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Ana Paula Lüdtke Ferreira
Carlos Amaral Hölbig
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Apresentação

É com imenso prazer que apresentamos os Anais do WEIT 2019 (V Workshop-Escola de Informática
Teórica), promoção da Universidade de Passo Fundo (UPF), da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal de Pelotas
(UFPEL), da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), realizado na UPF entre 09 e 11 de outubro de 2019, com apoio da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC).

O evento tem como objetivo o fomento das áreas relacionadas à chamada Computação Teórica,
proporcionando o encontro de professores, pesquisadores e alunos da área, permitindo uma
discussão qualificada dos trabalhos apresentados e abrindo fronteiras em oportunidades de pesquisa
e desenvolvimento na área. O WEIT 2019, em sua quinta edição, selecionou 33 trabalhos técnicos,
oriundos das mais diversas instituições do Rio Grande do Sul e do Brasil, para apresentação oral
e publicação nestes Anais. Além das sessões técnicas de apresentação dos trabalhos selecionados,
o WEIT 2019 teve em sua programação palestras e minicursos convidados, juntamente com um
painel sobre as relações entre as áreas teóricas da computação e as novas tecnologias e oportunidades
que surgiram nos últimos anos, como Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Ciência de Dados,
Agroinformática, entre outras.

O Comitê de Programa foi formado por pesquisadores doutores das diversas áreas da Computação
Teórica de todas as regiões do paı́s. As revisões de artigos foram cuidadosas e formativas, no sentido de
auxiliar o autor a identificar oportunidades de melhoria em sua pesquisa ou escrita. Os coordenadores
do evento agradecem a todos que participaram do processo de avaliação, visto que sem essa valiosa
contribuição o evento não teria sido possı́vel.

Agradecemos ainda aos palestrantes e ministrantes de minicursos, que produziram material
interessante de alta qualidade, abrindo mão de qualquer recurso financeiro, inclusive em relação à
estadia e ao deslocamento, para viabilizar a realização do evento.

Passo Fundo, 11 de outubro de 2019.

Ana Paula Lüdtke Ferreira
Coordenação do Comitê de Programa

Carlos Amaral Hölbig
Organização Geral



Comitês
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Graçaliz Pereira Dimuro (FURG)
Juliana Kaizer Vizzotto (UFSM)
Leila Ribeiro (UFRGS)
Luciana Foss (UFPel)
Lucio Mauro Duarte (UFRGS)
Rodrigo Machado (UFRGS)
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Palestrantes

Painel – Informática Teórica nas Novas Fronteiras Tecnológicas da Computação
Dra Edelweis Helena Garcez Ritt (trubr e HT Micron), Dra Ana Paula Lüdtke Ferreira (UNIPAMPA), Dra Leila
Ribeiro (UFRGS, Diretora de Ensino de Computação na Educação Básica da SBC)

Palestra – Fundamentos da Computação e Cidades Inteligentes
Dr. Roberto dos Santos Rabello (UPF)
As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) são fundamentais para a implementação das
Cidades Inteligentes e entender os fundamentos computacionais que embasam as técnicas utilizadas
é essencial. O conhecimento sobre IoT, Big Data, Inteligência Artificial, Realidade Virtual e
Aumentada, Data Science e Machine Learning são importantes no desenvolvimento de aplicações
para os eixos de aplicação como iluminação pública, saúde, mobilidade e transporte, meio ambiente,
energia, governo eletrônico, habitação e segurança pública. Esta palestra focará em saber quais e como
estes fundamentos computacionais são importantes na criação de aplicações para cidades inteligentes.

Palestra – Internet das Coisas (IoT) e Métodos Formais
Dra Edelweis Helena Garcez Ritt (trubr e HT Micron)
Hoje estamos todos conectados 24/7: por meio do celular as pessoas estão conectadas por meio de
mensagens de texto trocadas entre celulares, em redes sociais ou em diversas outras plataformas de
comunicação. A Internet das Coisas é um conceito que visa integrar as coisas da mesma forma ou
seja, as coisas também mandariam mensagens baseado em seu contexto para outras coisas (máquinas,
objetos, automóveis) ou mesmo pessoas. Como os métodos formais de especificação e verificação de
sistemas podem auxiliar esta tecnologia a ser mais segura e robusta? Este será o tema desta palestra.

Minicurso – Semântica Formal: como lidar com as próximas 700 novas linguagens de
programação
Dr. Rodrigo Machado (UFRGS)
Javascript, Python, Java, C++, C#, Haskell, Go, Clojure, Scala, C, R, Swift, Kotlin, entre
outras: a lista de linguagens de programação disponı́veis para o desenvolvedor moderno cresce
constantemente. Como se manter atualizado em um mundo onde novas linguagens de programação
surgem diariamente? Como entender as novas funcionalidades de tais linguagens? Como identificar
as similaridades e diferenças entre elas? Nesse minicurso vamos introduzir semântica formal como
uma técnica para descrever e estudar matematicamente linguagens de programação. Como exemplo
de aplicação, vamos modelar construções introduzidas em linguagens de programação recentemente



propostas e estudar suas propriedades fundamentais.

Minicurso – Introdução a Data Science
Dr. Willingthon Pavan (UPF)
Ciência de Dados (Data Science) é um termo cada vez mais utilizado para designar uma área
multidisciplinar do conhecimento voltada para o estudo e a análise de dados, onde busca-se extrair
conhecimento e criar novas informações. Este minicurso visa apresentar uma visão geral sobre as
técnicas, ferramentas, métodos e métricas utilizadas para a transformação de dados em informações e
em conhecimentos úteis, a fim de auxiliar na tomada de decisões.

Minicurso – Computação Flexı́vel: Fundamentos e Aplicações
Dra Renata Sander Hax Reiser (UFPEL)
A Lógica Fuzzy e suas extensões estão fundamentadas na Teoria dos Conjuntos Fuzzy e buscam
colaborar na modelagem e descrição de diferentes formas de incertezas na área de Computação
Flexı́vel. Neste contexto, a interpretação lógica multivalorada inclui a representação da imprecisão,
indeterminação, ambiguidade ou ainda, hesitação na expressão do nosso raciocı́nio auxiliando na
tomada de decisões baseada em múltiplos atributos e considerando múltiplos especialistas. Várias
técnicas estão baseadas na investigação de propriedades dos conectivos fuzzy, na correlação dos graus
de pertinência e não-pertinência e em construtores de conjugação e dualidade. Além da apresentação
dos conceitos fundamentais este minicurso considera relevante a discussão das diversas áreas de
aplicação cientı́fica e das relevantes contribuições tecnológicas que se beneficiam do raciocı́nio
aproximado na abordagem fuzzy.



Premiações

Melhores artigos do WEIT 2019

1o lugar
Experiments on Model-Based Software Energy Consumption Analysis
Danilo Alves (UFRGS), Lucio Duarte (UFRGS), Davi Silva (UECE), Paulo Maia (UECE)

2o lugar
Towards Inference Schemes in Approximate Reasoning using n-Dimensional Fuzzy Logic
Rosana Medina Zanotelli (UFPel), Renata Reiser (UFPel), Benjamin Bedregal (UFRN)

3o lugar
Balanceamento de Carga em Nuvens Computacionais empregando Lógica Fuzzy Tipo-2 e Ordens
Admissı́veis
Guilherme B. Schneider (UFPel), Bruno M. P. Moura (UFPel), Adenauer C. Yamin (UFPel), Renata H. S.
Reiser (UFPel)

4o lugar
Proving Correctness of Imperative Programs in Higher Order Logic
Alfio Martini

Os artigos premiados do WEIT 2019 são convidados para publicação na Revista de Informática
Teórica e Aplicada (RITA), publicada pelo Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (II/UFRGS), ISSN 2175-2745.
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Rodrigo Moura, Guilherme Schneider, Adenauer Yamin, Maurı́cio Pilla, Renata Reiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109



Framework de Desenvolvimento do Pensamento Computacional
Christiano Avila, Simone Cavalheiro, Cris Helena Padilha da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Generalized Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index: Interpreting Hesitance, Favour and Against degrees
Lidiane Costa da Silva, Adenauer Yamin, Renata Reiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Geração procedural de nı́veis dungeon crawl baseada em gramática de grafos
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A Review of Fuzzy Portfolio Selection∗

Jonata C Wieczynski1, Juliano S C de Souza1,
Maria Izabel G dos Santos1, Graçaliz P Dimuro2, Hélida S Santos2

1 PPGComp – Center of Computer Science – Federal University of Rio Grande (FURG)

2Center of Computer Science – Federal University of Rio Grande (FURG)

Rio Grande – RS – Brazil

jwieczynski@furg.br

Abstract. Stocks portfolio management is a complex task that requires decision
making from the investor, who wants to maximize his return while minimizing
the risk involved in the operation. Much research has been focusing on methods
for optimizing a portfolio, these methods include but not limited to systems of
partial differential equations, probability theory and fuzzy systems. This paper
focus on the later, looking on building a literature review on the latest progress
of the methods.

1. Introduction
From an investor perspective, the main focus on selecting an asset is the return vs risk
problem. As the risk involved is somehow proportional to the return of the asset, investors
need methods to analyse and deduce the optimal portfolio for their investments. This turns
the problem into an optimization decision making one.

Modern Portfolio Theory (MPT), one of the main viewpoints for assets’ selection,
mainly began in the work of [Markowitz 1951], who used the mean-variance method to
model the risk in selecting an asset. His work is considered the forerunner in portfolio
selection. Since then an enormous amount of researchers have focused on the topic and
introduced new methods. For a review of some of these methods the reader can see
[Detemple 2014].

In 1993 a new view on how to measure risk was presented in
[Rom and Ferguson 1993], the Post-Modern Portfolio Theory (PMPT), where in-
stead of using the mean-variance they used the downside risk, that is, using the variance
of only negative returns as a measure. For more details on the differences between MPT
and PMPT see [Geambasu et al. 2013].

In those models the uncertainty of the financial markets are represented by proba-
bility theory. Although, as an approach to model the reality of the market, the alternative
is to use fuzzy set theory to describe the reality of the financial world. Introduced by
Zadeh in his work Fuzzy Sets [Zadeh 1965], fuzzy set theory has been applied to multiple
areas of knowledge including artificial intelligence and decision making, thus making an
excellent choice for modelling the uncertainty of financial markets. For an introduction
to the fuzzy portfolio selection the reader can see [Fang et al. 2008].

∗Work in progress.
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2. Methodology

This review has the intent to aggregate the most recent advances in fuzzy portfolio se-
lection. With this purpose in mind, papers where searched on the indexer scopus.com
with a time-frame from 2017 to mid 2019.

3. Portfolio Selection

Portfolio selection has many different formulations depending on what the investor is
seeking, maximizing return or minimizing risk, and on which methods one will be using.
However, the problem can be formulated as an optimization one: let x = (x1, x2, . . . , xn)
be a set of assets the investor is interested, F a function that measures the return of the
investment, and G a function that measures the risk/loss for the investment. If the investor
main focus is maximizing the return, then the problem becomes:

max F (x) = (f(x1), . . . , f(xn))

s.t. G(x) ≤ ρ

where ρ is the maximum loss accepted by the investor.

On the other hand, for an investor interested in minimizing the losses a similar
formulation can be obtained:

min G(x) = (g(x1), . . . , g(xn))

s.t. F (x) ≥ ψ

where ψ is the minimum return expected by the investor.

Clearly, the functions F and G are be dependent on which methods are used to
solve the problem. For example, the expected return function can be used to measure the
return, and the variance to measure the losses. Also, when modeling the problem, more
restrictions would be added based on the knowledge of the investor.

