Variable: os objetos derivados da classe Variable constituem as variáveis
que serão utilizadas nos modelos. Na hora de declarar uma nova variável é
preciso escolher o tipo ou sort ao que ela pertence.
• Declarations: esta classe agrupa e controla todos os tipos e variáveis
declarados pelo usuário y que serão utilizados no modelo. Ela é comum
à todas as redes do modelo.
Além disso, foi preciso modificar duas classes existentes:
• Place: todos os lugares da rede devem ter um tipo, o qual indica as marcas
que esse lugar pode armazenar. Por tanto foi preciso acrescentar dois atributos à classe Place: (i) o sortId que faz referência ao identificador do Sort
e (ii) o hlinitialMarking que armazena a representação PNML do conjunto
de marcas contidas no lugar correspondente.
• Token: na definição original da rede as marcas contidas em um lugar determinado eram representadas apenas por um número inteiro, mas agora isto
não é suficiente, pois as marcas contém outros atributos. Para representar
esses atributos adicionais foram acrescentados mais três atributos à classe
Token: (i) o sortId que faz referência ao identificador do Sort, (ii) o value
que armazena a string equivalente ao dado que carrega a marca e (iii) o
valuePNML que armazena a representação PNML de cada marca.

4.1.2

Construção de inscrições nos arcos e condições nas
transições

A segunda etapa consistiu na integração dos elementos necessários para permitir
a construção das expressões que serão utilizadas nas inscrições dos arcos e nas
condições das transições. A natureza dessas expressões não permite utilizar um
mecanismo “fechado”, como foi feito na etapa anterior, para evitar possı́veis erros
na construção das mesmas por parte do usuário. Portanto foi preciso criar um
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Figura 4.2: Diagrama em UML das classes utilizadas para declarar tipos e
variáveis na rede GHENeSys.

mecanismo de construção literal utilizando alguma linguagem com os elementos
necessários para permitir a construção das expressões.
Inicialmente a proposta era utilizar o Standard Marked Language (SML)
(HARPER, 2010) e integrar no protótipo algum analisador lexicográfico para o
SML feito em Java que estivesse disponı́vel sob licencia GNU/GPL e que fosse
extensı́vel para permitir a construção das expressões em questão. Depois de feita
uma pesquisa para achar algum analisador lexicográfico com as caracterı́sticas
requeridas, chegou-se a conclusão de que os analisadores encontrados não cumpriam os requisitos necessários. Finalmente, optou-se por utilizar o analisador
lexicográfico, baseado no JFLex (KLEIN, 2001), para a linguagem OCL e disponı́vel na ferramenta itSIMPLE desenvolvida no DesignLab (VAQUERO et al.,
2007).

4.2 Módulo de simulação

57

Para isto foi preciso acrescentar várias classes ao diagrama de classes em UML
já existente da rede GHENeSys (GHENeSys-PT) mostrado no capı́tulo 2. Segue
uma breve explicação sobre a função das classes mais importantes:
• HLInscription: os objetos derivados desta classe permitem a representação
tanto das inscrições nos arcos quanto das condições nas transições. Os atributos da classe são o InscriptionText que contém a string da expressão
construı́da pelo usuário e o inscriptionPNML que armazena a representação
PNML da expressão em questão, resultante da análise lexicográfica do InscriptionText.
• ExpressionTreeBuilder: esta classe analisa a string da expressão construı́da pelo usuário e gera uma estrutura inicial em árvore XML que contém
as variáveis e os operadores da expressão organizados seguindo regras de
precedência previamente definidas. Essa estrutura inicial é traduzida posteriormente para elementos PNML.
Além disso, foi preciso modificar duas classes existentes:
• Activity: todas as transições terão uma condição booleana que deve ser
satisfeita para que a transição correspondente possa ficar habilitada. Caso
o usuário no atribua nenhuma condição à transição, ela estará habilitada
sempre que as pre-condições e as pós-condições forem satisfeitas.
• Arc: todos os arcos terão uma inscrição que define quais são as marcas
retiradas do lugar de entrada ou input place quando a transição associada
é disparada. Ao contrário do que acontece com as transições, é obrigatório
que exista uma inscrição associada a cada arco da rede para que esta possa
ser “executada” posteriormente, caso contrário será mostrada uma mensagem de erro pelo simulador. Além disso, o tipo das variáveis presentes na
inscrição deve ser igual ao tipo do lugar associado.
Na figura 4.3 é mostrado o diagrama em UML contendo as novas classes e sua
relação com as classes existentes. Na figura 4.4 é mostrada a relação dos novos
pacotes de classes em UML com o pacote de classes existente.

4.2

Módulo de simulação

No âmbito deste trabalho foi implementado o módulo de simulação do Editor
GHENeSys. Devido à capacidade da rede GHENeSys de se comportar como: (i)
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Figura 4.3: Diagrama em UML das classes utilizadas para construir as
inscrições nos arcos e as condições nas transições na rede GHENeSys.

Figura 4.4: Diagrama em UML dos novos pacotes de classes e sua relação com
as classes já existentes na rede GHENeSys.

uma rede P/T, (ii) temporal ou temporizada; (iii) e ainda representar uma HLPN,
o módulo de simulação deve oferecer a possibilidade de representar a evolução dos
estados em qualquer um destes casos.
Para simular os comportamentos (i) e (ii) foram utilizados os algoritmos definidos em (FOYO, 2010) para a análise de sistemas com tempo, porém é possı́vel
utilizar esses algoritmos para analisar também sistemas sem tempo assumindo algumas condições que permitem demostrar a equivalência para ambos casos. Essas
condições serão apresentadas posteriormente nesta seção. A figura 4.5 mostra a
simulação de uma rede sem tempo no Editor GHENeSys.
A seguir serão apresentadas algumas definições já estabelecidas em (FOYO,
2010) para permitir um melhor entendimento das questões discutidas neste tópico.
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Figura 4.5: Simulação de uma rede sem tempo no Editor GHENeSys.

A definição de transição habilitada na abordagem temporal da rede GHENeSys
é a seguinte:
Definição 12 (Condição de habilitação). Uma transição t ∈ T está habilitada
no estado s = (M, σ) com s ∈ R(s0 ), M = η(Ct ) e x ∈ R+ se as seguintes
condições são satisfeitas:
∀pi ∈ • t, (pi , x)(Ct ) ≥ n[pi , t];

(4.1)

∀pi ∈ t• , mi ≤ K(ti ) − n[t, pi ];

(4.2)

onde n[pi , t] é o peso do arco que liga o lugar pi à transição t e n[t, pi ] é o peso
do arco que liga a transição t ao lugar pi .
As transições que satisfazem essas condições em um estado s são ditas habilitadas em s. O conjunto das transições habilitadas em s é denotado por enb(s)
ou enb(M ).
A condição 4.1 garante a existência de marcas nas pré-condições de t. A
condição 4.2 garante a capacidade nas pós-condições de t para admitir estas marcas. Portanto, a habilitação de uma transição não depende do tempo e constitui
uma condição necessária para que uma transição seja disparável. Nesse caso, além
da condição de habilitação sem tempo é preciso determinar o tempo mı́nimo de
permanência neste estado.
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Definição 13 (Tempo mı́nimo para habilitação). O tempo mı́nimo para
habilitação é o menor intervalo de tempo necessário para que o conjunto mı́nimo
de marcas que compõem a condição de habilitação tenham seus respectivos relógios
zerados.
O tempo mı́nimo de habilitação em um estado deve ser computado para todas as transições habilitadas no estado, νs : t → R+ e compõe um vetor coluna
de dimensão |enb(s)|. Supondo que todas as transições da rede tenham o seguinte intervalo de tempo [0, ∞], ∀t ∈ enb(s), νs = 0, toda transição habilitada
em um estado s é instantaneamente disparável nesse estado e pode ficar habilitada por um tempo t = ∞, mantendo sua condição de transição disparável em
estados posteriores desde que se mantenha habilitada. Isto denota a condição
não-determinı́stica dos eventos da rede.
O comportamento descrito anteriormente é equivalente ao comportamento de
uma RdP sem tempo, e fica evidente a equivalência das definições de habilitação
e regra de disparo para o tratamento de RdPs com e sem tempo. A figura 4.6
mostra a simulação de uma rede com tempo no sistema GHENeSys.

Figura 4.6: Simulação de uma rede com tempo no Editor GHENeSys.
Para simular o comportamento da rede GHENeSys como uma HLPN (iii),
foi preciso acrescentar novos algoritmos ao módulo de simulação para levar em
consideração os novos elementos, necessários para determinar a habilitação das
transições utilizando a abordagem das HLPNs. A seguir é mostrado o pseudocódigo do algoritmo principal (Algoritmo 4.1) e seguidamente será feita uma
breve explicação do funcionamento deste algoritmo mediante um exemplo.
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Algoritmo 4.1. Determinação de transições habilitadas para um estado
determinado.
func enbHL(enb(s))
for each t ∈ enb(s) do begin
/* [Passo 1] Geração dos bindings */
List bindings = generateBindings(t);
/* [Passo 2] Geração dos modos da transição */
List allM odes = getAllModes(bingings);
HLInscription tCondition = t.getHLCondition()
boolean result = false
for each mode ∈ allM odes do begin
/* para cada mode, avaliar se satisfaz a condição de t */
result = evaluateExpression(tCondition, mode);
/* se a condição é satisfeita */
if result == true then begin
/* [Passo 3] Procurar os enabling tokens de t */
List inputArcs = t.getInputArcs();
List inputArcM S;
List inputP laceM S;
int c = 0;
/* para cada mode, avaliar a inscrição dos input arcs de t */
for each arc ∈ inputArcs do begin
inputP lace = inputArc.getSource();
inputP laceM S = inputP lace.getTokens();
hlinscription = inputArc.getHLInscription().getInscriptionPNML();
inputArcM S = evaluateInInscription(hlinscription, mode);
if inputP laceM S ⊂ inputArcM S then begin
c = c + 1;
end /* if */
end /* for */
/* se não existem suficientes enabling tokens, t não está habilitada no mode */
if inputArcs.size() > c then begin
allM odes.remove(mode);
end /* if */
end /* if */
end /* for */
if allM odes.size() == 0 then begin
enb(s).remove(t);
end /* if */
end /* for */
end /* function enbHL */

