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Propriedades
O que faremos com esses modelos?
Dividir as propriedades em dois grandes
grupos:
Propriedades dependentes da marcação:
propriedades comportamentais.

Propriedades não dependentes da marcação :
propriedades estruturais

MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Alcançabilidade (Reachability)
Fundamental para o estudo das propriedades
dinâmicas de qualquer sistema.
Indica a possibilidade de atingirmos uma
determinada marcação pelo disparo de um
número finito de transições, a partir de uma
marcação inicial.

MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Alcançabilidade (Reachability)
Para a RdP marcada RM=(R;M0) disparo de uma
transição ti altera a marcação da rede, conforme
as regras de disparo. Uma marcação M’ é dita
acessível de M0 se existe uma sequência de
transições que, disparadas, levam a marcação
M’.

MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Alcançabilidade (Reachability)
O problema da análise desta propriedade
consiste em determinarmos se uma dada
marcação M’ ∈ A(R,M0) da rede marcada N.
Desejamos saber se a marcação M’=(0,0,0,1)
(lugar p3 marcado) é acessível a partir
p0
da marcação inicial M=(1,0,0,0).
t
0
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Propriedades
Comportamentais
Alcançabilidade (Reachability)
Atinge-se a marcação executando a seqüência
s’=t0t1t3 como também executando a seqüência
s’’=t2t3 , ou seja, esta marcação pode ser obtida a
partir da marcação inicial.
Exemplo:
p0
Se uma rede fica em deadlock em uma
t0
determinada marcação, podemos
querer saber se essa marcação
p1
é acessível.
MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Limitação (Boundedness)
Definição: seja um lugar pi ∈ P, de uma rede de
Petri marcada RM=(R,M0). Este lugar é dito klimitado (k-bounded) (k ∈ ℵ) ou simplesmente
limitado se para toda marcação acessível M ∈
A(R,M0), M(pi) k.

MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Note que:
O lugar p4 é 2-limitado enquanto o lugar p3 é 3limitado.
p4

p0
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Propriedades
Comportamentais
Uma rede de Petri marcada RM=(R,M0) é
dita k-limitada se o número de marcas de
cada lugar de RM não excede k em qualquer
marcação acessível de RM
M(p)

k, ∀ M ∈ GA(R,M0), ∀p ∈ P

MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Rede Limitada
Definição: dizemos que uma rede RM1=(R;M0) é
limitada (bounded) se k(pi) ∞ para todo pi∈ P.
Dado que todos os lugares de uma rede sejam
limitados, então essa rede é classificada como
limitada.
p
Rede é 3-limitada, pois nenhum
lugar acumula mais que 3 marcas
t
p
em qualquer marcação acessível
p
de RM.
p
4

p0

2

1

t0
p2

3

5
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Propriedades
Comportamentais
Segurança (Safeness)
O conceito de safeness é uma particularização do
conceito de limitação.
Esta propriedades é uma das mais importantes
quando na especificação de sistemas digitais.
No conceito de limitação um lugar pi é dito klimitado se o número de marcas que está neste
lugar pode acumular estiver limitado ao número k.
Um lugar que é 1-limitado pode ser simplesmente
chamado de seguro (safe).
MF - Redes de Petri
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Propriedades
Comportamentais
Segurança (Safeness)
Definição (Lugar Seguro): seja um lugar pi∈ P de
uma rede marcada RM=(R;M0), onde
R=(P,T,I,O,K), pi é seguro se para toda marcação
M’ ∈ A(R;M0) tivermos M(pi) 1.
Definição (Rede Segura): seja uma rede
marcada RM=(R;M0) é definida como segura se
M(pi) 1, para todo pi∈ P.

MF - Redes de Petri

13
© Mauro Silva

Propriedades
Comportamentais
Liveness
A ausência de deadlock (impasse) em sistemas
está fortemente ligada ao conceito de liveness.
O conceito de liveness será definido em função
das possibilidades de disparo de transições.
Definição (Rede Live): uma rede marcada
RM=(R;M0) é dita live se para toda M’ ∈ A(R;M0)
é possível disparar a transição de RM através do
disparo de alguma seqüência de transições de
L(R;M0).
MF - Redes de Petri
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Propriedades Estruturais
Propriedades relacionadas com a estrutura
dos modelos.
As propriedades estruturais são aquelas que
refletem características independentes da
marcação.
Ver o conceito de conservação.

MF - Redes de Petri
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Propriedades Estruturais
Conservação
A conservação é uma importante propriedade das
redes de Petri permitindo, por exemplo, a
verificação de não-destruição de recursos através
da simples conservação das marcas.

t2

MF - Redes de Petri
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Propriedades Estruturais
Conservação
A rede abaixo tem esta propriedade.
O disparo de qualquer transição desta rede não
altera o número de marcas, ou seja, recursos não
são criados nem destruídos.

t2

MF - Redes de Petri
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Propriedades Estruturais
Conservação
Definição (Rede Estritamente Conservativa):
seja uma rede marcada RM=(R,M0). RM é dita
estritamente conservativa se temos
ΣMi(pk)=ΣM0(pk), ∀ pk ∈ P, ∀ Mi ∈ A(R,M0).
Para observar esta propriedade é necessário que
#I(p,tj)=#O(p,tj), pois redes com esta estrutura
não possibilitam alteração do número de marcas
da rede.

MF - Redes de Petri
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Propriedades Estruturais
Conservação
A conservação nas redes de Petri não se
restringe, contudo, à manutenção de um
somatório de marcas da rede ser constante.
Pode-se converter uma rede que não seja
estritamente conservativa numa rede estritamente
conservativa:
Redes Conservativas.

MF - Redes de Petri

19
© Mauro Silva

Propriedades Estruturais
Conservação
Rede Conservativa
Somatório ponderado constante.
Associa-se a cada lugar da rede um peso (valor inteiro)
Este peso é multiplicado pelo número de marcas de cada
lugar e então somado.
Este somatório deve permanecer constante.
São associados pesos zeros a lugares que não são
importantes.
Uma rede é dita conservativa se esta é conservativa para
algum vetor de peso de inteiros positivos.
MF - Redes de Petri
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Propriedades Estruturais
Conservação
Rede Conservativa
Definição: uma rede marcada RM é dita conservativa
com relação a um vetor de pesos W=(w1,w2,…,wn), se
Σ wiMk(pi)=Σ wiM0(pi,), onde n = #P e wi é um inteiro
positivo, ∀ pi ∈ P e ∀ Mk ∈ A(R;M0).

MF - Redes de Petri
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