4. Fuzzy Portfolio Selection

One formulation of the fuzzy portfolio selection problem is through possibility theory.
In [Ramli and Jaaman 2019], the authors describe and compare empirically seven meth-
ods using possibility distributions with the mean-variance model. Three of the presented
methods use trapezoidal fuzzy numbers and four using pentagonal fuzzy numbers. Their
data is from 17 stocks collected between the end of 2012 and the beginning of 2017.

Although possibility theory is used in portfolio selection, it lacks the principle of
self-duality. To overcome this issue [Liu and Liu 2002] proposed a new measure called
Credibility measure defined as follows: let a be a fuzzy number on a set A with member-
ship function µ then:

Cr{a ∈ A} = 1

2

(
sup
ω∈A

µ(ω) + 1− sup
ω/∈A

µ(ω)

)
(1)

=
1

2
(Pos{a ∈ A}+Nec{a ∈ A})
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where Pos{a ∈ A} = supω∈A µ(ω) is the possibility measure and Nec{a ∈ A} =
1 − supω/∈A µ(ω) is the necessity measure. This measure is self-dual, i.e., Cr{A} =
1 − C{Ac}. With the Credibility measure it is possible to evaluate the expected value
E[a], the variance V [a] and the semi-variance SV [a].

With those concepts in mind, [Jalota et al. 2017] proposes the use of an Entropy-
Cross Entropy (ECE) algorithm to find L-R fuzzy number in order to model the return
of a security at points in time. Thereafter, the portfolio problem is solved using Hybrid
Intelligent Algorithm (HIA), an algorithm that uses both fuzzy simulation and genetic
algorithms (GA). To formulate the problem three objectives were used: portfolio return,
illiquidity and risk. Additionally, some constraints were added to the problem: the risk
curve, total capital budget, single security capital budget and short selling. Four models
are presented by the authors: i) use of return and illiquidity; ii) using a threshold level for
return and illiquidity and the risk curve is used to optimize the risk; iii) based on a credibil-
ity measure quantify risk as semi-variance, while return and illiquidity are constrained by
a threshold; iv) using return, illiquidity and risk (as semi-variance) as objective function.

As a generalization of the Credibility measure, the mλ measure (sometimes called
Me measure) shown in [Yang and Iwamura 2008] can be used to model the portfolio prob-
lem. Defined as:

mλ{·} = λPos{·}+ (1− λ)Nec{·}, (2)

note that when λ = 1/2, mλ becomes the Credibility measure. In [Feng et al. 2017],
the authors use this measure to propose three models to proper evaluate the portfolio
selection problem: i) on the first one, for the objective function, it is used a mixture
of expectation and variance of the return; ii) as a mean to reduce risk, the variance is
used as constraint and expected return as objective function; iii) the third one uses the
variance as objective function and the expected return as a constraint. In order to solve
the optimization problem, the authors applied techniques of genetic programming.

In the works of [Yue et al. 2018], the authors brought to attention problems when
using only the variance or downside risk to measure the risk. Their solution to those
problems was taking both measures into account when designing the model, which
they name the semi-variance-semi-absolute deviation measures. Considering a portfo-
lio x = (x1, . . . , xn), their goal was to maximize the crisp and fuzzy expected return
while minimizing the risk with the variance and downside risk. With this purpose they
make use of L-R fuzzy numbers and introduced a new evolutionary algorithm to solve the
multi-objective problem. The algorithm performed well under the test scenario used in
the paper, where it was 12 stocks chosen from the Shanghai Stock Exchange.

In [Peachavanish 2018], the author uses two phenomena of the stock market,
called trend and momentum, to better choose between different stocks. Utilizing the
Relative Strength Index (RSI) as a momentum measure, the method can show if a stock
price is rapidly increasing or decreasing, with this information available, it is possible to
determine a possible fall or rise, respectively. Thereafter, a rank is established via Man-
dami fuzzy logic. The author pointed out that his method can be improved implementing
more technical indicators to the fuzzy system.

For a fuzzy stochastic method, [Dutta et al. 2018], used historical data from a
selection of stock from the Bombay Stock Exchange to predict future prices. With the
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future price they were able to calculate a ratio factor, which made possible to calculate
the expected return of the stock. Additionally, they proposed that a stock must be rejected
based on returns of the worst case scenario. The method was developed in a two steps
multi-objective fuzzy probabilistic optimization problem, which is solved using a genetic
algorithm. Data from the Bombay Stock Exchange was used as an example of the method.

The use of hesitant fuzzy sets to model the uncertainty of the stock market is
presented in [Zhou and Xu 2017]. As an advantage to other approaches, hesitant fuzzy
sets (HFS) are able to express the hesitance and uncertainty of those markets using a set of
values. Two models are shown, one based on the max-score rule for general investors who
are interested in maximizing the return. The second one is based on the score-deviation
trade-off rule, where the investor has more control over the risk one can take. The authors
provided an example using the stocks of the Exchange Market in China.

[Zhou et al. 2018] studied the portfolio selection problem using the Me (mλ) mea-
sure to reflect multiple attitudes of the investors toward risk take, that is, conservative,
neutral and aggressive. Using the expected value of fuzzy return and the lower absolute
deviation to measure the return and risk. Their empirical study applied the technique in
data of 10 stocks collected from the China stock market, and analysed the sensitivity to
demonstrate the proposed method.

5. Conclusion

Selecting assets to be part of a portfolio is a complex decision. Considerations from
the investors about proper balance between return and risk should be taken into account
when modeling the problem. Additionally, the imprecision from the financial market must
be included in some way, a natural one is using fuzzy set theory to insert this inherent
imprecision into the problem.

From the works presented in this paper one can visualize the wide variety of ap-
proaches to the problem of selecting assets. Depending on the scenario that the investor
are working, some of them may not be appropriated. As an example, methods that require
solving multiple non-linear optimization problems may not be suitable for an investor
interested in day trading, but it can fit perfectly for a buy-and-hold type of investor.

Finally, this literature review aggregated some works in the area of fuzzy portfolio
selection with the purpose of allowing an easy selection of method by the investor based
on his desire in the balance of return and risk decision.
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Abstract. Integer programming formulations have some advantages over spe-
cialized code for solving optimization problems. However, for one such problem
- the guillotine cutting 2D constrained knapsack - integer programming formula-
tions have not been studied deeply yet. This paper describes an ongoing work on
this subject. The state-of-the-art formulation for the problem is re-implemented
and an experiment provides a comparison between original and revised imple-
mentation. Our simpler implementation has an improvement in performance
(∼ 3.6 times) which is not explained by the difference of computer setup. There
are many possible explanations for this performance that are currently being
examined.

1. Introduction

An integer programming formulation for an optimization problem often has some advan-
tages over other programmatic solutions. A formulation provides an immediate polyno-
mial bound on the optimal solution value (the solution of the continuous relaxation); and
it generally may be extended for problem variants more easily than specialized code (and
then immediately provide bounds for them). Also, solvers provide a framework that ef-
fortlessly allows to: apply general formulation heuristics or systematically search for an
optimal solution; parallelize the solving for multiple cores; limit the execution by many
parameters (time, gap, ...); automatically apply problem decompositions; and so on.

This work adds to the research on formulations for the guillotine cutting 2D con-
strained knapsack problem (GC2DCKP), described below.

The GC2DCKP searches for a guillotine cutting pattern which maximizes the
profit of the pieces obtained from a root/original plate. A piece i have a length li, a
width wi, a profit pi, and a demand di. Up to di pieces i may be sold at pi each (the adjec-
tive constrained comes from this demand restriction). The root/original plate is just a pair
of length L and width W . A guillotine cut, as the name suggests, indicate that a guillotine
falls over a plate make a cut from one side to the other. The cuts are always parallel to
one of the plate sides. Consequently, the first cut will separate the original plate into two
new plates of length L each, and widths x and W −x, if it was a vertical cut at position x;
or two new plates of length y and L − y, and width W each, if it was a horizontal cut
at position y. The cuts are recursively applied to the new plates created by the previous
cuts until all plates are either waste or have the exact sizes of the pieces to be sold. Some
variants of the problem restrict the number of stages, this is, the maximum depth of the
just mentioned recursion. The problem variant considered on this work does not limit the
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Figure 1. The plate and the pieces from instance gcut2, and a sequence of cuts
that obtain an optimal solution. The gray areas represent waste (plates
which are neither cut again not sold as a piece). Each arrow marks a new
cutting stage.

1
2

3 4 5 6
7 8 9

10
11

12 13 14 15
16 17

18
19 20

original plate
7

3

7

16

10

20

number of stages. The problem is important for the steel, glass, wood, and cloth indus-
tries. The variant solved in this work is the one in which the pieces may not be rotated
(this is often related to the original plate having some kind of pattern or orientation).

To better illustrate the problem, Figure 1 presents instance gcut2 1 and an optimal
solution for it. The optimal solution given in Figure 1 is also valid for the variant that
limit the number of stages to three, or to two general stages with a third stage only for
cutting waste (also known as 2.5 stages, or two stages with trimming).

The GC2DCKP has an exact solving method at least
since [Christofides and Whitlock 1977], where the method proposed is an spe-
cialized branch-and-bound with dynamic programming for computing bounds.
[Furini et al. 2016] presents the state-of-the-art formulation for the problem,
while acknowledging and outperforming another relevant formulation, proposed
by [Ben Messaoud et al. 2008]. Therefore, the focus of this work will be a re-
implementation of their state-of-the-art formulation. [Velasco and Uchoa 2019] is
probably the most recent work of interest, proposing new instances, as well as better
lower and upper bounds (though no new formulation). The literature on the GC2DCKP
and its variants is massive; the papers mentioned are just the most relevant for the
specific subject (formulations for the GC2DCKP) and are necessary to contextualize and
understand this work.

From the ones mentioned, [Furini et al. 2016] is the most relevant prior work. It

1For the sake of completeness, the exact description of the instance is: L = 250, W =
250, l = [120, 135, 86, 103, 66, 135, 91, 131, 71, 153, 87, 168, 118, 140, 132, 152, 135, 121, 68, 155], w =
[133, 186, 75, 73, 85, 97, 175, 176, 176, 72, 148, 107, 90, 109, 159, 93, 68, 158, 94, 76]. Each piece type has
demand for just a single copy (i.e., ∀ i. di = 1). The profit of each piece is equal to its area and, conse-
quently, the optimal solution value is 59307.
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proposes a mathematical model and three methods for reducing the variables needed by
the model. Each method includes the previous ones and further reduces the number of
variables (at cost of larger time spent preprocessing and more complex implementation).
The preprocessing methods consist on: discretizing the original plate taking into account
the pieces dimensions and demand, as well as removing some cuts after the half of the
plate by symmetry-breaking; two more complex symmetry checks which involve an up-
per bound on the number of pieces packed in each plate and tagging all plates with extra
information; a iterated framework which involves computing an heuristic solution and
solving the continuous relaxation of a restricted model multiple times. Our revised im-
plementation of their work slightly changes the mathematical model itself and use none
of these preprocessing methods but our own.

Section 2 describes our revised implementation of [Furini et al. 2016]. Section 3
presents a comparison between the run times obtained by our implementation and the
ones from the original implementation. This work describes the current state of an ongo-
ing research and, consequently, answers for many interesting questions could not be yet
provided. Our working conclusion and open questions are described in Section 4.