Na figura 4.7 é mostrada a rede que será utilizada como exemplo para explicar
o funcionamento do algoritmo 4.1.
A rede do exemplo está formada por dois lugares, p1 e p2, uma transição
t1, e os arcos a1(p1, t1) e a2(t1, p2). Nas declarações da rede foram definidos
dois tipos, A e B que são conjuntos de inteiros consecutivos. Foram definidas
duas variáveis: x de tipo A e y de tipo B. A transição t1 tem associada uma
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Figura 4.7: Modelo da rede HLPN utilizada como exemplo (ISO/IEC, 2002).
condição, x < y. Os arcos tem as seguintes inscrições associadas F I(a1) = 1‘x e
F I(a2) = 1‘y.
O lugar p1 é de tipo A, C(p1) = A com uma marcação inicial M0 (p1) = 1‘1 +
2‘3. O lugar p2 é de tipo B, C(p2) = B com uma marcação inicial M0 (p2) = ∅.
Se olharmos a rede como se fosse uma rede P/T, em M0 o vetor de habilitação
enb(M0 ) = [t1], pois o arco a1 tem peso dois e M0 (p1) = 3, e portanto a transição
t1 tem suas precondições satisfeitas e considera-se habilitada. Agora o algoritmo
4.1 será aplicado para determinar se t1 está habilitada segundo a definição 6
mostrada no capı́tulo 3. O algoritmo recebe como entrada o vetor enb(s) = [t1].
Neste contexto, as principais etapas de funcionamento do algoritmo são:
• [Passo 1] Geração dos bindings: a geração dos bingings consiste em procurar todos valores que podem tomar as variáveis da transição (transition
variables), que são todas as variáveis presentes nas expressões associadas à
localidade da transição: inscrições dos arcos que chegam e saem da transição
e a condição própria da transição. Na localidade de t1 as variáveis presentes
são x e y. Então os bindings resultantes são:
x = {1, 3}
y = {3, 4, 5, 6, 7}
• [Passo 2] Geração dos modos da transição: um modo é uma combinação dos bindings que satisfaz a condição de habilitação da transição
correspondente, neste caso t1. Para os bindings obtidos no passo anterior,
os modos de t1 são:
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modes[] = {(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7)};
onde o primeiro elemento de cada par representa um binding para x e o
segundo elemento um binding para y. É possı́vel perceber que o modo (3,3)
não aparece no conjunto dos modos da transição t1, pois esse modo não
satisfaz a condição de t1, 3 < 3 = false.
• [Passo 3] Procurar as marcas habilitadoras (enabling tokens) da
transição: neste passo, para cada modo da transição t1, são avaliadas cada
uma das inscrições dos arcos de entrada (input arcs) o que resulta em um
multiset de marcas do mesmo tipo que o lugar de entrada (input place) do
arco, chamado de multiset de marcas do arco. Se cada um dos lugares de
entrada contém no mı́nimo o multiset de marcas do arco de saı́da associado
a ele, então é possı́vel dizer que a transição está habilitada para esse modo.
No caso do exemplo em analise, que é bem simples, o lugar de entrada p1
contém o multiset de marcas do seu arco de saı́da associado para todos
os modos obtidos no passo 2. A seguir é mostrado o multiset de marcas
resultantes da avaliação da inscrição 1‘x para cada um dos modos de t:
para o modo[0] = (1, 3) =⇒1‘1;
para o modo[1] = (1, 4) =⇒1‘1;
..
.
para o modo[5] = (3, 4) =⇒1‘3;
para o modo[6] = (3, 5) =⇒1‘3;
..
.
para o modo[8] = (3, 7) =⇒1‘3;
Assim, a transição t1 está habilitada e o algoritmo mantem o vetor de
habilitação enb(M0 ) = [t1]. Se t1 for disparada no modo[1] = (1, 4) a
marcação resultante M1 seria a seguinte: M1 (p1) = 2‘3 e M1 (p2) = 1‘4. Na
figura 4.8 é mostrada a rede depois do disparo de t1 no modo[1] = (1, 4).
As funcionalidades oferecidas pelo módulo de simulação do ambiente GHENeSys
podem ser resumidas em:
1. Simulação passo à passo - modalidade P/T: neste modo o usuário
pode escolher as mudanças de estado da rede uma vez que a transição a
ser disparada satisfaças às condições de habilitação. Caso existam várias
transições habilitadas em um mesmo estado, o usuário tem que indicar para
o simulador qual transição deve ser disparada ou deixar que o simulador escolha a transição de forma aleatória. Nesta modalidade o simulador guarda
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Figura 4.8: Estado da HLPN depois do disparo de t1 no modo[1] = (1, 4).
o histórico de estados alcançados de forma que o usuário pode “navegar”
para atrás até chegar ao estado inicial da rede, e depois pode voltar para
frente ou escolher uma sequência de disparo diferente da inicial. Desta modalidade o usuário pode passar para a modalidade contı́nua e ter acesso a
todas as funcionalidades desta última.
2. Simulação contı́nua - modalidade P/T: neste modo o simulador faz as
mudanças de estado da rede de forma automática, até que a rede chegue
ao estado final - estado onde não existem atividades disparáveis (se este
existir). Caso existam várias atividades habilitadas em um mesmo estado,
o simulador escolhe de forma aleatória uma atividade e continua com o
processo de simulação.
3. Simulação com tempo: este modo é similar ao modo do item (1), com
a particularidade que o usuário tem que escolher o instante de tempo em
que deseja que uma atividade seja disparada, dentro de intervalo de tempo
válido para o disparo no estado atual.
4. Simulação passo à passo - modalidade HLPN: este modo é similar ao
modo do item (1), com a particularidade que o usuário tem que escolher,
além da transição que deve ser disparada, o modo no qual a transição deve
ser disparada.
5. Simulação contı́nua - modalidade HLPN: este modo é similar ao modo
do item (2), com a particularidade que para o casso que existam várias
transições habilitadas, antes de continuar com a simulação, o simulador
tem que escolher de forma aleatória a transição que será disparada e o
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modo no qual esta será disparada.
É preciso esclarecer que o comportamento do ambiente de modelagem muda
de forma automática conforme a necessidade. Por exemplo, se o usuário quer modelar um sistema utilizando uma rede P/T, ele não vai precisar fazer declarações
de tipos, variáveis, etc. Da mesma forma, se ele decidir mudar o modelo para que
ele se comporte como uma HLPN, ele não precisa começar um novo modelo. Com
a simulação acontece a mesma coisa, o simulador detecta o tipo de rede que deve
“executar” e escolhe os algoritmos certos para gerar as mudanças de estado correspondentes. Isto constitui um diferencial do ambiente GHENeSys possibilitado
pela utilização de uma abordagem unificada durante todo o processo de definição
do formalismo e da implementação do ambiente integrado de modelagem.

4.3

Adoção do PNML como formato de transferência

Para adotar o PNML como formato de transferência padrão do ambiente integrado de modelagem existiam dois caminhos possı́veis: (i) desenvolver um módulo
com as funcionalidades necessárias para importar e exportar modelos de sistemas
salvos utilizando o formato PNML, ou (ii) utilizar o PNML framework (HILLAH
et al., 2009) previamente apresentado na seção 2.2 do capı́tulo 2. Avaliados os
pros e contras de cada um dos caminhos, foi escolhido o segundo, pois em teoria
a integração do PNML framework ao ambiente de modelagem precisaria de um
esforço bem menor.
Porém, devido a falta de documentação relacionada ao processo de integração
e extensão do PNML framework o que era para ser uma ajuda começou se converter num problema, provocando a desistência no esforço por utilizar este framework. Assim, foi preciso voltar atrás e começar a percorrer o primeiro caminho,
o que no final das contas mostrou-se vantajoso, pois este caminho permite um
controle mais preciso dos elementos da integração para extensões futuras.
A implementação de um módulo com as funcionalidades necessárias para
importar e exportar arquivos em formato PNML não foi uma tarefa complexa,
embora tenha requerido um volume grande de trabalho. Este módulo tem duas
funções principais, as que são executadas por algoritmos bem simples, basicamente iterativos que percorrem listas de elementos e os processam dependendo
da função que esteja sendo executada. Segue uma breve descrição do funcionamento desses algoritmos.
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• Salvar arquivos em PNML: para gerar o arquivo PNML a ser salvo,
são percorridas as listas que contém as instâncias do diagrama de classes em UML da rede GHENeSys e, para cada tipo de objeto, é gerada a
uma representação PNML correspondente, constituı́da por um nó PNML.
Com esses nós é gerada um estrutura hierárquica PNML seguindo a especificação estabelecida nos meta-modelos definidos na norma 15909-2. Como
foi dito anteriormente na seção 3.3 do capı́tulo 3, a representação PNML
das extensões presentes na rede GHENeSys é feita utilizando o elemento
<toolspecific/>, porém seguindo as especificações próprias do meta-modelo
G-PNML apresentado na seção 3.3 do capı́tulo 3.
• Ler arquivos em PNML: para ler um arquivo PNML é feita a operação
inversa. Primeiramente é feita uma análise para verificar se a sintaxe PNML
que será processada é válida. Se o resultado da análise da sintaxe PNML
mostra que ela é válida, no próximo passo o algoritmo lê o arquivo e extrai
a estrutura hierárquica PNML para depois percorrê-la nó a nó e criar o
objeto correspondente, junto com seus atributos, para cada nó.
Para processar a estrutura hierárquica PNML foi integrada ao ambiente de
modelagem a biblioteca JDOM, que oferece um conjunto de APIs em JAVA para
análise, criação, manipulação e serialização de documentos XML (HAROLD,
2002).
A seguir será mostrada a representação em formato PNML da RdP da figura
4.9. Na representação PNML apresentada abaixo foram omitidos os elementos
utilizados para representar a informação gráfica dos elementos da rede e outros
dados especı́ficos da configuração do aplicativo, por questões de espaço, e para
ter uma apresentação livre de detalhes e focada nas partes de maior importância.

Figura 4.9: Rede utilizada para gerar a representação PNML.
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Representação em formato PNML da RdP mostrada na figura 4.9
<pnml xmlns=“http://www.pnml.org/version-2009/grammar/pnml”>
<toolspecific tool=“ghenesys”vesrion=“1.0”>
..
.
</toolspecific>
<net id=“pt–pnml”type=“http://www.pnml.org/version-2009/grammar/ptnet”>
<page id=“1”>
<name>
<text>Net1</text>
</name>
<place id=“1”>
<name>
<text>p1</text>
</name>
<initialMarking>
<text>1</text>
</initialMarking>
<toolspecific tool=“ghenesys”vesrion=“1.0”>
<nodeType>NORMAL</nodeType>
</toolspecific>
</place>
<transition id=“2”>
<name>
<text>t1</text>
</name>
<toolspecific tool=“ghenesys”vesrion=“1.0”>
<nodeType>NORMAL</nodeType>
</toolspecific>
</transition>
<arc id=“1”source=“1”target=“2”>
<name>
<text>arc1</text>
</name>
<toolspecific tool=“ghenesys”vesrion=“1.0”>
<arcType>NORMAL</arcType>
</toolspecific>
<inscription>
<text>2</text>
</inscription>
</arc>
</page>
</net>
</pnml>
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4.4

