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wersja 4.1

Temat: Sieci Petriego – konstrukcja sieci Petriego z łukami hamującymi (cz. 1).

Zadanie 1. (2 pkt.)

Polecenie: Rozbuduj tę sieć tak, aby ograniczyć liczbę znaczników w miejscu p2 do 2. Ale nie ograniczaj liczby
znaczników w innych miejsach.

Uwaga: Użyj łuku hamującego.

Nie ustawiaj pojemności miejsc.

Nie usuwaj ani nie zmieniaj żadnego już istniejącego elementu sieci (miejsca, przejścia, łuku); zachowaj
też ich położenie.

Zadanie 2. (8 pkt.)

Polecenie: Ta sieć modeluje przesyłanie wiadomości między dwoma użytkownikami.

Znaczniki w poniższych miejscach oznaczają:

– p0 – nadawca pisze wiadomość,

– p1 – u nadawcy jest wiadomość i czeka na wysłanie (1 znacznik to 1 wiadomość),

– p2 – w drodze od nadawcy do odbiorcy jest wiadomość (1 znacznik to 1 wiadomość),

– p3 – u odbiorcy jest wiadomość i czeka na przeczytanie (1 znacznik to 1 wiadomość).

– p4 – odbiorca czyta wiadomość.
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Odpalenie poniższych przejść oznacza:

– t0 – zdarzenie utworzenia wiadomości przez nadawcę,

– t1 – zdarzenie wysłania wiadomości przez nadawcę,

– t2 – zdarzenie odebrania wiadomości przez odbiorcę,

– t3 – zdarzenie przeczytania wiadomości przez odbiorcę.

Rozbuduj tę sieć o miejsca:

– p5 – w pamięci jest zapasowa kopia wiadomości będącej w drodze od nadawcy do odbiorcy, za-
chowana na wypadek utraty tej będącej w drodze;

– p6 – zgubiono wiadomość będącą w drodze od nadawcy do odbiorcy (nie dotarła do odbiorcy).

Razem zwysłaniemwiadomości przez nadawcę należy utworzyć jej zapasową kopię, której kopię (ko-
pię kopii) należy wysłać w każdym przypadku zgubienia wiadomości będącej w drodze do odbiorcy.
Kopia zapasowa musi być usunięta gdy (i tylko wtedy, gdy) odbiorca otrzymuje wiadomość.

Nadawca nie może wysłać następnej wiadomości, zanim poprzednia nie dotrze do odbiorcy.

Uwaga: Użyj łuków hamujących.

Nie ustawiaj pojemności miejsc.

Nie usuwaj ani nie zmieniaj żadnego już istniejącego elementu sieci z zadania drugiego (miejsca, przej-
ścia, łuku); zachowaj też ich położenie.

Polecane strony

– Petri Nets: Properties, Analysis and Applications

– Sieci Petriego

– Analiza sieci Petriego

Rysunki sieci Petriego wykonano w programie TAPAAL. Koncepcję zadań 1 i 2 opracowano na podstawie „Information Systems Analysis. Petri Nets”, Paweł Skrobanek, Politechnika Wrocławska, 2010.
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https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/269583/mod_resource/content/2/Murata.pdf
http://jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/ProgramowanieWspolbiezne/wyklad/Sieci-Petriego15.pdf
http://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf89721/MiAPB/MiAPB%2005%20-%20Analiza%20sieci%20Petriego.pdf