2. A Revised Implementation of Furini’s Model
This section describes our revised implementation of [Furini et al. 2016]. This imple-
mentation differs from the original in some details, they are listed in the sequence. In the
original, the plates are cut until they are exactly the size of a piece, in our implementation,
a piece may be directly ‘extracted’ from a plate if the plate dimensions do not allow for a
piece besides the first to be extracted (i.e., trim cuts are abstracted). An extra set of tight-
ening constraints is also used in our implementation, see (4). Finally, the preprocessing
consists in just a discretization and symmetry-breaking by removing all cuts after the half
of a plate. The discretization method in [Furini et al. 2016] is not described with suffi-
cient detail to guarantee they are exactly the same. The symmetry-breaking, however, is
not the same; the original implementation removes only a fraction of the cuts after the
middle of the plate, while our implementation removes all of them.

For notation purposes, we define P as the set of all plates types/sizes. The
plate r ∈ P is the root/original plate (of dimensions L and W ). P ′ is the set of all
piece types.

The variables xai (plates trimmed to pieces) and yabc (plates cut verti-
cally/horizontally into two smaller plates) are created by a dynamic programming
(DP) algorithm which avoids generating many unnecessary cuts/‘plate sizes’ and con-
sequently reduce the number of variables. It is worth mentioning that this DP algo-
rithm takes into account: (1) the demand for each piece type; (2) only the sizes from
piece types which fit the plate on both dimensions (not just the dimension currently
being discretized/cut); (3) only the cuts on the first half of a plate (classic symmetry-
breaking [Christofides and Whitlock 1977, p. 33]).

The value of variable xai represents the number of plates of type a which are sold
as piece type i. The plate type a does not need to have the exact dimensions of piece
type i but may need to be trimmed vertically, horizontally, or on both dimensions. For
specific a and i, the variable xai is defined iff both: (1) the piece type i fits into the plate
type a; (2) a plate of dimension (la − li, wa), or (la, wa − wi), cannot fit any piece type
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(i.e., the trims could only be wasted, and not used to obtain any pieces). This allows to
reduce the number of variables needed and, together with yabc, takes care of all cuts that
may be needed.

The value of variable yabc represents the number of plates of type a which are cut
into plates of type b and type c (note that b = c iff a is cut at the exact middle length or
width). For specific a, b, and c, the variable yabc is defined iff both b and c are large enough
to fit at least one piece type (i.e., the cut is not a trim, and also does not create two useless
plates).

To make the formulation below easier to read, the values of indexes a, b, c, and i
are not restricted to values in which variables xai or yabc are defined. In the implementa-
tion, the loops used to build the model only iterate the defined variables, and avoid every
combination of indexes for which the variables are not defined.

maximize
∑

i∈P ′

pi
∑

a∈P
xai (1)

subject to(
∑

i∈P ′

xri ) + (
∑

b,c∈P
yrbc) ≤ 1, (2)

(
∑

i∈P ′

xai ) + (
∑

b,c∈P
yabc) ≤ (

∑

b,c∈P
ybac + ybca) ∀a ∈ P − {r}, (3)

(
∑

i∈P ′

xai ) + (
∑

b,c∈P
yabc) ≤ (L/la)× (W/wa) ∀a ∈ P − {r}, (4)

∑

a∈P
xai ≤ di ∀i ∈ P ′, (5)

xai , y
a
bc ∈ N0 ∀a, b, c ∈ P, ∀i ∈ P ′. (6)

The objective function (1) is the maximization of the profit for pieces of type i
trimmed from plates of type a. Constraint (2) gives the number of root/original plates
available (note that increasing the constant changes the problem to the multiple knapsack
variant). For every other plate type, constraint (3) guarantees that plates may only be
trimmed to pieces, or cut to smaller plates, if larger plates already available (including the
root/original plate) were cut to generate them. The bound on the number of plates of each
type available is tightened by constraint (4) (note that this constraint is not necessary for
the model correctness). The number of pieces sold does not exceed the demand for that
piece type because of constraint (5) (if this constraint is removed, the problem changes
to the unconstrained variant). Finally, trivial constraint (6) forbids the variables from
assuming negative or fractionary values.

The code which builds the model also checks if the problem instance has just a
single copy of each piece type, if this is the case, then the model generated has the demand
constraint (5) supressed and (6) is changed to xai ∈ {0, 1}, yabc ∈ N0 ∀a, b, c ∈ P, ∀i ∈ P ′
(i.e., the model define xai as binary variables, instead of integer variables with arbitrary
upper bounds, which allows for extra optimizations by the model solver).
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2.1. Computer Setup
The computer used for the experiments had the following characteristics: the CPU was
an AMD FX-8150 8-Core @ 3.60GHz; there were 32GiB RAM available (4 × DIMM
DDR3-1333) and cache levels: 16K (L1d), 64K (L1i), 2MiB (L2), 4MiB (L3). The
operating system used was Ubuntu 18.04.2 LTS (Linux 4.15.0-50-generic x86 64).

The code for the DP algorithm and model building was written in Julia, and called
CPLEX [IBM Corp. ] to solve the model2 by means of packages CPLEX.jl and JuMP.jl.
The run times of the Julia code exclude compilation time from the JIT compiler (the
Julia script for the experiment solves an instance and discards its results before the real
experiment).

The version of Julia interpreter was 1.1.0. The version of CPLEX was 12.9, and
the default CPLEX parameters were used, except: the seed was set to 1, 2, and 3 (on three
distinct runs); the number of threads was set to 1; and the deterministic time limit was set
to 4E+6 ticks (about two hours in our computer setup).

The comparison in the PassMark R© website 3 gives a single-thread score about 25%
better for our CPU in comparison to the one from [Furini et al. 2016]. The times
from Section 3 are not corrected by this factor, but the magnitude of the time differences
does not seem to be explained by this factor. The mentioned paper also uses CPLEX 12.5
(but preliminary tests of this paper implementation on CPLEX 12.6 did not show a large
time difference by changing CPLEX versions). The paper does not mention the lan-
guage/tool used for building the model for CPLEX to solve. The times of the Priced
PP-G2KP Model come from an experiment with three independent one-hour time limits
for three distinct phases of the method. In our experiment, the CPLEX time limit is set to
about two hours, and the model building time is negligible (at most 3% for any instance
that took more than ten seconds to solve).

3. Current Results and Discussion
In the Section 1, three methods for reducing the number of variables in [Furini et al. 2016]
model are mentioned. The one with the best results is the third method (which includes
the two others). [Furini et al. 2016] identify the model with this preprocessing method as
Priced PP-G2KP Model. The comparison between the Priced PP-G2KP Model and the
implementation described in Section 2 is summarized in Table 1. As already mentioned,
the comparison is not perfectly fair but instead favors the results from our implementa-
tion: our CPU and CPLEX are more recent. However, such factors do not explain the
magnitude of the difference: about 3.6 times the total time spent on all instances (and up
to a thousand times for a specific instance).

Another distinction is that the preprocessing on our implementation is minimal,
similar to the first preprocessing method presented in [Furini et al. 2016] (identified there
as Complete PP-G2KP Model). However, the times of our implementation are compared
to the model using the most complex third preprocessing method (the Priced PP-G2KP

2All code used is publicy available in the author repository: https://github.com/henriqueb
ecker91/guillotine-models/tree/d7995925aa959e182a3614331ccc9edd5be3ff8
b/GuillotineModels/src (mainly modules GuillotinePlatesDP.jl and AllSubplatesModel.jl).

3See: https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-FX-8150-Eight-Core-vs-I
ntel-Core2-Quad-Q9300/263vs1044
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Table 1. Comparison between the run times of the Priced PP-G2KP
Model [Furini et al. 2016] (number of runs not provided) and the simpler im-
plementation of the same model (Section 2, average of three runs with dis-
tinct seeds). The unit of the Time columns is seconds, and they count the
time to build the and solve the model (until proved optimality or time limit).
The unit of the Gap columns is (%), and they present 100× (UB − LB)/UB
for the corresponding method (at end of the execution). The column Time
R. has ratio between the two previous Time columns (how many times the
second was slower than the first), this is, if at least one method has found
the optimal solution, otherwise the comparison does not make sense.

Instance Section 2 [Furini et al. 2016]
Name Opt. LB Time Gap Time Gap T. Ratio
A5 12985 12985.0 212.8 0.0 700.2 0.0 3.29
CHL1 8699 8699.0 643.1 0.0 4577.6 0.0 7.12
CHL1s 13099 13099.0 387.1 0.0 1520.0 0.0 3.93
CHL6 16869 16869.0 636.9 0.0 2576.8 0.0 4.05
CHL7 16881 16881.0 2160.1 0.0 3801.3 0.0 1.76
CU1 12330 12330.0 2.9 0.0 7.4 0.0 2.51
CU2 26100 26100.0 12.0 0.0 51.8 0.0 4.31
CW1 6402 6402.0 12.8 0.0 318.9 0.0 25.00
CW2 5354 5354.0 23.0 0.0 3932.4 5.5 171.19
CW3 5689 5689.0 64.6 0.0 1264.8 0.0 19.59
gcut10 903435 903435.0 0.4 0.0 4.9 0.0 11.45
gcut11 955389 955389.0 6.7 0.0 4522.0 2.1 676.49
gcut12 970744 970744.0 9.1 0.0 2454.6 0.0 271.21
gcut2 59307 59307.0 1.9 0.0 17.6 0.0 9.32
gcut3 60241 60241.0 1.2 0.0 34.9 0.0 29.29
gcut4 60942 60942.0 17.7 0.0 181.7 0.0 10.26
gcut5 195582 195582.0 0.5 0.0 558.3 0.0 1116.13
gcut6 236305 236305.0 0.3 0.0 46.5 0.0 185.01
gcut7 238974 238974.0 0.5 0.0 117.1 0.0 235.29
gcut8 245758 245758.0 9.9 0.0 666.4 0.0 67.33
gcut9 919476 919476.0 0.3 0.0 20.5 0.0 81.18
Hchl2 9954 9954.0 3819.9 0.0 4346.3 0.0 1.14
Hchl3s 12215 12215.0 820.6 0.0 2518.0 0.0 3.07
Hchl4s 12006 11870.0 5580.6 2.9 7602.5 9.0
Hchl6s 61040 61040.0 2779.2 0.0 7234.1 100.0 2.60
Hchl7s 63112 0.0 7331.8 100.0 7270.4 100.0
okp1 27589 27589.0 56.9 0.0 319.4 0.0 5.61
okp2 22503 21741.0 5771.2 9.1 7667.2 15.9
okp3 24019 23834.0 6023.4 5.2 7429.2 8.4
okp4 32893 32893.0 115.5 0.0 685.5 0.0 5.93
okp5 27923 27923.0 405.8 0.0 1276.2 0.0 3.14
STS4 9700 9700.0 57.1 0.0 205.5 0.0 3.60
STS4s 9770 9770.0 35.8 0.0 197.2 0.0 5.50
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Model). Comparing to the Complete PP-G2KP Model is of little use because it solves
just 7 of the 33 instances before the time limit of one hour, and 4 of the 7 solved instances
demand more than half an hour each; for 22 of 33 instances no solution better than an
empty knapsack was found before the time limit. In other words, our implementation
has performance comparable with a more complex framework built over a similar model
(Priced PP-G2KP Model), and much better performance if comparing to just the similar
model (Complete PP-G2KP Model).