Integração com outras ferramentas

O ambiente GHENeSys não é um aplicativo do tipo stand-alone 1 , pois como todo
aplicativo JAVA, precisa da máquina virtual (JVM) para ser executado, entretanto na prática ele chega bem perto disso considerando o fato de que hoje a
JVM pode ser instalada na maioria dos sistemas operacionais, e muitos deles já a
incluem por default. Porém, o ambiente GHENeSys não pode ser visto somente
como aplicativo “isolado” e sim como um elemento integrante de um esquema
geral para dar suporte ao processo de design e projeto de sistemas variados, proposto pelo D-Lab onde a modelagem do sistema em análise é uma parte essencial.
Com o objetivo de enriquecer esse esquema geral, outros módulos de análise
de propriedades, verificação e model checking estão sendo desenvolvidos, utilizando a mesma abordagem unificada, isto é, que eles possam lidar com qualquer
tipo de rede que esteja dentro do padrão ISO/IEC 15909. Por esta razão é tão importante, não só a descrição semântica e prova de compatibilidade com a norma,
mas também os recursos e a estratégia de implementação do ambiente GHENeSys,
especialmente nesta fase onde a norma 15909-3 está em aberto.
No que diz respeito a esta dissertação especificamente, o ambiente está formado pela implementação do sistema de interpretação da representação, pelo
editor e pelo simulador, e se integra com outras ferramentas já desenvolvidas no
D-Lab tais como:
• itSIMPLE: esta ferramenta tem como objetivo dar suporte aos usuários
durante a construção de modelos em Domı́nios de Planejamento, especialmente nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto. Essas fases iniciais englobam processos como a eliciação dos requisitos, especificação, modelagem,
análise, teste e manutenção do modelo desenvolvido, todos esses processos
são cruciais para o sucesso da aplicação (VAQUERO et al., 2007).
• Verificador: esta ferramenta permite executar a verificação de propriedades em sistemas temporizados, temporais e de tempo real, utilizando
técnicas de model checking (FOYO; MIRALLES; SILVA, 2011). Os algoritmos de verificação são executados sobre o modelo do sistema representado
por uma rede GHENeSys, na sua variante P/T estendida. Em um futuro
próximo esta ferramenta deverá ser acoplada a um sistema de aquisição e
modelagem de requisitos usando diagramas de tempo e timelines, compondo
1

São chamados stand alone, ou stand-alone (literalmente ”ficam em pé por si só”) os aplicativos completamente auto-suficientes: para seu funcionamento não necessitam de um software
auxiliar, como um interpretador, sob o qual terão de ser executados
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assim um ambiente próprio para o desenvolvimento de sistemas de tempo
real.
O ambiente GHENeSys aqui descrito se situa como um integrador, dentro
desse esquema geral, especificamente entre o itSIMPLE e o Verificador, como
é mostrado na figura 4.10. Na fase inicial do ciclo de vida do projeto é feita
uma análise de requisitos utilizando diversas técnicas de modelagem, entre elas
os diagramas em UML. Resultado da conversão dos Diagramas de Estado em
UML, o itSIMPLE gera uma RdP simples do tipo P/T, que no futuro deve ser
atualizada seguindo a nova definição de HLPN da rede GHENeSys descrita neste
trabalho.
Essa RdP poderia ser validada utilizando as ferramentas de análise existentes
ou mediante a simulação no ambiente GHENeSys. No caso em que o sistema
em análise seja baseado somente na ordenação parcial de eventos, portanto não
dependente do tempo, o processo terminaria na etapa de modelagem. No futuro
se espera contar com outro aplicativo para verificar propriedades em modelos sem
tempo. Caso contrário, se o sistema é dependente do tempo, o modelo validado no
ambiente GHENeSys pode ser utilizado como entrada no Verificador para efetuar
a verificação de propriedades.
Para que as etapas do esquema geral descritas anteriormente possam ser executadas, deve existir um canal de comunicação comum entre as três ferramentas.
A comunicação com o itSIMPLE não existia, pois o ambiente GHENeSys
utilizava um formato privativo para fazer a transferência de arquivos. Depois da
adoção do PNML como formato padrão para transferência de arquivos se abriu a
possibilidade de comunicação com o itSIMPLE, pois este último tem suporte para
o PNML. Porém a versão do PNML suportada pelo itSIMPLE era uma versão
antiga, e foi preciso fazer a atualização do mecanismo de geração dos arquivos
PNML no itSIMPLE para permitir a importação deles no ambiente de modelagem
GHENeSys. Isto constituiu de fato a primeira integração exitosa entre as duas
ferramentas, o que abre um espectro de possibilidades interessantes para o futuro
próximo, no que se refere à integração das funcionalidades de análise e modelagem
de ambas ferramentas.
No que diz respeito à comunicação com o Verificador, já existia um canal de
comunicação que foi feito para fins de teste desta ferramenta mas que não seguia
o padrão do PNML aqui proposto. Portanto novos ajustes foram necessários o
que, do ponto de vista deste trabalho é importante somente porque ampliou o
escopo dos testes de transferência, agora em uma outra direção (no itSIMPLE o
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ambiente GHENeSys recebe uma rede gerada pela integração dos requisitos e dos
seus respectivos viewpoints, enquanto no caso em apreço o ambiente GHENeSys
gera a rede e o modelo que devem ser analisados pelo Verificador). Porém em
ambos os casos se fecha o ciclo de comunicação.
Desta forma cria-se um conjunto grande de possibilidades para combinar os
resultados fornecidos de forma individual por cada uma destas ferramentas, sempre visando o objetivo global de fornecer um método ou esquema geral que consiga
dar suporte à maior parte das etapas do Ciclo de Vida do projeto e design de
sistemas usando o mesmo formalismo. Na figura 4.10 é mostrado um esboço do
esquema geral em questão.

Figura 4.10: Esquema geral de suporte ao processo de design e projeto de
sistemas variados.
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5

Estudo de caso

O estudo de caso que será apresentado neste capı́tulo tem a finalidade de ilustrar
de forma prática o uso dos novos elementos acrescentados à definição da rede
GHENeSys para permitir a modelagem de sistemas utilizando os elementos das
HLPNs. Pretende ainda comprovar se a integração desses novos elementos foi
feita sem afetar os elementos já existentes na rede GHENeSys. Portanto será
utilizado o ambiente integrado de modelagem apresentado no capı́tulo 4.

5.1

O problema e suas especificações

O problema tratado neste estudo de caso foi apresentado em uma das edições do
ROADEF Challenge, evento que acontece cada dois anos. Este evento é organizado pela Sociedade Francesa de Pesquisa Operacional e Suporte na Tomada
de Decisões, e conta também com o apoio de outras entidades acadêmicas e da
indústria. Em cada edição é apresentado um desafio que tem que ser resolvido
pelos participantes do evento, e os melhores trabalhos são publicados posteriormente.
Neste estudo de caso será utilizado uma versão reduzida do desafio apresentado no ROADEF Challenge de 2009, sob o tı́tulo “Disruption Management for
Comercial Aviation”. Uma breve descrição do problema original é mostrada a
seguir.
As linhas aéreas comerciais operam seus vôos seguindo um escalonamento de
vôos que é otimizado visando a obtenção da maior receita possı́vel. Entretanto,
eventos externos tais como falhas mecânicas nos aviões, greves de funcionários
ou más condições do tempo provocam interrupções nas operações da linha aérea.
Nesses casos, é preciso encontrar soluções eficientes à fim de minimizar o tempo
da interrupção, e como consequência minimizando o seu impacto. O desafio
consistiu em, dado um cenário com um conjunto de restrições, buscar a melhor
solução possı́vel para lidar com os eventos externos mencionados acima, que podem interromper em algum momento determinado as operações da linha aérea.
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Essa solução tinha que gerar um escalonamento de emergência, levando em consideração os recursos materiais e humanos disponı́veis no momento da interrupção,
até a normalização das operações.
Para adequar o cenário do problema em questão de forma que pudesse ser
utilizado neste estudo de caso, foi necessário diminuir o conjunto de elementos do
sistema e suas interações, pois o cenário apresentado era quase um cenário real,
composto por vários aeroportos em paı́ses diferentes. A seguir serão mostrados
os principais elementos que formam o cenário a ser utilizado neste estudo de caso.
Depois serão apresentadas as restrições que devem ser observadas para o correto
funcionamento do sistema.
Escalonamento de vôos
O escalonamento de vôos está formado pelo conjunto de todos os vôos operados pela linha aérea ao longo de um perı́odo de tempo. Cada vôo tem os seguintes
atributos: (i) um número de vôo, e (ii) um atributo que indica a distancia que
será percorrida durante o vôo. Os estados atribuı́dos a cada vôo são os seguintes:
• escalonado, quando o vôo está escalonado fica na fila de espera aguardando
para ser executado;
• em processo, quando o vôo sai da fila de espera para ser executado;
• processado, quando o vôo é executado com sucesso;
• cancelado, quando em alguma etapa do processo o vôo é cancelado.
Aeroportos
A rede de uma linha aérea está formada pelo conjunto de “pernas” ou trechos.
Chama-se de “perna” aos vôos diretos de um aeroporto origem para um aeroporto
destino. Os aeroportos estão caraterizados por diversas restrições, tais como a
taxa máxima de saı́das e chegadas, também pela quantidade máxima de aviões
que podem ficar no pátio do aeroporto ao mesmo tempo (capacidade do aeroporto). Para simplificar, vamos considerar apenas um aeroporto, com capacidade
para oito aviões no patio simultâneamente, porém só dois aviões podem receber
passageiros ao mesmo tempo. A taxa de saı́das e chegadas não será considerada.
As vagas de embarque no pátio do aeroporto têm dois estados:
• livre, a vaga está livre e pode ser ocupada por um avião para receber os
passageiros correspondentes;
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• ocupada, a vaga está ocupada por um avião.
Frota de aviões
A frota de aviões está formada pelo conjunto de aviões operados pela linha
aérea. Cada avião tem os atributos seguintes: (i) um identificador (ID) único, e
(ii) um atributo que indica o alcance do avião (range), isto é, a sua autonomia
de vôo. Os aviões podem assumir os estados seguintes:
• disponı́vel, o avião está disponı́vel para ser alocado a um vôo;
• na checagem, o avião está passando por uma checagem geral antes de se
tornar disponı́vel;
• bom para voar, o resultado da checagem foi satisfatório;
• ruim para voar, o resultado da checagem não foi satisfatório;
• no hangar, o avião está se preparando para receber reparos;
• aguardando tripulação, o avião está pronto para receber a tripulação do
cockpit;
• pronto para se mover, a tripulação do cockpit está à bordo;
• na vaga de embarque, o avião está estacionado na vaga de embarque;
• aguardando os passageiros, a tripulação da cabina está à bordo e o avião
está pronto para receber passageiros;
• listo para decolar, o embarque dos passageiros finalizou;
• no ar, a decolagem foi feita satisfatoriamente.
Tripulações
Os funcionários que formam a tripulação dividem-se em dois grupos: a tripulação do cockpit (piloto e copiloto), e a tripulação da cabine (atendentes do
vôo). Ambos grupos podem assumir dois estados:
• disponı́vel, quando a tripulação está disponı́vel para ser alocada a um vôo;
• não disponı́vel, quando a tripulação não está disponı́vel para ser alocada a
um vôo;
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Passageiros
Os passageiros reservam vôos oferecidos pelas linhas aéreas. Neste caso não
vamos considerar passageiros de forma individual, mas sim como o conjunto de
passageiros que fizeram reservas para um vôo especı́fico. Eles terão somente
um atributo: o número de vôo, que indica o vôo reservado pelo conjunto de
passageiros. Os passageiros podem assumir os estados seguintes:
• chegada ao aeroporto, quando os passageiros chegam no hall de espera do
aeroporto;
• check-in, quando o check-in para o vôo correspondente é autorizado;
• salão de embarque, depois de finalizado o check-in os passageiros passam
para o salão de embarque;
• na porta de embarque, os passageiros dirigem-se à porta de embarque correspondente;
• à bordo, quando o embarque de todos os passageiros foi finalizado.