4. Present Conclusions and Future Works
Our present conclusion is that in the context of the Guillotine Cutting 2D Knapsack Prob-
lem, mathematical formulations and their implementations are not yet deeply explored.
There is still considerable room for improvement, even for already proposed models. The
presented results are very recent and, as the work is still in development, it does not pro-
vide answers to many interesting questions. The most important question to be answered
in future works is: what exactly is the source of the performance difference? It does not
seem to be the computer setup used. We have listed the following scenarios:

• Our implementation just creates far less variables/constraints? (The number of
variables for each instance is only presented for the complete model, not the priced
one, difficulting this comparison.)
• It may be partially explained by our tightening constraint? (Preliminary tests show

that this constraint alone does not explain the difference.)
• The way our implementation handles trim cuts has some impact? (The

Priced/Complete PP-G2KP Models treats trim cuts in a slightly different way;
our code needs adaptation for allowing this comparison.)
• If the Priced PP-G2KP Model kept all other improvements, but removed its costly

pricing phase, would it have better performance for some instances?
• Could some detail of implementation trigger vastly different performances of the

CPLEX solver? (Hard to answer without access to the code. Such access was
recently requested.)

Other future works include:

• Larger/Harder instances for the problem were recently proposed
in [Velasco and Uchoa 2019]. Would the time gap between implementations
shrink or widen over such instances?
• New upper/lower bounds are also proposed in [Velasco and Uchoa 2019]. Is it

worth paying the time to compute such bounds before solving the model?
• Could the model/implementation proposed in [Ben Messaoud et al. 2008] also

have room for improvement?
• Propose, implement, and compare new mathematical formulations for the prob-

lem.
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Abstract. This paper extend of correlation coefficient of A-IFS to A-IVIFS, de-
veloping a new formula of correlation coefficient. We consider the action of
strong A-IVIFN in order to verify the conditions under which the correlation
coefficient related to such A-IVIFSs are obtained.

1. Introduction
The fuzzy set (FS) theory has been widely used in each field of modern society since it was
proposed by Zadeh [Zadeh 1965]. In the FS theory only membership values are assigned
to each element lying in between the two limits of the unit interval. Atanassov’s intuition-
istic fuzzy sets (A-IFSs) [Atanassov 1986] are used to explain the situations where there
is hesitancy in the information describing the membership and non-membership degrees
of elements in FSs. In this context, the concept of an A-IFS considers the information
of both the membership degree and the non-membership degree. Further, Atanassov and
Gargov [Atanassov and Gargov 1989] presented the concept of the Atanassov’s interval-
valued intuitionistic fuzzy set (A-IVIFS), denoting the membership degree and the non-
membership degree by the closed subinterval of the unit interval [0, 1] and effectively
extended the A-IFS’s capability of handling the uncertain information.

The approach of A-IFS leads to a great and relevant number of studies. See,
e.g., the Atanassov’s intuitionistic fuzzy index of an element remaining the hesitation
between the membership and non-membership degree dealing with similarity measure:
(a) in [Szmidt and Kacprzyk 2007], analysing the consensus of an expert preference in a
group decision making (DM); (b) in [González-Arteaga et al. 2016], indicating the sim-
ilar degree of A-IFS; and (c) in [Szmidt and Kacprzyk 2001], interpreting the entropy
of A-IFSs and describing its fuzziness degree. All of them are closely connected with
the correlation coefficient (A-CC) between two IFSs, which is able to express whole
expert systems in fuzzy reasoning, mainly those applied to decision-making (DM) pro-
cesses. A-CC should provide an expression given by real parameters from −1, as the
most negative (decreasing) linear relationship to 1, as the most positive (increasing) lin-
ear relationship. So, the closer an A-CC is to either −1 or 1, the stronger the corre-
lation. In [Bustince and Burillo 1995], the authors introduced the concepts of correla-
tion coefficient of interval-valued intuitionistic fuzzy sets studying their first properties.
Xu [Xu 2006] proposed a new method for deriving an A-CC of the IFS and also extended
it to the A-IVIFS theory. Multiple attribute group decision-making (MADM) methods
using the entropy weights-based A-CC for IFSs and IVIFSs are proposed by [Ye 2013] to
identify the best alternative in DM problems.

The interval-valued intuitionistic fuzzy approaches in [Liu 2016] combines
weighted averaging geometric operators with the entropy theory to calculate reasonable
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criteria weight. Moreover, the A-CC of interval-valued intuitionistic fuzzy numbers con-
sidering its uncertainty is revised. The work of [Reiser and Bedregal 2017a] focusses
on special classes of interval-valued Atanassov’s intuitionistic fuzzy implications related
to R-, S-, QL- and D- implication classes, in order to analyze the A-CC in their dual
and conjugate constructions. As the main contribution, the concept of A-CC related to
fuzzy connectives in Atanassov’s Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Logic (A-IVIFL)
are aplied to conjugate and their dual constructions.

As the main objective, this article extends the A-CC formula studied
in [Bertei and Reiser 2019] from A-IFS to A-IVIFS. Considering action of strong
Atanassov’s Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Negation in order to verify the condi-
tions under which the A-CC related to such A-IVIFS are obtained. This paper is orga-
nized as follows: preliminaries is described in Section 2 and 3 presents the foundations
on A-IVIFS. In the Section 4, is presented the extension of A-CC to A-IVIFS. Finally,
conclusions and further work are discussed in Section 5.

2. Preliminaries
In this section we describe the basic concepts of IVFS as interval-valued aggregation and
interval-valued fuzzy negation.

2.1. Basic Concepts on Interval-valued Fuzzy Sets

Let U = {X = [x1, x2] : 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 1} be the set of all closed sub-intervals of the
unit interval U = [0, 1] w.r.t the usual ≤-order of real numbers (U = [0, 1],≤).

Let F : Dn → U be an interval-valued function, For each k ∈ Nn, the projection
functions F,F : Un → U are respectively given as follows:

F(x1, . . . , xn) = F(x1, . . . ,xn) F(x1, . . . , xn) = F(x1, . . . ,xn) (1)

Thus, an interval X ∈ U can be expressed by its infimun and supremum elements, given
as X = [X,X], respectively. In particular, the equality relation is given as:

X1 = X2 ⇔ X1 = X2 and X1 = X2, ∀X1, X2 ∈ U. (2)

And, a degenerate interval X = [x, x] ∈ U, will be denoted by x meaning which means
that X = X = x. And, the subset of all degenerate interval will be denoted by D ⊆ U.

Moreover, let ≤U and �U⊆ U2 be relations given by:

O1 : X ≤U Y ⇔ X ≤ Y and X ≤ Y (Kulisch-Miranker);
O2 : X DU Y ⇔ X ≤ Y , ∀X, Y ∈ U 1.

And, both partial orders (U,≤U) and (U,DU) have 0 = [0, 0] and 1 = [1, 1] as the least
and greatest elements, respectively.

A partial order ≤U extended to an admissible order on U is linear and refines ≤U:

Definition 2.1 [Bustince et al. 2013] The order � is called an admissible order on U if
the following holds:

1with the reflexivity given by the equality of real intervals

26 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



(i) � is a linear order on U,
(ii) for all X1, X2 ∈ U, X1 � X2 whenever X1 ≤U X2.

The degenerate intervals 0 and 1 are the greatest and the smallest elements of
(U,�), respectively [Bustince et al. 2013].

Definition 2.2 [Bustince et al. 2016, Definition 6.1] An IVFS A on X 6= ∅ is a mapping
µA : X → U and related interval-valued membership degree of x ∈ X to IVFS A is given
by µA(x) ∈ U. Thus, the interval-valued fuzzy set A can also be expressed as follows

A = {(x, µA(x)) : x ∈ X and 0 ≤ µA(x) ≤ µA(x) ≤ 1}. (3)

Let IVFS(X ) be set of all IVFSs on universe X . An interval-valued aggregation
(IvA) M : Un → U w.r.t. a (total/partial) order ≤ demands the next conditions:

M1: M(0,0, . . . ,0) = 0; M(1,1, . . . ,1) = 1 (boundary conditions);
M2: If (x1, . . . , xn) ≤ (y1, . . . , yn) then M(x1, . . . , xn) ≤ M(y1, . . . , yn)

∀x1, . . . , xn, y1, . . . , yn ∈ Un (monotonicity).
M3: M(x1, . . . , xn) = M(xσ(1), . . . , xσ(n)), for a σ-permutation on x1, . . . , xn ∈ Un.

And, an additional property considered here is given as:

M4: M(X1, X2) = M(0,1) = M(1,0) = 1.

By [Deschrijver and Kerre 2005], an interval-valued aggregation function A :
Un → U is called representable interval-valued aggregation if there exist aggregation
functions A1, A2 : [0, 1]

n → [0, 1] such that

A(x1, . . . , xn) = [A1(x1, . . . , xn), A2(x1, . . . , xn)] ,∀x1, . . . , xn ∈ Un.

Theorem 2.1 [Bustince et al. 2008] An operation A : Un → U is a representable
interval-valued aggregation function with respect to≤U if and only if there exist aggrega-
tion functions A1, A2 : [0, 1]

n → [0, 1] such that for all x1, . . . , xn ∈ U and A1 ≤ A2

A(x1, . . . , xn) = [A1(x1, . . . , xn), A2(x1, . . . , xn)] .

In the following, main properties of interval-Valued fuzzy negations are reported.

Definition 2.3 [Reiser and Bedregal 2017a] An interval function N : U → U is an
interval-valued fuzzy negation (IvFN) if it verifies the following conditions:

N1: N(0) = 1; and N(1) = 0;
N2a: If X ≥ Y then N(X) ≤ N(Y );
N2b: If X ⊆ Y then N(X) ⊇ N(Y ), ∀X, Y ∈ U.

An IvFN N is called strong IvFN if N also satisfies the involutive property:

N3: N(N(X)) = X , for all X ∈ U.

The N-dual operator of a function f : Un → U is given as

fN(X1, . . . Xn) = N(f(N(X1), . . . ,N(Xn)). (4)

A typical example of a IvFN is the Zadeh’s fuzzy negation NS : U→ U given as

NS(X) = 1−X =
[
1−X, 1−X

]
. (5)
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3. Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets
Atanassov and Gargov [Atanassov and Gargov 1989] made great efforts on extending the
A-IFS [Atanassov 1986] to the A-IVIFS, and developed basic operations on A-IVIFS.

An A-IVIFS AI in a universe χ 6= ∅ is expressed as follows:

AI = {(x, µAI
(x), νAI

(x)) : x ∈ χ, µAI
(x) + νAI

(x) ≤U 1}, (6)

and the set of all A-IVIFS is denoted by AI .
Frequently an intuitionistic fuzzy truth-value of an element x ∈ χ in AI is given by

a pair of intervals (µAI
(x), νAI

(x)) where µAI
(x) and νAI

(x) are respectively, its interval-
valued membership and non-membership degrees in the A-IVIFS AI verifying the com-
plementary relation µAI

(x) + νAI
(x) ≤U 1 [Visintin et al. 2013].

The Ũ is set of all Atanassov’s interval-valued intuitionistic (non-)membership
values providing interpretation for both parameters, the imprecision and the uncertainty
regarding the (non-)membership degrees in an interval-valued intuitionistic set AI . So,
for each x ∈ χ, µAI

(x) and νAI
(x) are closed subintervals in the unitary interval [0, 1] and

their lower and upper endpoints are expressed as follows:

µAI
(x) = X1, µAI

(x) = X1 and νAI
(x) = X2, νAI

(x) = X2.

Thus, we can replace Eq. (6) as

AI =
{(
x,
[
µAI

(x), µAI
(x)
]
,
[
νAI

(x), νAI
(x)
])

: x ∈ χ, 0 ≤ µAI
(x) + νAI

(x) ≤ 1
}

(7)

Moreover, the corresponding A-IFSs obtained from an A-IVIFS are expressed as:

AI =
{(
x, µAI

(x), νAI
(x)
)
: x ∈ χ, 0 ≤ µAI

(x) + νAI
(x) ≤ 1

}
;

AI =
{(
x, µAI

(x), νAI
(x)
)
: x ∈ χ, 0 ≤ µAI

(x) + νAI
(x) ≤ 1

}
.