5.1.1

Restrições

Em seguida serão listadas as restrições que devem ser observadas para o correto
funcionamento do sistema:
1. Um vôo pode sair da fila de espera somente se existe, no mı́nimo, um avião
disponı́vel e cujo alcance seja igual ou maior que a distância a ser percorrida
no vôo em questão. Nesse caso o vôo passa para o estado em processo.
2. O check-in dos passageiros com reservas para um vôo determinado só poderá
começar depois que o vôo atinja o estado em processo.
3. Depois da alocação de um avião para efetuar um vôo determinado, é feita
uma checagem de rotina no avião. Caso o resultado da checagem seja
insatisfatório, o avião é enviado para o Hangar para receber reparos. Posteriormente é preciso verificar se existe outro avião disponı́vel para efetuar o
vôo correspondente. Caso exista, o sistema volta ao processamento normal.
Se não existe nenhum avião para efetuar o vôo, este é cancelado.
4. Quando um vôo é cancelado, ele volta para a fila de espera para ser processado novamente e os passageiros devem voltar ao hall de espera.
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5. A tripulação do cockpit pode embarcar no avião somente depois que o
mesmo tenha passado satisfatoriamente pela checagem.
6. O avião só pode se movimentar para uma das vagas de embarque disponı́veis
depois que a tripulação do cockpit estiver à bordo.
7. Os passageiros podem dirigir-se à porta de embarque somente depois que o
avião esteja na vaga correspondente.
8. Somente estando na vaga de embarque, o avião pode receber a bagagem
dos passageiros e a tripulação da cabine.
9. Os passageiros podem embarcar no avião somente depois que a bagagem
tenha sido carregada e a tripulação da cabine esteja à bordo.
10. O avião pode decolar somente depois que o embarque dos passageiros tenha
sido finalizado.
11. Se considera um vôo processado somente depois da decolagem do avião
contendo os passageiros correspondentes.

5.2

Modelagem

Conhecida a especificação do problema e as restrições que devem ser cumpridas
para que o sistema funcione da forma desejada, é possı́vel passar para a fase de
modelagem. Na figura 5.1 é mostrado um esboço geral dos elementos do sistema
que serão modelados.

5.2.1

Variante P/T

Inicialmente será feita uma modelagem do sistema utilizando a variante P/T
da rede GHENeSys, que será utilizada como ponto de partida e para identificar
estruturas simétricas para posteriormente fazer a modelagem em HLPN com os
respectivos dobramentos (foldings). Como é praxe na modelagem em RdP, os
estados do sistema serão representados por lugares e as transições vão controlar
as mudanças de estado. A tabela 5.1 mostra os lugares que vão representar os
estados do sistema.
Uma vez definidos os lugares, é possı́vel começar a construir as redes individuais que representam os estados de cada um dos elementos, para depois juntar
todas em uma rede só e acrescentar as restrições. A seguir serão mostradas as
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Figura 5.1: Esquema geral do sistema em estudo.

redes individuais de cada um dos elementos e seguidamente a rede resultante da
junção das redes individuais.
Na figura 5.2 são mostradas as redes do Escalonador e das duas Vagas de
Embarque (A e B). As redes das Vagas de Embarque são idênticas, pois a vaga
como tal tem o mesmo comportamento, mas é preciso utilizar duas redes para
representar os estados das vagas de forma separada. No modelo do sistema utilizando uma HLPN estas redes serão dobradas em uma rede só e será utilizado
um atributo nas marcas para identificar a vaga correspondente.
Na figura 5.3 é mostrada a rede que representa os estados do avião a partir
do momento em que este é alocado para fazer um vôo até efetuar a decolagem.
É uma rede basicamente sequencial, onde existe só é possı́vel ter uma transição
habilitada, exceto em dois estados: (i) plane-in-check, quando é efetuada checagem geral do avião, dependo do resultado da checagem a rede passa para o estado
waiting-crew ou hangar ; e (ii) ready-to-move, onde dependendo da ocupação das
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Tabela 5.1: Mapeamento dos estados do sistema em lugares da rede
GHENeSys.
Elemento
Escalonador
Escalonador
Escalonador
Escalonador
Vaga A
Vaga A
Vaga B
Vaga B
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Avião
Tripulação
Passageiros
Passageiros
Passageiros
Passageiros
Passageiros
Passageiros

Estado
escalonado
em processo
processado
cancelado
livre
ocupada
livre
ocupada
disponı́vel
na checagem
no hangar
aguardando tripulação
pronto para se mover
na vaga de embarque A
na vaga de embarque B
aguardando os passageiros
aguardando os passageiros
pronto para decolar
no ar
disponı́vel
chegada ao aeroporto
check-in
salão de embarque
na porta de embarque
na porta de embarque
à bordo

Lugar
Capacidade
f-sched
10
f-in-process
2
f-processed
10
f-cancelled
10
slot-a-free
1
slot-a-full
1
slot-b-free
1
slot-b-full
1
av-planes
8
plane-in-check
2
hangar
8
waiting-crew
2
ready-to-move
2
on-slot-a
1
on-slot-b
1
waiting-passengers
2
waiting-sensor
1
ready-to-fly
2
on-air
2
av-crew
16
on-waiting-hall
6
check-in
2
waiting-room
2
on-gate-a
1
on-gate-b
1
on-board
2

vagas de embarque a rede evolui para o estado on-slot-a ou on-slot-b.
Na figura 5.4 é mostrada a rede que representa a dinâmica dos passageiros
desde que estes chegam ao aeroporto (hall de entrada) até o momento em que
estão à bordo do avião. Como se esperava, também é uma rede sequencial, e
somente com duas possibilidades de variação de fluxo: waiting-room, onde dependendo da ocupação das vagas para o embarque a rede passa para o estado
on-b-gate-a ou on-b-gate-b.
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Figura 5.2: Modelos em RdP do (a) Escalonador, (b) Vaga de embarque A e
(c) Vaga de embarque B.

Figura 5.3: Modelo em RdP dos estados pelos que passa o Avião.

Depois de obter as redes individuais dos elementos do sistema é feita a rede
geral, mostrada na seção A.2 do Apêndice A por causa do tamanho, juntando as
redes individuais e acrescentado as restrições para conseguir o funcionamento desejado do sistema. Para atender à totalidade das restrições foi necessário acrescentar alguns elementos à rede geral, basicamente transições e pseudo-lugares, onde
estes últimos mostraram-se bem úteis na transferência de informação (marcação)
entre partes diferentes do sistema.
A tabela 5.2 mostra os elementos da rede que foram utilizados para atender
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Figura 5.4: Modelo em RdP dos estados pelos que passam os Passageiros.
às restrições do sistema, mostradas anteriormente na sub-seção 5.1.1.
Na tabela 5.2 é possı́vel observar que as restrições (2), (4a), (7) e (9) têm
como pré-condição lugares que representam estados do Escalonador, dos Passageiros e dos Aviões, porém na rede geral do sistema não aparece nenhum arco
que ligue esses lugares (f-in-process, waiting-room, on-slot-a, on-slot-b, waitingpassengers) diretamente com as transições correspondentes. Essas ligações foram
feitas utilizando pseudo-lugares, uma das extensões da rede GHENeSys, que tem
como uma de suas funções, permitir a transferência de informação entre diferentes
partes do sistema. Os pseudo-lugares têm um atributo, o Master Element, que
lhe permite ao pseudo-lugar em questão “espelhar” a marcação do seu Master
Element que pode ser qualquer outro lugar da rede, lembrando que o disparo da
transição associada ao pseudo-lugar não implica o fluxo da marca, e portanto a
marcação do Master Element não é modificada em momento algum. A tabela
5.3 mostra os pseudo-lugares, junto com seus Master Elements, utilizados para
atender às restrições correspondentes.
5.2.1.1

Verificação

Depois de obter o modelo geral do sistema é possı́vel passar para a fase de verificação, que será feita mediante a simulação do modelo à fim de comprovar que
este atende às restrições descritas na sub-seção 5.1.1. A seguir serão apresentados
de forma sucinta os resultados da simulação feita no ambiente GHENeSys.
Primeiramente é preciso estabelecer as condições iniciais da simulação:
M0 (f − sched) = 2
M0 (on − waiting − hall) = 2
M0 (av − planes) = 3
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Tabela 5.2: Implementação das restrições da sub-seção 5.1.1 na rede do
sistema geral.
Restrição Pré-condições
Transição
1
f-sched
R1-select-p
av-planes
2
f-in-process
R2-can-check
on-waiting-hall
3a
plane-in-check
R3-p-good
3b
plane-in-check
R3-p-bad
3c
av-planes
R3-p-changing
look-for-plane
3d
look-for-plane
R3-no-change
4a
f-in-process
R41-f-cancelling
no-av-plane
4b
f-in-process
R42-f-cancelling
no-av-plane
waiting-room
baggage-loaded
5
av-crews
R5-crew-b
wating-crew
6a
slot-a-free
R6-a
ready-to-move
6a
slot-b-free
R6-b
ready-to-move
7a
on-slot-a
R7-sensor-a
waiting-room
7b
on-slot-b
R7-sensor-b
waiting-room
8a
on-slot-a
R8-a
baggage-loaded
av-crews
8b
on-slot-b
R8-b
baggage-loaded
av-crews
9a
on-gate-a
R9-wait1
waiting-passengers
9b
on-gate-b
R9-wait2
waiting-passengers
10a
waiting-passengers
R10-board-a
onboard
gate-a-full
10b
waiting-passengers
R10-board-b
onboard
gate-b-full
11
f-in-porcess
R11-f-p-terminating
on-air

Pós-condições
plane-in-check
f-in-process
check-in
f-in-process
waiting-crew
hangar
plane-in-check
no-av-plane
f-sched
f-sched

ready-to-move
slot-a-full
on-slot-a
slot-b-full
on-slot-b
on-gate-a
on-gate-b
waiting-passengers

waiting-passengers

onboard
onboard
ready-to-fly

ready-to-fly

f-processed
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Tabela 5.3: Pseudo-lugares utilizados para fazer a transferência de informação
nas restrições correspondentes.
Restrição Pseudo-lugar
2
f-process-sensor
4a
w-room-sensor
7a
slot-a-sensor
7b
slot-b-sensor
9
waiting-sensor

Master Element
f-in-process
waiting-room
on-slot-a
on-slot-b
waiting-passengers

M0 (av − crews) = 4
M0 (slot − b − f ree) = 1
M0 (slot − a − f ree) = 1
enb(s) = {R1 − select − p}
As condições iniciais mostradas previamente indicam que:
• existem dois vôos no Escalonador para ser processados,
• dois grupos de passageiros com vôos reservados no Aeroporto,
• três aviões disponı́veis, quatro tripulações disponı́veis
• as Vagas A, B no pátio do Aeroporto estão livres
Portanto existem as condições necessárias para atender à restrição (1) da subseção 5.1.1. Partindo da marcação inicial M0 , foram executadas quatro sequencias
de disparo diferentes com o objetivo de verificar se todas as restrições mostradas
na sub-seção 5.1.1 foram respeitadas. A figura 5.5 mostra o grafo da simulação,
destacando as quatro sequencias de disparo (Caminho 1, Caminho 2, Caminho
3, Caminho 4). A seguir serão comentadas de forma sucinta as sequencias de
disparo executadas.
Na seção A.1 do Apêndice A é possı́vel conferir todos os dados da simulação
(marcação e habilitação em cada um dos estados).
• Caminho 1: a sequencia de disparo executada neste caminho representa o
processamento sem interrupções de primeiro vôo na lista de espera. Neste
caso o avião alocado para efetuar o vôo é estacionado na Vaga A, estado S6,
e como consequência disto, o embarque dos passageiros é feito pela Porta de
Embarque A, estados S7 e S9. A sequencia termina no estado S12, porém
neste estado é possı́vel continuar a simulação, pois existe outro vôo na fila
de espera para ser processado.
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• Caminho 2: a sequencia de disparo executada neste caminho representa o
processamento com interrupções do segundo vôo na lista de espera. Neste
caso o primeiro avião alocado para efetuar o vôo não passa na checagem
geral e é enviado para receber reparos no Hangar, estado S14. É preciso
então procurar outro avião que possa ser alocado para efetuar o vôo, o que
é fatı́vel, pois ainda tem um avião disponı́vel e a troca é feita, estado S15.
Porém este avião também não passa na checagem e é enviado para receber
reparos no Hangar, estado S16. Como não existem mais aviões disponı́veis,
estado S17, o vôo é cancelado. É preciso destacar que ainda os passageiros
não tinham feito o check-in, e portanto não é preciso enviá-los de volta
para o salão de espera nem lidar com a bagagem. Esta sequencia termina
no estado S18 e encerra também a simulação, pois neste estado não existe
nenhuma transição habilitada, enb(S18) = ∅.

• Caminho 3: a sequencia de disparo executada neste caminho é uma alternativa ao caminho anterior, começando no estado S15. O segundo avião
alocado para efetuar o vôo passa satisfatoriamente pela checagem o continua o processamento do vôo, que é bem similar à sequencia do Caminho
1, com a diferencia que neste caminho o avião é estacionado na Vaga B,
estado S21, e como consequência disto, o embarque dos passageiros é feito
pela Porta de Embarque B, estados S24 e S26. A sequencia termina de processar o segundo vôo da lista de espera, no estado S29. Termina também
a simulação, pois neste estado não existe nenhuma transição habilitada,
enb(S29) = ∅.

• Caminho 4: a sequencia de disparo executada neste caminho é uma alternativa do Caminho 2, começando no estado S16. O objetivo é mostrar
o que acontece quando um vôo é cancelado depois que os passageiros já
fizeram o check-in e estão aguardando para fazer o embarque no salão de
espera, estado S31. Como não existem aviões disponı́veis no estado S16
o vôo tem que ser cancelado, estado S32. A sequencia termina no estado
S33, com o cancelamento do vôo e a retirada dos passageiros do salão de
embarque e das respectivas bagagens que seriam carregadas no avião. Termina também a simulação, pois neste estado não existe nenhuma transição
habilitada, enb(S33) = ∅.
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5.2.2

Variante HLPN

Utilizando como base os modelos obtidos previamente na sub-seção 5.2.1 será feita
a modelagem em HLPN dos elementos do sistema, primeiro de forma individual e
depois de forma geral. Com exceção do modelo das Vagas, figura 5.2, as estruturas
das redes dos modelos restantes se mantém idênticas.
É importante destacar que o modelo HLPN que será obtido não é exatamente
o resultado do “dobramento” do modelo obtido no tópico anterior, pois no modelo
HLPN serão acrescentadas as informações que não foi possı́vel modelar utilizado
a variante P/T, devido as limitações próprias desta abordagem. Para conseguir
representar essas informações foi preciso acrescentar os elementos próprios das
HLPNs: (i) definição de tipos e variáveis, (ii) declaração de inscrições nos arcos
e (iii) de condições nas transições segundo corresponda em cada caso.
A seguir são mostradas as redes individuais dos elementos que compõem o
sistema. Estas diferem pouco das originais exceto no caso mencionado acima. Por
causa do tamanho das imagens e para não tornar esta descrição muito monótona,
os modelos individuais do Avião, Passageiros e o modelo geral, foram colocados
nas seções A.3, A.4 e A.5 do Apêndice A, respectivamente.
É possı́vel perceber uma “poluição visual” maior nos modelos em HLPN,
pois eles contém bem mais informação concentrada que os modelos em RdP P/T.
Todos os modelos estão acompanhados das definições dos tipos (sorts) e das
variáveis que são utilizados em cada um deles. Utilizando esta abordagem é
possı́vel obter um modelo mais perto da realidade do sistema, pois na variante
P/T não era possı́vel acrescentar atributos às marcas. Segue uma breve explicação
dos tipos definidos nos modelos individuais dos elementos do sistema:
• Escalonador: neste modelo foram definidos três tipos: (i) F N do tipo
FiniteEnumeration que vai ser utilizado para representar os números dos
vôos; (ii) RANGE do tipo FiniteIntegerRange que vai ser utilizado para
representar a distância que tem que ser percorrida durante o vôo e (iii) o
FLIGHT que é uma tupla (F N,RANGE) que constitui o elemento “vôo”.
A definição das variáveis pode ser vista na figura 5.6.
• Vaga: neste modelo foi definido um tipo: GATE do tipo FiniteEnumeration que vai ser utilizado para representar as duas portas de embarque (A
e B). A definição das variáveis pode ser vista na figura 5.7.
• Avião: neste modelo foram definidos três tipos: (i) P ID do tipo FiniteE-
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Figura 5.6: Modelo em HLPN do Escalonador.

Figura 5.7: Modelo em HLPN das Vagas.
numeration que vai ser utilizado para representar o identificador dos aviões;
(ii) RANGE do tipo FiniteIntegerRange que vai ser utilizado para representar a distância que percorrer o avião sem precisar de abastecimento e (iii)
PLANE que é uma tupla (P ID,RANGE) que constitui o elemento “avião”.
A definição das variáveis pode ser vista na seção A.3, do Apêndice A.
• Passageiros: neste modelo foram definidos três tipos: (i) F N do tipo
FiniteEnumeration que vai ser utilizado para representar o números de vôo
reservado pelos passageiros; (ii) GATE do tipo FiniteEnumeration que vai
ser utilizado para representar a porta pela que devem embarcar os passageiros e (iii) o PASSG que é uma tupla (F N,GATE) que constitui o elemento
”passageiros”. A definição das variáveis pode ser vista na seção A.1, do
Apêndice A.
O impacto dos restantes elementos das HLPNs acrescentados às redes indivi-
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duais, inscrições nos arcos e condições nas transições, não é visı́vel, pois são redes
simples e não existe interação ou troca de informação com outros elementos que
sejam de tipos diferentes. Isto deve mudar no modelo geral, resultado da junção
dos modelos individuais.
Após obter as redes individuais dos elementos do sistema foi feita rede geral,
mostrada na seção A.1 do Apêndice A, utilizando como base a rede geral obtida
na sub-seção 5.2.1 e acrescentados os tipos e as variáveis correspondentes. Na
figura 5.8 são mostrados os tipos e as variáveis definidos na rede geral.

Figura 5.8: Definição de tipos e variáveis utilizadas no modelo geral.
As restrições, mostradas anteriormente na sub-seção 5.1.1, foram atendidas
utilizando basicamente os mesmos elementos mostrados na tabela 5.2, porém
foi possı́vel acrescentar condições em algumas das transições para refinar as restrições. A seguir serão mostradas as transições onde foram utilizadas condições e
o objetivo destas:
• Restrição 1 (R1-p-select [rp ≥ rf ]): a condição garante que o alcance
do avião alocado (rp) para efetuar um vôo determinado seja igual ou maior
que a distância que tem que ser percorrida nesse vôo (rf ).
• Restrição 2 (R2-can-check [f n = f n]): a condição garante que seja
realizado o check-in dos passageiros pertencentes ao vôo certo, (f n).
• Restrição 3 (R3-p-changing [rp ≥ rf and f n = f n]): a condição
garante que o alcance do novo avião que será alocado (rp) para efetuar o
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vôo que está sendo processado (f n) seja igual ou maior que a distância que
tem que ser percorrida nesse vôo (rf ).
• Restrição 4 (R41-f-cancelling [f n = f n], R42-f-cancelling [f n =
f n]): esta condição garante que seja cancelado o vôo correto, pois existe a
possibilidade de que dois ou mais vôos sejam processados ao mesmo tempo.
• Restrição 5 (R5-crew-b [cr = cockpit]): a condição garante que a
transição de estado ocorra somente se existe uma tripulação do grupo cockpit
disponı́vel para abordar o avião.
• Restrição 6 (R6-a [g = A], R6-b [g = B]): as condições garantem que
o avião ocupe uma vaga determinada, somente se esta estiver livre.
• Restrição 7 (R7-sensor-a [g = A], R7-sensor-b [g = B]): as condições
garantem que os passageiros façam o embarque pela porta certa (g).
• Restrição 8 (R8-a [cr = cabin and f n = f n], R8-b [cr = cabin
and f n = f n]): as condições garantem que a transição de estado ocorra
somente se existe uma tripulação do grupo cabin disponı́vel para abordar o
avião e também que seja carregada a bagagem certa.
• Restrição 9 (R9-wait1 [f n = f n], R9-wait2 [f n = f n]): as condições
garantem que os passageiros façam o embarque no avião correto alocado
para o vôo (f n).
• Restrição 10 (R10-board [pid = pid and g = g]): a condição garante
que os passageiros embarquem no avião correto, e que seja liberada a vaga
correta depois do embarque. É válido destacar que na variante P/T do
modelo geral foram utilizadas duas transições (R10-board-a e R10-board-b)
para atender esta restrição, porém a variante HLPN utiliza uma transição
só.
• Restrição 11 (R11-f-p-terminating [f n = f n]): esta condição garante que seja terminado o processamento do vôo correto, pois existe a
possibilidade de que dois ou mais vôos sejam processados ao mesmo tempo.
No rede geral foi preciso acrescentar um pseudo-lugar, para refinar a restrição
(6). O pseudo-lugar em questão é o wait-r-sensor e seu Master Element é o lugar
waiting-room.
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5.2.2.1