3.1. Atanassov’s Interval-valued Intuitionistic Fuzzy Index
For each x ∈ χ, the Atanassov’s interval-valued intuitionistic fuzzy index (A-IVIFIx)
providing an interpretation for the hesitation to determine the complementary relation
between the membership and non-membership degrees of an element x ∈ χ w.r.t. an
A-IVIFS AI is defined as follows:

πAI
(x) = 1− µAI

(x)− νAI
(x), (8)

Moreover, A-IVIFIx related to an A-IVIFS AI can also be given as

πAI
(x) =

[
1− µAI

(x)− νAI
(x), 1− µAI

(x)− νAI
(x)
]

(9)

modelling the hesitancy/indeterminance degree for x ∈ AI .

Thus, the IVFL is able to model not only the uncertainty regarding the (non-
)membership degrees and imprecision based on the interval approach, but also the
hesitancy/indeterminance degree related to the non-complementary relation of an intu-
itionistic set AI .
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3.2. Composed-Projections on Ũ

The set of all Atanassov’s interval-valued intuitionistic fuzzy values is defined as

Ũ = {X̃ = (X1, X2) ∈ U2 : X1 +X2 ≤U 1},

whenever µAI
(x) = X1 and νAI

(x) = X2, for all x ∈ χ.

The projection functions P1,P2 : Ũ → U related to Atanassov’s interval-valued
intuitionistic fuzzy values can be respectively given as:

P1(X̃) = P1(X1, X2) = X1; and P2(X̃) = P2(X1, X2) = X2. (10)

Additionally, see other composed-projections P1,P1,P2,P2 : Ũ → U related to the in-
fimun and supremum of Atanassov’s interval-valued intuitionistic fuzzy values as follows:

P1(X̃) = X1; P2(X̃) = X2; and P1(X̃) = X1; P2(X̃) = X2.

3.2.1. Partial Orders on Ũ

Let ≤Ũ and vŨ be partial orders induced by partial orders on U2 given as follows:

OI1 : X̃ ≤Ũ Ỹ ⇔ X1 ≤U Y1 and X2 ≥U Y2;
OI2 : X̃ vŨ Ỹ ⇒ X1 ≤U Y1 and X2 ≤U Y2, ∀X̃, Ỹ ∈ Ũ.

They can also be induced by a total order on U. Thus, both partial ordered sets
(Ũ,≤Ũ) and (Ũ,vŨ) have 0̃ = (0,1) and 1̃ = (1,0) as the least and greatest elements on
Ũ, respectively.

According to [Bustince et al. 2016], Definition 9.2, for all X̃ = (X1, X2), Ỹ =
(Y1, Y2) ∈ Ũ the result is verified:

AI ∪Ũ BI =
([
max(X1, Y1),max(X1, Y1)

]
,
[
min(X2, Y2),min(X2, Y2)

])
; (11)

AI ∩Ũ BI =
([
min(X1, Y1),min(X1, Y1)

]
,
[
max(X2, Y2),max(X2, Y2)

])
. (12)

The difference between AI and BI taking into account in this project is given by:

AI−BI={X̃ =(min(µAI
(x), νBI

(x)),max(νAI
(x), µBI

(x))) : X̃ ∈ Ũ, x ∈ χ}.

3.3. Fuzzy Negations on Ũ

By [Reiser and Bedregal 2017b], an Atanassov’s Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy
Negation (A-IVIFN) NI : Ũ→ Ũ satisfies, for all X̃, Ỹ ∈ Ũ, the properties:

NI1: NI(0̃) = NI(0,1) = 1̃ and NI(1̃) = NI(1,0) = 0̃;
NI2: If X̃ ≥Ũ Ỹ then NI(X̃) ≤Ũ NI(Ỹ );

If NI also meets the involutive property, it is a strong interval-valued fuzzy negation:

NI3: NI(NI(X̃)) = X̃ , ∀X̃ ∈ Ũ.
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Let N be a (strong) A-IvFN and NS the standard interval-valued fuzzy negation. The
function NI : Ũ→ Ũ given as

NI(X̃) = (N(NS(X2)),NS(N(X1))), (13)

is a (strong) N-representable A-IVIFN obtained by N and NS . Additionally, if N = NS ,
Eq. (13) can be reduced to

NSI(X̃) = (X2, X1). (14)

Let NI : Ũ→ Ũ be a A-IVIFN. The NI-dual operator of a n-dimensional function
F : Ũ× . . .× Ũ→ Ũ is given as

FNI
(X̃1, . . . , X̃n) = NI(F(N(X̃1), . . . ,N(X̃n)). (15)

If NI is a strong IVIFN then (F ,FNI
) is a pair of mutual NI-dual functions.

4. CCI-Correlation of Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets
This section introduces the extension of the correlation coefficient as presented in
of [Bertei and Reiser 2019] from A-IFS to A-IVIFS, preserving their main properties.

The extended approach of the correlation coefficient to operators of fuzzy connec-
tives is focuses as fuzzy negation, duality, automorphism and in modal logic in operators
of necessity and possibility. For that, let χ 6= ∅ such that X = {x1, x2, . . . , xn} and
AI = {(x, µAI

(x), νAI
(x)) : x ∈ X} be an A-IVIFS. For all xi ∈ X , i ∈ Nn, consider the

following notation related to the Atanassov’s interval-valued intuitionistic fuzzy values of
an A-IVIFS AI :
([
µAI

(xi), µAI
(xi)

]
,
[
νAI

(xi), νAI
(xi)

]
,
[
πAI

(xi), πAI
(xi)

])
=
([
Xi1, Xi1

]
,
[
Xi2, Xi2

]
,
[
Xi3, Xi3

])
.

Definition 4.1 Let AI and BI be A-IVIFS. The correlation coefficient between AI and BI
is the operator CI : AI ×AI → U satisfying the following properties:

(i) CI(AI ,BI) = CI(BI ,AI);
(ii) If AI = BI then CI(AI ,BI) = 1;

(iii) −1 ≤ CI(AI ,BI) ≤ 1.

For all Xik =
[
Xik, Xik

]
, i ∈ Nn, k ∈ N3, consider the following denotation

(µAI
(x1), µAI

(x2), . . . , µAI
(xn)) = (X11, X21, . . . , Xn1) = ~X1;

(νAI
(x1), νAI

(x2), . . . , νAI
(xn)) = (X12, X22, . . . , Xn2) = ~X2;

(πAI
(x1), πAI

(x2), . . . , πAI
(xn)) = (X13, X23, . . . , Xn3) = ~X3.

The vectors ~X1, ~X2, ~X3 ∈ Ũn represent the membership, non-membership and hesitant
degrees of all xi ∈ X , for i ∈ Nn.

Proposition 4.1 Let M be the interval-valued arithmetic mean. For all AI ,BI ∈ AI , the
function CI : AI ×AI → U given as follows:

CI(AI ,BI) =
1

3
(C1(AI ,BI) + C2(AI ,BI) + C3(AI ,BI)) (16)
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when for all k ∈ N3, Ck : AI ×AI → U is defined as follows:

Ck(AI ,BI) =

n∑
i=1

(
Xik −M( ~Xk)

)(
Yik −M(~Yk)

)

√
n∑
i=1

(
Xik −M( ~Xk)

)2 n∑
i=1

(
Yik −M(~Yk)

)2
. (17)

is an interval-valued intuitionistic correlation coefficient (CCI) between BI and AI .
Corollary 4.1 Let CI : AI × AI → U be the interval-valued intuitionistic correlation
coefficient between AI and BI defined by operator in Eq.(16). For all k ∈ N3, the operator
CCI Ck : AI ×AI → U can be defined as follows:

Ck(AI ,BI) =

n∑
i=1

(
Xik − 1

n

n∑
j=1

Xjk

)(
Yik − 1

n

n∑
j=1

Yjk

)

√√√√ n∑
i=1

(
Xik − 1

n

n∑
j=1

Xjk

)2
n∑

i=1

(
Yik − 1

n

n∑
j=1

Yjk

)2
. (18)

Proof 4.1 Straightforward from Eq.(17).
Corollary 4.2 Let CI : AI × AI → U be the interval-valued intuitionistic correlation
coefficient between AI and BI defined by operator in Eq.(16). For k ∈ N3, the operator
Ck in Eq.(18) can also be expressed as follows:

Ck(A,B) =

n∑
i=1

(
Xik − 1

n

n∑
j=1

Xjk

)(
Yik − 1

n

n∑
j=1

Yjk

)

√√√√ n∑
i=1

(
Xik − 1

n

n∑
j=1

Xjk

)2
n∑

i=k

(
Yik − 1

n

n∑
j=1

Yjk

)2

Ck(A,B) =

n∑
i=1

(
Xik − 1

n

n∑
j=1

Xjk

)(
Yik − 1

n

n∑
j=1

Yjk

)

√√√√ n∑
i=1

(
Xik − 1

n

n∑
j=1

Xjk

)2
n∑

i=1

(
Yik − 1

n

n∑
j=1

Yjk

)2

Proof 4.2 Straightforward, by taking into account the infimun and supremum of the in-
tervals in vectors ~Xk, ~Yk ∈ Ũn.

4.1. CCI-Correlation and NIS -Dual Constructions
The CCI related to A-IVIFSs obtained by action of A-IVIFN is studied.
Proposition 4.2 Let NIS be a strong A-IVIFN and AIN ,BIN ∈ AI be the NI-complements
of AI ,BI ∈ AI , respectively. When CI : AI ×AI → U is the CCI given in Eq.(16) then
the following holds:

C1(AI ,BIN) = C2(AIN ,BI);C2(AI ,BIN) = C1(AIN ,BI);C3(AI ,BIN) = C3(AIN ,BI)

C1(AI ,BIN) = C2(AIN ,BI);C2(AI ,BIN) = C1(AIN ,BI);C3(AI ,BIN) = C3(AIN ,BI) (19)

Proof 4.3 Let NSI
be the standard A-IVIFN, by applying the Eq.(14) in results from

Proposition 4.2, the following holds:

C1(AI ,BIN) =

n∑
i=1

(
Xi1 − 1

n

n∑
j=1

Xj1

)(
Yi2 − 1

n

n∑
j=1

Yj2

)

√√√√ n∑
i=1

(
Xi1 − 1

n

n∑
j=1

Xj1

)2
n∑

i=1

(
Yi2 − 1

n

n∑
j=1

Yj2

)2
= C2(AIN ,BI)
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The other identities can be analogously expressed. Therefore, Proposition 4.2 holds.

Corollary 4.3 Let AIN ,BIN be a strong A-IVIFN NI whenever AI and BI are A-IVIFSs
on Ũ. Then, the following holds:

CI(AI ,BIN) = CI(AIN ,BI) (20)

Proof 4.4 Straightforward from Proposition 4.2.

Showing that the CCI in AI is preserved by action of the NSI
-dual operator.

Proposition 4.3 Let NIS be a strong A-IVIFN and ANSI
,BNSI

∈ AI be the NI-comple-
ments of AI ,BI ∈ AI , respectively. When CI : AI ×AI → U is the CCI given in Eq.(16)
then the following holds:

C1(ANSI
,BNSI

) = C2(AI ,BI);C2(ANSI
,BNSI

) = C1(AI ,BI);C3(ANSI
,BNSI

) = C3(AI ,BI)

C1(ANSI
,BNSI

) = C2(AI ,BI);C2(ANSI
,BNSI

) = C1(AI ,BI);C3(ANSI
,BNSI

) = C3(AI ,BI) (21)

Proof 4.5 Let NSI
be the standard A-IVIFN, by applying the Eq.(14) in results from

Proposition 4.2, the following holds:

C1(ANSI
,BNSI

) =

n∑
i=1

(
Xi2 − 1

n

n∑
j=1

Xj2

)(
Yi2 − 1

n

n∑
j=1

Yj2

)

√√√√ n∑
i=1

(
Xi2 − 1

n

n∑
j=1

Xj2

)2
n∑

i=1

(
Yi2 − 1

n

n∑
j=1

Yj2

)2
= C2(AI ,BI)

The other identities can be analogously expressed. Therefore, Proposition 4.3 holds.