Verificação

Depois de obter o modelo geral do sistema é possı́vel passar para a fase de verificação, que será feita mediante a simulação do modelo para comprovar que o este
atende às restrições descritas na sub-seção 5.1.1. A seguir serão apresentados de
forma sucinta os resultados desta simulação.
Primeiramente é preciso estabelecer as condições iniciais da simulação:
M0 (f − sched) = 10 (f 1, 1) + 10 (f 2, 2)
M0 (on − waiting − hall) = 10 (f 1, A) + 10 (f 2, B)
M0 (av − planes) = 10 (p1, 1) + 10 (p2, 1) + 10 (p3, 3)
M0 (av − crews) = 20 (cockpit) + 20 (cabin)
M0 (slot − f ree) = 10 (A) + 10 (B)
enb(s) = {R1 − select − p}
As condições iniciais mostradas previamente indicam que:
• existem dois vôos no Escalonador para serem processados;
• dois grupos de passageiros com vôos reservados no Aeroporto;
• três aviões disponı́veis, quatro tripulações disponı́veis (dois de cockpit e dois
de cabina);
• as Vagas A, B no pátio do Aeroporto estão livres.
Então existem as condições necessárias para atender a restrição (1) da subseção 5.1.1. Partindo da marcação inicial M0 , foram executadas três sequencias
de disparo diferentes com o objetivo de verificar se todas as restrições mostradas
na sub-seção 5.1.1 foram respeitadas. A figura 5.9 mostra o grafo da simulação,
destacando as quatro sequencias de disparo (Caminho 1, Caminho 2, Caminho 3).
A seguir serão comentadas de forma sucinta as sequencias de disparo executadas.
Na seção A.6 do Apêndice A é possı́vel conferir todos os dados da simulação
(marcação e habilitação, incluindo os modos habilitados, em cada um dos estados).
• Caminho 1: a sequencia de disparo executada neste caminho representa o
processamento sem interrupções de primeiro vôo na lista de espera, (f 1, 1).
Neste caso o avião alocado para efetuar o vôo, (p2, 1) é estacionado na
Vaga A, estado S6, e como consequência disto, o embarque dos passageiros,
(f 1, A), é feito pela Porta de Embarque A, estados S7 e S9. A sequencia
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termina no estado S12, porém neste estado é possı́vel continuar a simulação,
pois existe outro vôo na fila de espera para ser processado, (f 2, 2).
• Caminho 2: a sequencia de disparo executada neste caminho representa o
processamento com interrupções do segundo vôo na lista de espera, (f 2, 2).
Neste caso o primeiro avião alocado, (p3, 2), para efetuar o vôo não passa
na checagem geral e é enviado para receber reparos no Hangar, estado S14.
É preciso então procurar outro avião que possa ser alocado para efetuar o
vôo, o que é possı́vel, pois ainda tem um avião disponı́vel, (p2, 1), mas não o
RANGE desse avião é menor que a distância a ser percorrida no vôo, (f 2, 2),
portanto condição de R3-p-changing não é satisfeita, S15, provocando o
cancelamento do vôo, S16. É preciso destacar que ainda os passageiros
não tinham feito o check-in, portanto não é preciso enviá-los de volta para
o salão de espera nem lidar com a bagagem. Esta sequencia termina no
estado S17 e termina também a simulação, pois neste estado não existe
nenhuma transição habilitada, enb(S16) = ∅.
• Caminho 3: a sequencia de disparo executada neste caminho é uma alternativa ao caminho anterior, começando no estado S17. O avião (p3, 2)
alocado para efetuar o vôo (f 2, 2) passa satisfatoriamente pela checagem e
continua o processamento do vôo, que é bem similar à sequencia do Caminho 1, com a diferença que neste caminho o avião é estacionado na Vaga
B, estado S21, e consequentemente o embarque dos passageiros, (f 2, B), é
feito pela Porta de Embarque B, estados S22 e S24. A sequencia termina
de processar o segundo vôo da lista de espera, (f 2, 2), no estado S29. Termina também a simulação, pois neste estado não existe nenhuma transição
habilitada, enb(S29) = ∅.

5.3

Resultados

Neste capı́tulo foi apresentado um estudo de caso com a finalidade de ilustrar
de forma prática o uso dos novos elementos acrescentados à definição da rede
GHENeSys, utilizando como problema uma versão reduzida do desafio apresentado na edição de 2009 do ROADEF. Porém esta redução não causou nenhum
impacto nas caracterı́sticas que o problema devia ter para permitir atingir os
objetivos definidos ao inı́cio deste capı́tulo. Essas caracterı́sticas são três:
1. Integração de várias partes ou elementos: o problema escolhido,
mesmo depois de reduzido, manteve um nı́vel aceitável de integração entre
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Figura 5.9: Grafo da simulação para verificar o modelo geral do sistema.
seus componentes, no que se refere à troca e transferência de informação
entre diferentes partes ou elementos do sistema, servindo para mostrar
também a possibilidade de se utilizar pseudo-boxes neste caso.
2. Estrutura de dados adequada: a estrutura de dados do problema re-
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duzido foi complexa o suficiente para permitir a definição de vários tipos
e variáveis que foram utilizadas na modelagem do sistema em sua variante
de alto nı́vel.
3. Estruturas simétricas: a modelagem do sistema em sua variante P/T
apresentou estruturas simétricas que foram “dobradas” posteriormente na
modelagem do sistema utilizando a variante de alto nı́vel.
Inicialmente foram estudadas as especificações do problema para depois passar
para etapa de modelagem. Esta etapa foi divida em duas partes: (i) na modelagem do sistema utilizando a rede GHENeSys em sua variante P/T, e (ii)
posteriormente, com base nos modelos obtidos na primeira etapa, na modelagem
do sistema utilizando a rede GHENeSys em sua variante HLPN. É importante
destacar que os modelos obtidos na segunda etapa foram uma evolução dos modelos obtidos na primeira etapa, e não foi preciso começar a modelagem do zero,
o que expõe claramente o carácter unificado da definição da rede GHENeSys.
Ainda na primeira etapa ficou evidente a utilidade dos pseudo-lugares, uma
das extensões presentes na rede GHENeSys, para fazer a transmissão de informação entre as diferentes partes do modelo. Na segunda etapa foi acrescentado
um pseudo-lugar para refinar uma das restrições. Neste estudo não foram utilizados os macro-elementos, outra das extensões da rede GHENeSys, que permitem
a representação de sub-redes para criar uma estrutura hierárquica. Porém poderiam ter sido utilizados para refinar alguns estados, por exemplo: check-in,
plane-in-check e modelar as especificidades das tarefas executadas nesses estados, mas isto não teria nenhum impacto no comportamento da rede “mãe”, pois
como já foi dito anteriormente, a definição dos macro-elementos garante que o
comportamento das sub-redes que eles representam não tenha impacto nenhum
no comportamento da rede “mãe”. Este aspecto pode ser refinado em trabalhos
posteriores que podem resultar em artigos a serem publicados em revistas de
impacto e em eventos da área.
Na segunda etapa foi comprovado que o conjunto de tipos suportado atualmente no ambiente integrado de modelagem permite lidar com estruturas de
dados de complexidade média. Ainda assim, considerando as possibilidades de
associar inscrições aos arcos e condições às transições obtêm-se um aumento significativo no escopo e o porte dos sistemas que podem ser modelados utilizando
a rede GHENeSys.
Em relação ao ambiente integrado de modelagem, durante as etapas de teste
foram detectados e corrigidos pequenos erros de implementação. Posteriormente,

92

5 Estudo de caso

o ambiente mostrou uma estabilidade razoável no seu funcionamento, oferecendo
respostas rápidas e resultados corretos em todos os casos analisados. Entretanto,
existem áreas que podem se melhoradas, por exemplo a visualização dos resultados no módulo de simulação para a variante de alto nı́vel da rede GHENeSys.
Como já foi dito anteriormente, os modelos de sistemas em HLPNs apresentam
uma “poluição” visual considerável se comparados aos modelos em RdP P/T.
Isto dificulta a análise “a olho” dos modelos na etapa de edição e simulação,
embora esta seja pouco útil quando o porte dos sistemas aumenta de forma significativa. Entretanto, existem métodos interessantes de compactação de dados
e de sı́ntese de esquemas que poderiam ser acoplados ao sistema facilitando em
muito o processo edição e análise de modelos. O fato de oferecer um mecanismo
de apresentação visual mais “amigável” desses modelos seria um diferencial do
ambiente proposto em relação às ferramentas similares existentes até o momento.
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Neste trabalho foi apresentada uma proposta de extensão e padronização de um
formalismo para modelagem de SEDs baseado nas RdPs, a rede GHENeSys. Esta
proposta foi dividida em três etapas:
1. a extensão da definição original da rede GHENeSys para torná-la uma
HLPN, utilizando uma abordagem unificada com o objetivo de conseguir
uma integração seamless com os elementos já existentes;
2. o enquadramento da nova definição contendo os elementos próprios das
HLPNs dentro do estabelecido na norma 15909 da ISO/IEC. Para isto, a
nova definição da rede GHENeSys foi estruturada segundo o estabelecido
pela norma: com um modelo semântico contendo as definições dos elementos
da rede e suas regras de comportamento, e um modelo gráfico resultante
do mapeamento dos elementos do modelo semântico em elementos gráficos.
Além disso, o PNML foi adotado como formato de transferência padrão da
rede GHENeSys. Portanto, é possı́vel afirmar que a nova definição da rede
GHENeSys é completamente compatı́vel com a norma e atende ao nı́vel de
conformidade HLPN - Nı́vel 2 ;
3. a confecção de uma proposta para a representação PNML dos elementos
das extensões da rede GHENeSys, pseudo-lugares e macro-elementos, que
pode ser considerada na hora de confeccionar a terceira parte da norma,
15909-3, que deve lidar com a padronização das diversas extensões das RdPs
existentes até hoje.
Posteriormente, os elementos desta nova definição foram integrados em um
ambiente de modelagem, o ambiente GHENeSys, que foi utilizado como plataforma de testes em um estudo de caso com o objetivo de validar de forma prática
os novos elementos acrescentados à definição da rede GHENeSys para permitir a
modelagem de sistemas utilizando os elementos das HLPNs. Esse estudo de caso
comprovou mais uma vez as vantagens que oferecem as extensões presentes na
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rede GHENeSys na modelagem da transferência de informação entre diferentes
partes e elementos dos sistemas. Além disso, foi possı́vel perceber que o mecanismo utilizado para definir os tipos e as variáveis utilizados nos modelos em
HLPNs, mesmo sendo restritivo, é bem mais straightforward que os mecanismos
existentes em outras ferramentas similares, no CPN Tools por exemplo. Isto
encoraja usuários menos experientes a utilizar o Editor GHENeSys para fins de
pesquisa ou aplicações práticas.
A adoção do PNML como formato de transferência padrão constitui uma
contribuição importante do trabalho, pois cria a possibilidade de utilizar funcionalidades de análise oferecidas por outras ferramentas de modelagem para analisar
modelos de sistemas feitos utilizando a rede GHENeSys e vice-versa, sem ter que
replicar o modelo de novo.
A aumento do escopo de sistemas dos sistemas que podem ser modelados
utilizando a nova definição rede GHENeSys, a conformidade da mesma com a
norma ISO/IEC 15909 (primeira e segunda parte) e a distribuição do ambiente
integrado de modelagem, o GHENeSys, sob licença gratuita GNU/GPL devem
contribuir para a discussão sobre a consolidação das extensões em uma rede unificada, e pode ser aperfeiçoada à partir do uso deste ambiente pelos pesquisadores
da comunidade acadêmica e pela experiência adquirida com sua aplicação.
Entretanto, como em toda proposta inicial, existem elementos e funcionalidades que precisam ser desenvolvidos ou melhorados. Segue uma lista contendo as
recomendações e trabalhos futuros com o objetivo de dar continuidade à proposta
apresentada neste trabalho:
• Melhorar o mecanismo de definição de tipos para suportar novos tipos definidos pelo usuário, além dos tipos chamados de built-in sorts, já suportados
pela norma ISO/IEC 15909 e consequentemente pela rede GHENeSys e seu
ambiente integrado de modelagem.
• Acompanhar o processo de desenvolvimento e a discussão sobre terceira
parte da norma ISO/IEC 15909-3, de modo a incorporar as atualizações
necessárias na definição do modelo semântico da rede GHENeSys e em
especial para participar no processo de elaboração de uma nova versão do
formato PNML, para incluir a padronização das extensões das RdPs.
• Estudar o possı́vel impacto da integração da nova definição da rede GHENeSys
com a sua variante temporal. O autor considera que esse impacto, caso
exista, deve ser mı́nimo, pois as regras de habilitação e disparo utilizadas
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na abordagem temporal tem como base a regra de habilitação P/T, já suportada na rede GHENeSys, que também é a base da regra de habilitação
utilizada na variante de alto nı́vel (HLPN). A determinação da habilitação
na variante de alto nı́vel (HLPN) seria uma restrição a mais antes de fazer
a determinação de habilitação e disparo na variante temporal. Porém um
estudo aprofundado disto pode trazer à luz outros desafios que poderiam
resultar desse processo de integração.
• Explorar a possibilidade de integração com o itSIMPLE, com o objetivo de
utilizar as funcionalidades do itSIMPLE para fazer a captura dos requisitos
nas etapas iniciais do projeto do sistema, e posteriormente utilizar o modelo
em RdP gerado pelo itSIMPLE para ser analisado e verificado no ambiente
GHENeSys. Isto será possı́vel sempre e quando a conversão dos elementos
do Diagrama de Estado em UML do itSIMPLE para uma RdP seja feita de
forma correta.
• Igualmente sugere-se estudar e desenvolver métodos algébricos para a análise
de propriedades em modelos feitos utilizando a nova definição da rede
GHENeSys.
• Finalmente é importante rever a abordagem orientada a objetos. Embora o
ambiente GHENeSys atual já inclua objetos parcialmente (basicamente os
objetos utilizados possuem apenas atributos e o comportamento é descrito
somente por sub-redes) uma modelagem realmente orientada a objetos demandaria uma descrição semântica diferente da rede, com a inserção mais
forte do conceito de herança simples e mútltipla.
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EHRIG, H.; JUHÁS, G.; PADBERG, J.; ROZENBERG, G. (Ed.). Unifying
Petri Nets, Advances in Petri Nets. London, UK: Springer-Verlag, 2001. ISBN
3-540-43067-9.
EHRIG, H.; PADBERG, J. A uniform approach to petri nets. In: Foundations
of Computer Science: Potential - Theory - Cognition. Springer, LNCS 1337.
[S.l.]: Springer, 1997. p. 133–7.
FOKKINGA, M. A gentle introduction to category theory — the calculational
approach. In: Lecture Notes of the STOP 1992 Summerschool on Constructive
Algorithmics. [S.l.]: University of Utrecht, 1992. p. 1–72 of Part 1.
FOYO, P. M. G. d.; SILVA, J. R. Some issues in real-time systems verification
using time Petri Nets. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences
and Engineering, scielo, v. 33, p. 467 – 474, 12 2011. ISSN 1678-5878.
Disponı́vel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci arttextpid=S167858782011000400010nrm=iso>.
FOYO, P. M. G. del. GHENeSys: Uma Rede Estendida Orientada a Objetos para
Projeto de Sistemas Discretos. Dissertação (Mestrado) — Escola Politécnica da
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Apêndice A -- Estudo de Caso

A.1

Resultados da simulação do modelo geral
do sistema - Variante P/T

Sequencia de disparo 1 (Caminho 1)
** S0
Mo = [ on-waiting-hall av-planes av-crews f-sched slot-b-free slot-a-free ]
enb(s) = [ R1-select-p ]
** S1 - disparando R1-select-p
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews plane-in-check f-in-process f-sched slot-b-free slot-afree f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R1-select-p R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
** S2 - disparando R2-can-check
Mp = [ on-waiting-hall check-in av-planes av-crews plane-in-check f-in-process f-sched slot-bfree slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ a2 R1-select-p R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ a2 ]
** S3 - disparando a2
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes av-crews baggage-loaded plane-in-check f-inprocess f-sched slot-b-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R1-select-p R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ R2-can-check ]
** S4 - disparando R3-p-good
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes av-crews waiting-crew baggage-loaded f-inprocess f-sched slot-b-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R5-crew-b R1-select-p ]
newEnb = [ R5-crew-b ]
** S5 - disparando R5-crew-b
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes av-crews ready-to-move baggage-loaded f-inprocess f-sched slot-b-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R6-a R1-select-p R6-b ]
newEnb = [ R6-a R6-b ]
** S6 - disparando R6-a
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes av-crews on-slot-a baggage-loaded f-in-process
f-sched slot-b-free slot-a-full f-process-sensor slot-a-sensor ]
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enb(s) = [ R2-can-check R7-sensor-a R8-a R1-select-p ]
newEnb = [ R7-sensor-a R8-a ]
** S7 - disparando R7-sensor-a
Mp = [ on-waiting-hall on-gate-a av-planes av-crews on-slot-a baggage-loaded f-in-process fsched slot-b-free slot-a-full f-process-sensor slot-a-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R8-a R1-select-p ]
newEnb = null
** S8 - disparando R8-a
Mp = [ on-waiting-hall on-gate-a av-planes av-crews waiting-passengers f-in-process f-sched
slot-b-free slot-a-full waiting-sensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R9-wait1 R1-select-p ]
newEnb = [ R9-wait1 ]
** S9 - disparando R9-wait1
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews waiting-passengers onboard f-in-process f-sched slotb-free slot-a-full waiting-sensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R10-board-a R1-select-p ]
newEnb = [ R10-board-a ]
** S10- disparando R10-board-a
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews ready-to-fly f-in-process f-sched slot-b-free slot-a-free
f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check a10 R1-select-p ]
newEnb = [ a10 ]
** S11 - disparando a10
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews f-in-process on-air f-sched slot-b-free slot-a-free fprocess-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R1-select-p R11-f-p-terminating ]
newEnb = [ R11-f-p-terminating ]
** S12 - disparando R11-f-p-terminating (similar a S0)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews f-processed f-sched slot-b-free slot-a-free ]
enb(s) = [ R1-select-p ]
newEnb = null

Sequencia de disparo 2 (Caminho 2)
** S13 - disparando R1-select-p
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews plane-in-check f-in-process f-processed slot-b-free
slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
** S14 - disparando R3-p-bad
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews look-for-plane f-in-process f-processed hangar slotb-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R3-p-changing R3-no-change ]
newEnb = [ R3-p-changing R3-no-change ]
** S15 - disparando R3-p-changing
Mp = [ on-waiting-hall av-crews plane-in-check f-in-process f-processed hangar slot-b-free slota-free f-process-sensor ]
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enb(s) = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ R3-p-good R3-p-bad ]
** S16- disparando R3-p-bad
Mp = [ on-waiting-hall av-crews look-for-plane f-in-process f-processed hangar slot-b-free slota-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R3-no-change ]
newEnb = [ R3-no-change ]
** S17 - disparando R3-no-change
Mp = [ on-waiting-hall av-crews f-in-process f-processed hangar no-av-plane slot-b-free slot-afree f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R41-f-canceling ]
newEnb = [ R41-f-canceling ]
** S18 - disparando R41-f-canceling
Mp = [ on-waiting-hall av-crews f-processed hangar f-sched slot-b-free slot-a-free ]
enb(s) = null
newEnb = null

Sequencia de disparo 3 (Caminho 3)
** S19 - disparando R3-p-good
Mp = [ on-waiting-hall av-crews waiting-crew f-in-process f-processed hangar slot-b-free slot-afree f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R5-crew-b ]
newEnb = [ R5-crew-b ]
** S20 - disparando R5-crew-b
Mp = [ on-waiting-hall av-crews ready-to-move f-in-process f-processed hangar slot-b-free slota-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R6-a R6-b ]
newEnb = [ R6-a R6-b ]
** S21 - disparando R6-b
Mp = [ on-waiting-hall av-crews f-in-process f-processed hangar on-slot-b slot-a-free slot-b-full
f-process-sensor slot-b-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check ]
newEnb = null
** S22 - disparando R2-can-check
Mp = [ check-in av-crews f-in-process f-processed hangar on-slot-b slot-a-free slot-b-full fprocess-sensor slot-b-sensor ]
enb(s) = [ a2 ]
newEnb = [ a2 ]
** S23 - disparando a2
Mp = [ waiting-room av-crews baggage-loaded f-in-process f-processed hangar on-slot-b slot-afree slot-b-full f-process-sensor slot-b-sensor ]
enb(s) = [ R8-b R7-sensor-b ]
newEnb = [ R8-b R7-sensor-b ]
** S24 - disparando R7-sensor-b
Mp = [ av-crews baggage-loaded f-in-process f-processed hangar on-slot-b slot-a-free on-gate-b
slot-b-full f-process-sensor slot-b-sensor ]
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enb(s) = [ R8-b ]
newEnb = null
** S25 - disparando R8-b
Mp = [ waiting-passengers f-in-process f-processed hangar slot-a-free on-gate-b slot-b-full waitingsensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R9-wait2 ]
newEnb = [ R9-wait2 ]
** S26 - disparando R9-wait2
Mp = [ waiting-passengers onboard f-in-process f-processed hangar slot-a-free slot-b-full waitingsensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R10-board-b ]
newEnb = [ R10-board-b ]
** S27 - disparando R10-board-b
Mp = [ ready-to-fly f-in-process f-processed hangar slot-b-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ a10 ]
newEnb = [ a10 ]
** S28 - disparando a10
Mp = [ f-in-process f-processed hangar on-air slot-b-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R11-f-p-terminating ]
newEnb = [ R11-f-p-terminating ]
** S29 - disparando R11-f-p-terminating
Mp = [ f-processed hangar slot-b-free slot-a-free ]
enb(s) = null
newEnb = null

Sequencia de disparo 4 (Caminho 4)
** S30 - R2-can-check
Mp = [ check-in av-planes av-crews look-for-plane f-in-process f-processed hangar slot-b-free
slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ a2 R3-p-changing R3-no-change ]
newEnb = [ a2 ]
** S31 - disparando a2
Mp = [ waiting-room av-planes av-crews baggage-loaded look-for-plane f-in-process f-processed
hangar slot-b-free slot-a-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R3-p-changing R3-no-change ]
newEnb = null
** S32- disparando R3-no-change
Mp = [ waiting-room av-planes av-crews baggage-loaded f-in-process f-processed hangar no-avplane slot-b-free slot-a-free f-process-sensor w-room-sensor ]
enb(s) = [ R42-f-canceling ]
newEnb = [ R42-f-canceling ]
** S33 - disparando R42-f-canceling
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews f-processed hangar f-sched slot-b-free slot-a-free ]
enb(s) = [ R1-select-p ]
newEnb = [ R1-select-p ]
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Resultados da simulação do modelo geral
do sistema - Variante HLPN