Corollary 4.4 Let AIN ,BIN be a strong A-IVIFN NI whenever AI and BI are A-IVIFSs
on Ũ. Then, the following holds:

CI(AIN ,BIN) = CI(AI ,BI) (22)

Proof 4.6 Straightforward from Proposition 4.3.

5. Conclusion
In this paper the formulation of correlation coefficient was introduced, this formulation
has been applied to an interval-valued Atanassov’s intuitionist fuzzy set and its negation.
Further work intends to extend these correlation formulations of A-IVIFSs to other fuzzy
connectives and also apply these new formulation correlation to a set of input data.
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Abstract. This article aims to present a systematic literature review of the works
related to the use of fuzzy logic as an aid in decision making in the stock market,
based on articles and theses published in three of the most respected bases:
IEEE, Google Academic and ResearchGate. With the support of the StArt tool,
it was possible to properly select 6 works in order to verify the real contribution
of fuzzy logic in the subject. After the analysis, it was possible to infer that
the use of fuzzy logic contributes significantly to profit maximization and risk
reduction in the investment market.

Resumo. Este artigo tem como objtivo apresentar uma revisão sistemática de
literatura dos trabalhos referentes ao uso da lógica fuzzy como auxiliar na to-
mada de decisão no mercado de ações, a partir de artigos e teses publicados em
três das bases mais conceituadas que são: IEEE, Google Academic e Research-
Gate. Com apoio da ferramenta StArt, foi possı́vel selecionar com propriedade
6 trabalhos com o propósito de verificar a real contribuição da lógica fuzzy no
assunto abordado. Feita a análise, foi possı́vel inferir que o uso da lógica fuzzy
contribui de forma significativa para a maximização de lucro e diminuição de
riscos no mercado de investimentos.

Palavras-chaves: lógica fuzzy, mercado de ações, bolsa de valores

1. Introdução
A Lógica Fuzzy (LF), também chamada de lógica difusa, nebulosa e até mesmo de lógica
multivariada foi introduzida em 1930 pelo filósofo Jan Lukasiewicz, através de estu-
dos de termos linguı́sticos como: alto, velho e quente. No entanto, a lógica fuzzy fi-
cou consagrada somente com a publicação da Teoria dos Conjuntos Fuzzy desenvolvida
por [Zadeh 1965]. Os conjuntos fuzzy foram introduzidos como forma de abranger as
limitações que o conjuntos clássicos apresentam, ou seja, de apresentarem uma maior fle-
xibilidade com relação aos conjuntos. Essa flexibilidade modela a possibilidade de um
∗Trabalho concluı́do
†Trabalho parcialmente financiado via editais 448766/2014-0 (MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 - B),
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determinado elemento poder pertencer a conjunto com um grau de pertinência que varia
no intervalo [0, 1], onde o valor 0 indica uma completa exclusão, o valor 1 representa com-
pleta pertinência e os demais valores deste intervalo representam graus intermediários de
pertinência do objeto no conjunto fuzzy. Tal operador é uma generalização da função
caracterı́stica na LF [Zadeh 2008]. Um conjunto fuzzy (CF) A definido no universo de
discurso U é caracterizado por uma função de pertinência µA :U→ [0, 1], caracterizado
pela expressão:

A = {(x, µA(x)) | x ∈ U e µA(x) ∈ [0, 1]} (1)

E, para x ∈ U, µA(x) representa o grau de pertinência de x em A. Descreve-se breve-
mente as etapas do sistema proposto baseado em LF.
(1) Fuzzificação, definindo o grau de pertinência de um elemento no conjunto fuzzy e

estabelecendo seu correspondente número fuzzy triangular A, definido pela tripla
(a, b, c) e correspondente função de pertinência:

µA(x) =





0, se x ≤ a;
x−a
b−a , se a ≤ x ≤ b;
c−x
c−b , se b ≤ x ≤ c;
0, se x ≥ c.

(2)

(2) Base de Regras, descreve como as variáveis linguı́sticas vão ser processadas pela
Máquina de Inferência.

(3) Máquina de Inferência Fuzzy, fornecendo a saı́da de cada entrada, de acordo com a
definição da base de regras.

(4) Defuzzificação, produzindo um resultado quantificável na LF, transformando um
número fuzzy em número real.

A consolidação da Lógica Fuzzy (LF) reflete nas aplicações para tomada de de-
cisão em várias áreas da ciência, principlamente na Inteligência Artificial, visto que ela
é o principal formalismo de representação do conhecimento, e, portanto, é muito útil no
desenvolvimento de sistemas inteligentes. Em especial, sistemas especialistas e multia-
gentes que consideram a representação da inteligência continuam como relevantes desafio
de pesquisa [Luger 2005] e [Konar 2000]. De fato, para muitos problemas reais, a impre-
cisão dos dados e a incerteza do conhecimento são, por natureza, parte do problema em si,
e raciocinar considerando esses aspectos sem uma fundamentação adequada pode gerar
inferências imprecisas. Na pesquisa em IA a Lógica Fuzzy coloca-se como importante
instrumento para uma representação mais adequada do conhecimento (e do próprio ra-
ciocı́nio), isso se deve à sua capacidade de lidar com incertezas, raciocı́nio aproximado,
termos vagos e ambı́guos. Com isso, facilita a representação do que as pessoas pensam
além do escopo das lógicas clássicas. Dessa forma, a LF permite aos sistemas computaci-
onais inteligentes “raciocinar” considerando aspectos inerentes à incerteza e aos proces-
sos realı́sticos e assim, torná-lo mais “humano”. Neste contexto, a LF passa também ser
uma potencial metodologia provendo ferramentas para auxı́lio na tomada de decisão de
investimentos finaceiros como compra e venda de ativos.

O mercado de ações coloca-se como uma instituição de economia capaz de forne-
cer grandes benefı́cios ao investidor consciente. Uma dessas vantagens é a estabilidade
financeira, que, além de se caracterizar como mais rápida quando comparado com outros
métodos, também agrega uma maior confiabilidade. No entanto, esse mercado de grandes
oscilações e risco deve ser melhor conhecido/explicado para a sociedade, principalmente
a brasileira, na qual a cultura de educação financeira é pouco conhecida.
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O processo de compra e venda de ações é realizado pelas Bolsas de Valores. En-
tretanto, o mercado de renda variável, como é chamado, é um mercado bastante volátil
e arriscado. Os preços das ações oscilam a cada instante decorrente de uma infinidade
de fatores externos e internos, tanto econômicos como também polı́ticos, que em mui-
tas das vezes são difı́ceis de se prever. Para obter um bom desempenho nesse mercado,
os investidores precisam entender como este funciona, conceitos e oscilações além de,
ter o conhecimento das várias técnicas, para um bom planejamento de estratégias a se-
rem desenvolvidas obtendo-se assim, a otimização dessas variáveis, minimizando o risco
e maximizando o lucro. A análise técnica, utilizada principalmente em investimentos a
curto prazo, está fundamentada nos preços das ações das empresas negociadas nas bolsas
de valores. Nem sempre esses preços estão relacionados aos fundamentos da empresa,
mas para a análise técnica, essas informações não são relevantes, pois de acordo com os
gráficos é possı́vel “prever o futuro” analisando os padrões do passado [Lameira 2005].
Ela utiliza-se da combinação da análise de balanços com a análise técnica proporcio-
nando ao investidor maior segurança ao realizar as análises sobre os ativos a investir.
Em [Halpern 2003], com a implementação da lógica fuzzy, a técnica pode tornar-se ainda
mais eficaz, obtendo resultados ainda mais satisfatórios do que aqueles obtidos por uma
boa análise dos gráficos.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo realizar a primeira análise bibli-
ográfica na área, baseada em revisão sistemática de literatura relacionada à utilização da
LF como auxiliar na tomada de decisões no mercado de ações, considerando pesquisas já
realizadas. A revisão foi realizada a partir de artigos e teses publicados em três principais
plataformas de pesquisas de trabalhos cientı́ficos: Instituto de Engenheiros Eletricistas
e Eletrônicos (IEEE), Google Acadêmico e no ResearchGate. Este trabalho está orga-
nizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a metodologia que foi utilizada para o
levantamento das informações. Na Seção 3 são apresentadas as respostas ao questionário
de pesquisa. E, na Seção 4, são apresentadas e correlacionadas algumas conclusões das
informações obtidas.

2. Metodologia
A revisão sistemática de literatura (RSL) é uma sı́ntese das informações disponı́veis em
dado momento, sobre um determinado assunto, de forma objetiva e reproduzı́vel, por meio
de método cientı́fico. Ela tem como princı́pios gerais, a exaustão na busca dos estudos
analisados, a seleção justificada dos estudos por critérios de inclusão e exclusão explı́citos
e a avaliação da qualidade metodológica, bem como a quantificação do efeito dos trata-
mentos por meio de técnicas estatı́sticas [Lima et al. 2000]. Com base nos princı́pios
da RSL, e com o objetivo de apresentar como e o quanto a lógica fuzzy pode auxiliar
na tomada de decisão na compra e venda de ativos, foi seguido uma ordem cronológica
para que a obtenção dos resultados fosse mais clara e condizente. Para isso, foi primei-
ramente definindo os seguintes passos para a elaboração de uma pesquisa: planejamento,
formalizado por meio de um protocolo; execução, na qual os trabalhos são extraı́dos e
analisados; e divulgação dos resultados, onde os dados coletados durante a execução são
sistematizados. Na tabela 1 estão descritos os critérios de inclusão e exclusão utilizados
na seleção dos trabalhos.

O software utilizado para a realização do protocolo estipulado, do planejamento
e execução da pesquisa foi o StArt, que nada mais é do que um gerenciador de revisão

36 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



Tabela 1. Critérios de Seleção dos Trabalhos

Critério Tipo Núm. Referente
Trabalhos que propõem uso da lógica fuzzy no mercado
de ações

Inclusão 1

Trabalhos que apresentam aplicação coerente com o as-
sunto

Inclusão 2

Trabalhos publicados entre 2013 e 2019 Inclusão 3
Trabalhos publicados antes de 2013 Exclusão 4
Trabalhos que não são escritos em inglês ou português Exclusão 5
Artigos que não apresentam a string de busca no resumo Exclusão 6
Trabalhos que não apresentam aplicação Exclusão 7
Trabalhos que apresentam pequenas modificações de
outros trabalhos

Exclusão 8

sistemática de bibliografia. Além dos critérios discriminados na Tabela 1, foram imple-
mentadas algumas questões no protocolo viabilizando a maximização dos resultados de
pesquisa e obtendo uma visão mais clara e consistente da aplicação da Lógica Fuzzy como
Tomada de Decisão no Mercado de Ações. As questões incluı́das foram as seguintes:

1. Quais são os estudos mais relevantes abordando o uso da Lógica Fuzzy no mer-
cado de ações?

2. Quais mecanismos e indicadores foram utilizados?
3. Quais as metodologias aplicadas para a avaliação?
4. Quais foram os resultados obtidos?
5. Quais direções são promissoras para pesquisas futuras?