Sequencia de disparo 1 (Caminho 1)
** S0
Mo = [ f-sched av-planes av-crews slot-free on-waiting-hall ]
enb(s) = [ R1-p-select ]
- enabling modes - R1-p-select
mode: (f1,1) + (p1,1)
mode: (f1,1) + (p2,1)
mode: (f2,2) + (p3,2)
** S1 - disparando R1-p-select en mode = (f1,1) + (p2,1)
Mp = [ f-sched f-in-process av-planes b6 plane-in-check av-crews slot-free on-waiting-hall ]
enb(s) = [ R2-can-check R1-select-p R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R3-p-good, R3-p-bad
mode: (f1,p2)
- enabling modes - R2-can-check
mode: (f1,p2) + (f1,A)
** S2- disparando R2-can-check en mode = (f1,p2) + (f1,A)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes b6 av-crews plane-in-check f-in-process f-sched
slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ a2 R1-select-p R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ a2 ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R3-p-good, R3-p-bad
mode: (f1,p2)
- enabling modes - a2
mode: (f1,A)
** S3 - disparando a2 en mode = (f1,A)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes b6 av-crews baggage-to-load plane-in-check fin-process f-sched slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R1-select-p R3-p-good R3-p-bad ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R3-p-good, R3-p-bad
mode: (f1,p2)
** S4 - disparando R3-p-good en mode = (f1,p2)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes b6 av-crews waiting-crew baggage-to-load f-inprocess f-sched slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R5-crew-b R1-select-p ]
newEnb = [ R5-crew-b ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R5-crew-b
mode: (f1,p2) + (cockpit)
** S5 - disparando R5-crew-b en mode = (f1,p2) + (cockpit)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room wait-r-sensor av-planes b6 av-crews used-crews ready-to-
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move baggage-to-load f-in-process f-sched slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R6-a R1-select-p R6-b ]
newEnb = [ R6-a R6-b ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R6-a
mode: (f1,p2) + (A)
- enabling modes - R6-b
mode: (f1,p2) + (B)
** S6 - disparando R6-a en mode = (f1,p2) + (A)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room wait-r-sensor av-planes b6 av-crews used-crews on-slot-a
baggage-to-load f-in-process f-sched slot-free slot-full f-process-sensor slot-a-sensor ]
enb(s) = [ R7-sensor-a R8-a R1-select-p ]
newEnb = [ R7-sensor-a R8-a ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R7-sensor-a
mode: (f1,A) + (f1,p2)
- enabling modes - R8-a
mode: (f1,p2) + (f1) + (cabin)
** S7 - disparando R7-sensor-a en mode = (f1,A) + (f1,p2)
Mp = [ on-waiting-hall on-gate-a av-planes b6 av-crews used-crews on-slot-a baggage-to-load
f-in-process f-sched slot-free slot-full f-process-sensor slot-a-sensor ] enb(s) = [ R8-a R1-select-p
]
newEnb = null
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R8-a
mode: (f1,p2) + (f1) + (cabin)
** S8 - disparando R8-a en mode = (f1,p2) + (f1) + (cabin)
Mp = [ on-waiting-hall on-gate-a av-planes b6 av-crews used-crews waiting-passengers f-inprocess f-sched slot-free slot-full waiting-sensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R9-wait1 R1-select-p ]
newEnb = [ R9-wait1 ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R9-wait1
mode: (f1,A) + (f1,p2)
** S9 - disparando R9-wait1 en mode = (f1,A) + (f1,p2)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes b6 av-crews used-crews waiting-passengers onboard f-inprocess f-sched slot-free slot-full waiting-sensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R10-board R1-select-p ]
newEnb = [ R10-board ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R10-board
mode: (f1,p2) + (p2,A) + (f1,A)
** S10 - disparando R10-board en mode = (f1,p2) + (p2,A) + (f1,A)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes b6 av-crews used-crews ready-to-fly f-in-process f-sched slotfree f-process-sensor ]
enb(s) = [ a10 R1-select-p ]
newEnb = [ a10 ]
- enabling modes - R1-select-p
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mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - a10
mode: (f1,p2)
** S11 - disparando a10 en mode = (f1,p2)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes b6 av-crews used-crews f-in-process on-air f-sched slot-free
f-process-sensor ]
enb(s) = [ R1-select-p R11-f-p-terminating ]
newEnb = [ R11-f-p-terminating ]
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)
- enabling modes - R11-f-p-terminating
mode: (f1,p2) + (f1,p2) + (f1,1)
** S12 - disparando R11-f-p-terminating en mode = (f1,p2) + (f1,p2)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes av-crews used-crews f-processed f-sched slot-free ]
enb(s) = [ R1-select-p ]
newEnb = null
- enabling modes - R1-select-p
mode: (f2,2) + (p3,2)

Sequencia de disparo 2 (Caminho 2)
** S13 - disparando R1-select-p en mode = (f2,2) + (p3,2)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes b6 av-crews used-crews plane-in-check f-in-process f-processed
slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ R2-can-check R3-p-good R3-p-bad ]
- enabling modes - R3-p-good, R3-p-bad
mode: (f2,p3)
- enabling modes - R2-can-check
mode: (f2,p3) + (f2,B)
** S14 - disparando R3-p-bad en mode = (f2,p3)
Mp = [ on-waiting-hall av-planes b6 av-crews used-crews look-for-plane f-in-process f-processed
hangar slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R3-p-changing R3-no-change ]
newEnb = [ R3-no-change ]
- enabling modes - R2-can-check
mode: (f2,p3) + (f2,B)
- enabling modes - R3-no-change
mode: (f2,p3)
** S15 - disparando R3-no-change en mode = (f2,p3)
Mp = [ on-waiting-hall av-crews b6 used-crews f-in-process f-processed hangar no-av-plane slotfree f-process-sensor ]
enb(s) = [ R2-can-check R41-f-canceling ]
newEnb = [ R41-f-canceling ]
- enabling modes - R2-can-check
mode: (f2,p3) + (f2,B)
- enabling modes - R41-f-canceling
mode: (f3,A) + (f2,2) + (f2,p3)
** S16 - disparando R41-f-canceling en mode = (f3,A) + (f2,2) + (f2,p3)
Mp = [ on-waiting-hall av-crews used-crews f-processed hangar f-sched slot-free ]
enb(s) = null
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newEnb = null

Sequencia de disparo 3 (Caminho 3)
** S17 - disparando R2-can-check en mode = (f2,p3) + (f2,B)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes b6 av-crews used-crews plane-in-check f-inprocess f-processed hangar slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ a2 R3-p-good R3-p-bad ]
newEnb = [ a2 ]
- enabling modes - R3-p-good, R3-p-bad
mode: (f2,p3)
- enabling modes - a2
mode: (f2,B)
** S18 - disparando a2 en mode = (f2,B)
Mp = [ on-waiting-hall waiting-room av-planes b6 av-crews used-crews baggage-to-load planein-check f-in-process f-processed hangar slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R3-p-good R3-p-bad ]
- enabling modes - R3-p-good, R3-p-bad
mode: (f2,p3)
** S19 - disparando R3-p-good en mode = (f2,p3)
Mp = [ waiting-room b6 av-crews used-crews baggage-to-load waiting-crew f-in-process f-processed
hangar slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R5-crew-b ]
newEnb = [ R5-crew-b ]
- enabling modes - R5-crew-b
mode: (f2,p3) + (cockpit)
** S20 - disparando R5-crew-b en mode = (f2,p3) + (cockpit)
Mp = [ waiting-room wait-r-sensor av-planes b6 av-crews used-crews ready-to-move baggageto-load f-in-process f-processed hangar slot-free f-process-sensor ]
enb(s) = [ R6-b ]
newEnb = [ R6-b ]
- enabling modes - R6-b
mode: (f2,p3) + (B)
** S21 - disparando R6-b en mode = (f2,p3) + (B)
Mp = [ waiting-room wait-r-sensor av-planes b6 av-crews used-crews on-slot-b baggage-to-load
f-in-process f-processed hangar slot-free slot-full f-process-sensor slot-b-sensor ]
enb(s) = [ R7-sensor-b R8-b ]
newEnb = [ R7-sensor-b R8-b ]
- enabling modes - R7-sensor-b
mode: (f2,B) + (f2,p3)
- enabling modes - R8-b
mode: (f2,p3) + (f2) + (cabin)
** S22 - disparando R7-sensor-b en mode = (f2,B) + (f2,p3)
Mp = [ on-gate-b av-planes b6 av-crews used-crews on-slot-b baggage-to-load f-in-process fprocessed hangar slot-free slot-full f-process-sensor slot-b-sensor ]
enb(s) = [ R8-b ]
newEnb = null
- enabling modes - R8-b
mode: (f2,p3) + (f2) + (cabin)
** S23 - disparando R8-a en mode = (f2,p3) + (f2) + (cabin)
Mp = [ on-gate-b av-planes b6 av-crews used-crews waiting-passengers f-in-process f-processed
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hangar slot-free slot-full waiting-sensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R9-wait2 ]
newEnb = [ R9-wait2 ]
- enabling modes - R9-wait2
mode: (f2,B) + (f2,p3)
** S24 - disparando R9-wait2 en mode = (f2,B) + (f2,p3)
Mp = [ av-planes b6 av-crews used-crews waiting-passengers onboard f-in-process f-processed
hangar slot-free slot-full waiting-sensor f-process-sensor ]
enb(s) = [ R10-board ]
newEnb = [ R10-board ]
- enabling modes - R10-board
mode: (f2,p3) + (p3,B) + (f2,B)
** S25 - disparando R10-board en mode = (f2,p3) + (p3,B) + (f2,B)
Mp = [ av-planes b6 av-crews used-crews ready-to-fly f-in-process f-processed hangar slot-free
f-process-sensor ]
enb(s) = [ a10 ]
newEnb = [ a10 ]
- enabling modes - a10
mode: (f2,p3)
** S26 - disparando a10 en mode = (f2,p3)
Mp = [ av-planes b6 av-crews used-crews f-in-process f-processed hangar on-air slot-free fprocess-sensor ]
enb(s) = [ R11-f-p-terminating ]
newEnb = [ R11-f-p-terminating ]
- enabling modes - R11-f-p-terminating
mode: (f2,p3) + (f2,p3) + (f2,2)
** S27 - disparando R11-f-p-terminating en mode = (f2,p3) + (f2,p3) + (f2,2)
Mp = [ av-planes av-crews used-crews f-processed f-processed hangar slot-free ]
enb(s) = null
newEnb = null
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Apêndice A -- Estudo de Caso