A ferramenta StArt possui um protocolo próprio na área de planejemento, na qual é
possı́vel inserir o objetivo da revisão. As questões que foram operadas na pesquisa coin-
cidiram com as descritas anteriormente. Além destes, tem-se a da possibilidade de preen-
cher quais foram as strings de busca para a pesquisa: “fuzzy logic and stock exchange” e
“fuzzy logic and stock market”. O passo seguinte foi a área de execução que consiste na
adição das plataformas de pesquisa, as quais foram: ResearchGate, Google Academic e
IEEE. A partir disso, foram feitas as seleções dos artigos no StArt através da classificação
em aceitos, rejeitados e artigos duplicados. Na extração, a separação dos artigos tornou-
se mais criteriosa, possibilitando o preenchimento dos motivos que o levaram para tal
seleção e também possibilitando inserir informações relevantes do artigo como: os obje-
tivos, metodologias utilizadas, aplicações, resultados e discussões. Assim, o StArt conse-
gue demonstrar na seção de sumarização uma melhor caracterização e gerenciamento de
seleção de todos os artigos e trabalhos utilizados, através de uma informação gráfica.

Ao todo, foram recuperados, 20 estudos. Destes, apenas 6 foram aceitos e os
demais foram rejeitados por diversos motivos, que estão descritos na Tabela 2 logo a
seguir. Além disso, a Figura 1 apresenta um gráfico gerado pela ferramenta StArt, o qual
indica a quantidade de artigos e suas respectivas fontes.

3. Resultados e Discussão
Em [Acheme et al. 2014], os autores implementaram um modelo de lógica fuzzy ao mer-
cado de ações utilizando parâmetros de análise técnica a fim de auxiliar no processo de
tomada de decisão. Para isso, os autores utilizaram os seguintes indicadores: Média móvel
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Tabela 2. Artigos e os motivos por serem aceitos ou rejeitados

Referência Classificação Núm. Referente
[Camara et al. 2018] Rejeitado 7
[Billah et al. 2016] Rejeitado 7
[Ching-Hsue and J.Yang 2015] Rejeitado 6
[Alghieth et al. 2016] Rejeitado 6
[Shakeri et al. 2015] Aceito 2
[Zarandi et al. 2013] Rejeitado 8
[Nguyen et al. 2013] Rejeitado 7
[Fat et al. 2016] Rejeitado 6
[Jiang et al. 2018] Rejeitado 6
[Simutis 2000] Rejeitado 4
[Hiemstra 1994] Rejeitado 4
[Othman and Schneider 2010] Rejeitado 4
[Duarte Souto-Maior et al. 2017] Rejeitado 6
[Souza and Silva 2014] Aceito 2 e 3
[Atsalakis and Valavanis 2009] Rejeitado 4
[Lyrio et al. 2015] Aceito 1 e 3
[Santos et al. 2016] Aceito 2 e 3
[Neto et al. 2016] Aceito 1, 2 e 3
[Costa et al. 2007] Rejeitado 4
[Acheme et al. 2014] Aceito 2

convergente/divergente (MACD), Índice de Força Relativa (IFR), Oscilador Estocástico
e On Balance Volume (OBV). Através de um módulo de convergência, os indicadores
técnicos foram transformados em novas variáveis auxiliares para que sejam utilizados
como entradas para o sistema de inferência fuzzy. O sistema de inferência fuzzy foi im-
plementado como um sistema de inferência fuzzy de Mamdani (FIS) como apresentado
em [Escobar et al. 2013], onde foram utilizadas funções de associação de Gauss utiliza-
das para as funções de entrada e associação triangular para a saı́da. Os autores definiram
duas funções de associação para duas das variáveis de entrada (MACD e OBV) enquanto
para as outras duas foram definidas três funções de associação cada. Por fim, a resposta
obtida foi uma recomendação de comprar, vender ou manter a ação.

Em [Lyrio et al. 2015], foi feito um estudo que analisa a interface entre dois cam-
pos disciplinares: finanças e pesquisa operacional, integrando a análise técnica e fun-
damental de investimentos, bem como as preocupações de um investidor no momento
de alocação de recursos em uma estratégia de investimento em ações do tipo Buy and
Hold. Neste estudo de caráter exploratório e descritivo, utilizou-se como instrumento de
intervenção a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA). Os dados utili-
zados foram coletados no perı́odo referente aos anos de 2012 e 2013, considerando em-
presas participantes do IBOVESPA a partir disso, foram extraı́das informações de dı́vidas
sobre passivo total (D/D+PL), margem lı́quida (ML), margem EBITDA, retorno sobre pa-
trimônio lı́quido (ROE), preço sobre lucro (P/L), preço sobre valor patrimonial por ação
(P/VPA) e dividend yield (DY), referentes a cada trimestre do perı́odo de análise. Para a
análise gráfica foram utilizados, o Índice de Força Relativa (IFR), Moving Average Con-
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Figura 1. Artigos avaliados e suas respectivas fontes

vergence Divergence (MACD), as médias móveis exponencial de 9 perı́odos e aritmética
de 21 perı́odos e, tendência da ação no perı́odo de análise. O sistema proposto no artigo
apresentou retornos econômicos superiores aos do IBOVESPA, mostrando que é possı́vel
a utilização de métodos de multicritério para auxiliar no processo de tomada de decisões
de investimento e o mesmo modelo pode ser aplicado inserindo outros parâmetros de
análise de investimentos.

No ano de 2015, [Souza and Silva 2014] associaram a Teoria da Decisão com a
LF para propor um modelo lógico-racional que envolve a decisão sobre qual investimento
fazer no mercado financeiro. Para isso, os autores assumem que o decisor é um especula-
dor financeiro neutro quanto ao risco que poderá investir em dólar americano, ouro ou em
ações. Os parâmetros envolvidos no processo foram taxa Selic mensal, cotação mensal
do dólar e ouro e o IBOVESPA mensal. O conjunto de ações que o decisor pode tomar,
ao final, divide-se em 3: investir em dólar, ações ou ouro. Para embasar a decisão do
investidor, então, os autores desenvolveram a matriz de decisão, que indicará a variação
do retorno do investimento que pode ser negativo, nulo ou positivo. Para representar
essa variação, os números serão triangular fuzzy e trapezoidal fuzzy, os quais mostram
a possibilidade para essas variações com diversos graus de pertinência através de uma
distribuição de probabilidade. Para se chegar a melhor ação para o decisor, supondo que
o critério escolhido seja a Regra de Decisão de Bayes, os autores propuseram utilizar o
método proposto por [Adamo 1980] e o método de Centro de Máxima (KLIR; YUAN,
1995), a fim de organizar as alternativas triangular e trapezoidal em ordem decrescente do
valor fuzzy esperado e encontrar uma resposta para o decisor.

Em [Shakeri et al. 2015], foi desenvolvido um sistema especialista baseado em
regras fuzzy para prever o movimento das ações, com vantagem de ser aplicado a especu-
ladores e operadores de mercado de transações. Foi utilizado o preço das ações da Apple
Company como dados de amostra para demonstrar a eficiência do modelo proposto. As
variáveis de entrada e saı́da do sistema foram determinadas de acordo com domı́nio do
sistema. E para decidir sobre o número otimizado de regras, os ı́ndices de validade do
cluster (algoritmos altamente sensı́veis ao ruı́do e outliers) foram aplicados em Fuzzy C-
Means (FCM) e Gustafson-Kessel (GK) que são abordagens de agrupamento difuso, que
foram unificados no trabalho descrito pela inferência Mamdani. A interface do modelo
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proposto nesse trabalho foi projetada pela Interface Gráfica do Usuário Matlab promo-
vendo aos usuários acesso a um sistema inteligente e fácil de usar. Nesse estudo, os
resultados mostraram que a proposta sistema fuzzy obteve um desempenho considerável
com erro menor do que 3%, o que permitiu reconhecer padrões de dados eficientemente.

Em [Neto et al. 2016]), os autores tinham como objetivo construir um modelo de
análise de investimentos através da LF aplicada ao mercado de ações. Para isso, os mes-
mos utilizaram como variáveis de entrada indicadores da análise fundamentalista, sendo
eles Preço/Lucro por Ação (P/LPA), Preço/Valor Patrimonial da Ação (P/VPA) e o endivi-
damento da empresa. Através de gráficos e equações construı́dos pelo sistema GeoGebra,
definiu-se cinco possibilidades em cada entrada, indo de muito baixo até muito alto, dessa
forma, as combinações resultaram em uma das seguintes saı́das: ganho alto, ganho médio,
sem ganho e perdas. Por fim, os autores utilizaram um cálculo para verificar a eficácia
do modelo e obtiveram uma resposta satisfatória quando comparando os resultados obti-
dos do projeto com o que aconteceu com os investidores do mercado de ações no ano de
estudo.

Um sistema baseado em regras fuzzy, utilizando o Fuzzy Logic Toolbox do MA-
TLAB com objetivo de auxiliar um investidor na escolha do investimento que melhor o
representa foi proposto em [Santos et al. 2016]. De acordo com o mesmo foram esco-
lhidas oito variáveis de entrada, que consistem em perguntas como tempo para utilizar a
aplicação, perda aceitável, entre outras, feitas ao possı́vel investidor como forma de clas-
sificar seu perfil. O sistema utiliza o Método de Inferência Fuzzy de Mamdani para obter
a relação fuzzy e a defuzzificação ocorrerá fornecendo uma saı́da crisp. A partir disso
o investidor será classificado nas três grandes classes que são: conservador, moderado e
arrojado, garantindo assim a escolha do investimento mais adequado ao seu perfil.

Por tratar-se de um mercado amplo e com diversas ferramentas de estudo,
houve diferentes formas de abordagem. No caso de [Acheme et al. 2014], e
[Shakeri et al. 2015], houve a utilização da análise técnica para auxiliar na tomada de
decisão de um investidor e [Neto et al. 2016] utilizou-se da análise fundamentalista. Já
no caso do estudo de [Lyrio et al. 2015], os autores além de utilizarem a análise técnica,
também utilizaram a análise fundamentalista. [Souza and Silva 2014] construı́ram um
modelo que indicava ao decisor qual tipo de investimento era mais lucrativo com base em
diversos parâmetros do mercado de investimentos. Ainda, [Santos et al. 2016] criou um
sistema em que as variáveis envolvidas abordavam as informações do investidor e do seu
perfil. De modo geral, os resultados dos artigos utilizados foram positivos, ou seja, houve
sucesso na aplicação da Lógica Fuzzy quando aplicada ao mercado de investimentos.

4. Conclusão
No presente artigo foi apresentada uma revisão sistemática da literatura, realizada através
da ferramenta StArt, que teve como principal objetivo verificar a utilização da LF no
mercado de investimentos. Nesse sentido, os modelos criados pelos autores que foram
analisados visaram auxiliar na tomada de decisão do investidor, para que o mesmo esco-
lhesse o investimento mais rentável e adequado ao seu perfil.

Verificou-se através da RSL que a LF mostra-se como importante metodologia
promovendo incremento a componentes de software para auxiliar na tomada de decisão
de um investidor. Isso ocorre devido aos modelos criados com a supracitada Lógica
Fuzzy, fundamentada em teoria matemática consolidada, permitirem inserir qualificação
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nos parâmetros envolvidos no mercado de investimentos, incluindo desde a etapa de mo-
delagem do sistema a incerteza dos dados manipulados pelo mercado de ações. E ainda,
neste contexto, abrangendo múltiplos critérios os quais como consequência, aumentam o
conhecimento dos modelos propostos e minimizam riscos de aplicações.

Na continuidade, o projeto apoia-se na opinião de especialistas para seleção das
variáveis de entrada/saı́da e construção do módulo de inferência considerando a definição
das funções de pertinência e estruturação do conjunto de regras de inferência, seguindo-se
a definição do método de defuzzificação.
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Abstract. Technology is present in many aspects of everyday life, such as edu-
cation - specifically in the learning process. When the process of acquiring kno-
wledge leads to positive feelings, ease in this process is created. There are Hu-
man Computer Interface (HCI) research methods in the User Experience (UX)
area to measure users’ emotions when performing an activity. However, the
uncertainty inherent in the evaluation of feelings imposes the need for flexible
methodologies for treating subjectivity. This paper proposes a flexible user ex-
perience assessment method based on requirements gathering and Fuzzy Logic
application to support uncertainty modeling.

Resumo. A tecnologia está presente em diversos aspectos do cotidiano, como,
por exemplo, na educação - especificamente no processo de aprendizagem.
Quando o processo de adquirir conhecimento remete a sentimentos positivos,
cria-se uma facilidade nesse processo. Existem métodos de pesquisa em In-
terface Humano-Computador (IHC) na área de User Experience (UX) visando
mensurar as emoções dos usuários ao realizarem uma atividade. Entretanto, a
incerteza inerente à avaliação de sentimentos impõe a necessidade de metodo-
logias flexı́veis para tratamento da subjetividade. Este artigo propõe um método
de avaliação flexı́vel de experiência de usuário baseada na coleta de requisitos
e com aplicação da Lógica Fuzzy como suporte à modelagem da incerteza.

1. Introdução

No mundo atual, a lista de habilidades e conhecimentos necessários para o pleno exercı́cio
da cidadania no século XXI é tão extensa quanto controversa. Uma habilidade que cada
vez mais está sendo cobrada das pessoas é saber usar a tecnologia e os dispositivos tec-
nológicos presentes. Com isso há uma crescente disponibilidade de novas aplicações
com foco no aprendizado e, cada vez mais, novas soluções para aprendizagem mediada
por tecnologia são desenvolvidas, em diversificadas formas e distintas áreas de atuação,
incluindo ainda diferentes etapas da vida de usuários. Diante dessa motivação, as pesqui-
sas em IHC visam novas formas de avaliações do processo de aprendizagem via mı́dias
digitais, nas quais estejam incluı́das as dimensões do perfil do usuário e da tecnologia
aplicada, respectivamente.

∗Trabalho concluı́do.
†O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 43



A capacidade individual em aprender está diretamente relacionada ao estado emo-
cional do indivı́duo. Logo, quanto maior a motivação para adquirir conhecimento, mais
fácil e prazerosa será a tarefa de aprendizagem. As pessoas costumam buscar atividades
e ocupações que fazem com que se sintam bem e, em contrapartida, excluem atividades
que geram algum desconforto [da Fonseca 2016].

A pesquisa em experienciação de usuários na área de Interface Humano-
Computador (IHC), do inglês Human-Machine Interface, relaciona-se com as emoções
sentidas pelos usuários no uso de um sistema computacional. Existem métodos e
técnicas dentro da Experiência do Usuário, do inglês User Experience (UX), para me-
dir a satisfação do usuário ao utilizar um software. Porém, por se tratar de um aspecto
subjetivo e pessoal, não é possı́vel medir com exatidão a UX. Diante desse problema, é
possı́vel aplicar uma técnica de inteligência computacional que utiliza Logica Fuzzy (LF)
para mensurar a subjetividade.

O objetivo deste trabalho é propor o uso de uma técnica baseada em métodos
fuzzy para validar a UX em uma oficina que usa dispositivos tecnológicos com foco na
aprendizagem criativa. Para isso, será utilizada uma metodologia baseada em coleta de
requisitos e Lógica Fuzzy para análise de UX. O uso de questionários aplicados é uma
técnica prospectiva que envolve a opinião do usuário e a avaliação entre ele e o sistema.
Esses são utilizados para coletar as opiniões dos usuários, fazendo ao final uma avaliação
tanto qualitativa, quanto quantitativa do produto avaliado. Já a LF será empregada na
avaliação e classificação do método de avaliação de UX, uma vez que ela permite inferir
conclusões e obter respostas de informações vagas, ambı́guas e imprecisas que podem
estar presentes nos dados coletados pelo processo de aplicação dos questionários.

Na primeira seção é apresentada uma introdução sobre os principais temas que
compõem este trabalho. No próximo capı́tulo são apresentados os principais trabalhos
relacionados. Logo em seguida, abordam-se os conceitos de UX. O texto é seguido por
uma seção na qual é apresentado o conceito de LF. Após é apresentado a metodologia
usada no trabalho. No próximo capı́tulo, apresentam-se os resultados obtidos e finaliza-se
com o capı́tulo de conclusão.

2. Trabalhos Relacionados
Nos trabalhos de Da Silva [da Silva et al. 2016], Piasse [Piasse et al. 2012] e Santos
[Santos et al. 2007] é definida uma técnica baseada em métodos fuzzy para avaliar a usa-
bilidade por meio de dados providos de pesquisas realizadas junto aos usuários. A meto-
dologia para avaliação de usabilidade é dividida em três etapas: (i) elaboração dos casos
de teste, (ii) aplicação dos questionários, e (iii) o tratamento dos dados.

As ferramentas testadas foram os softwares Jabref e o PHSTAT. O questionário
foi baseado nas métricas sugeridas em [dos Santos 2007] e totalizavam 20 questões. Para
as respostas foi adotada a escala Likert (de Muito Ruim à Muito Boa).

A etapa de tratamento dos dados compreende a consolidação das opiniões dos
usuários e a determinação da frequência dessas opiniões.

Para a execução das etapas seguintes foi desenvolvido um programa em MatLab,
que recebe como entrada os dados iniciais, isto é, a Frequência das Opiniões dos Usuários
(FOU), e calcula a FOUN (Frequência das Opiniões dos Usuários Normalizada). Na
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sequência, determinam-se os seguintes parâmetros: (i) NN (Número Nebuloso), (ii) NNM
(Número Nebuloso Médio), (iii) NNMN (Número Nebuloso Médio Normalizado) e, fi-
nalizando, apresentam-se graficamente os resultados para que seja efetivada a análise dos
resultados.

Os resultados obtidos com a nova metodologia visam a apoiar o processo de
verificação da usabilidade de software. Essas verificações são necessárias para satisfa-
zer às necessidades dos usuários no desenvolvimento de aplicações de software.

3. Experiência de Usuário
O termo User Experience que revelou a área de pesquisa da IHC em Experiência do
Usuário, foi criado no ano de 1990 por Donald Norman [de Sousa and Bertomeu 2015].
À medida que surgiam novas necessidades de interagir com sistemas computacionais,
verificou-se que a interface de usuário e sua usabilidade não abrangiam todos os sentidos.
A fim de cobrir todos os aspectos da experiência do usuário via interação com o sistema
computacional houve a necessidade da criação de uma nova área chamada Experiência de
Usuário.

De acordo com Barbosa [Barbosa and Silva 2010] a satisfação do usuário está re-
lacionada com o uso do sistema sobre as emoções e sentimentos do usuário. No passar
dos anos, os sistemas evoluı́ram e tornaram-se mais presentes, não somente em atividades
de trabalho, mas abrangendo diversas particularidades do cotidiano. A partir dessa nova
demanda, criou-se a necessidade de observar a influência dessas novas tecnologias nas
emoções e sentimentos dos indivı́duos. Para alguns estudiosos da área, a preocupação
com emoções e sentimentos está presente no critério de usabilidade, a qual se relaciona
com uma avaliação subjetiva. Não obstante, outros enxergam como um critério diferente
e o chamam de UX.

Embora não seja possı́vel prever com exatidão a UX, essa se demonstra subjetiva
e pessoal e pode-se criar sistemas com o intuito de satisfazer o usuário com relação a ela.
Com auxı́lio de técnicas é possı́vel desenvolver sistemas que promovam sensações mais
agradáveis e remetam a emoções satisfatórias, afastando assim, as emoções negativas
[Barbosa and Silva 2010].

Há diversos aspectos positivos e negativos da subjetividade que devem ser obser-
vados dentro da UX como: satisfação, motivação, criatividade, desafio, frustração, entre
outros. Diante disso, existem inúmeros critérios com os quais o usuário pode se beneficiar.
Conquanto, torna-se praticamente impossı́vel que um sistema possa abranger a todos.

Vale ressaltar, que os usuários tendem a possuir inúmeras diferenças, como por
exemplo: os menos experientes ficariam mais felizes com uma ferramenta que trouxesse
informações básicas para seu uso, ao passo que, os mais experientes poderiam frustrar-se
com as informações em demasia. Por isso é imprescindı́vel conhecer o público alvo e
definir quais são os aspectos mais importantes que se deve contemplar.

4. Lógica Fuzyy
A Lógica Fuzzy foi concebida como uma extensão da Lógica Clássica, no ano de
1965 pelo professor Loft Asker Zadeh. Na modelagem da incerteza, os conceitos da
lógica clássica de Aristóteles integram-se com fundamentos da teoria dos conjuntos
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e com o grau de pertinência como proposto no trabalho pioneiro de Jan Lukasiewicz
[Chenci et al. 2011]. Desta integração surgiu a Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF), obje-
tivando fornecer ferramentas matemáticas para modelagem e tratamento de informações
incertas, imprecisas, hesitantes ou vagas.

A TCF é capaz de expressar matematicamente as expressões linguı́sticas
intrı́nsecas ao raciocı́nio humano via estruturas de raciocı́nio lógico aproximativo dos
computadores digitais. A principal caracterı́stica da LF, que fez com que fosse escolhida
ao invés da clássica para esse trabalho, é que suas variáveis podem pertencer, ao mesmo
tempo, a diversos conjuntos com determinado grau variando de 0 a 1, e não necessaria-
mente apenas por 0 ou 1 [Piasse et al. 2012].

4.1. Conjuntos Fuzzy
A relação (A ⊂ X) de elementos x existentes em um universo X define um conjunto
clássico A em um universo de discurso X . Cada elemento x do universo de discurso pode
pertencer ao conjunto A (x ∈ A) ou não (x 6∈ A). Desta forma pode-se mapear cada
elemento de x em 1 ou 0 dependendo se o elemento é ou não membro do conjunto A
[da Silva et al. 2016]. Representa-se o conjunto por:

A(x) =

{
0 se x /∈ A
1 se x ∈ A

A fim de compreender números infinitos de valores no intervalo [0, 1] Zadeh de-
cide generalizar a função. A função de pertinência µa(X) :→ [0, 1] define um conjunto
fuzzy A em um universo X junto com o conjunto de pares ordenados:

A = {(µa(X), x)|x ∈ X}
onde µa determina quanto x é compatı́vel com o conjuntoA. Um elemento pode pertencer
a mais de um conjunto fuzzy com diferentes graus [Piasse et al. 2012].

4.2. Números Triangulares Nebulosos
São números nebulosos especias e segue o modelo matemático a seguir
[Braga et al. 1995]:

f(x : a, b, c)





0 x < a
(x− a)/(b− a) a ≤ x < b
(c− x)/(c− b) b ≤ x < c
0 c ≤ x
restrição a < b < c

Os conceitos de Moda e Amplitude são muito importantes dentro dos números tri-
angulares nebulosos. A Moda representa o valor do número nebuloso a qual a pertinência
é igual a 1 e a Amplitude é a metade da base do número nebuloso e, representa o intervalo
de confiança. Quanto menor a amplitude, maior a confiança dos dados; quanto maior a
amplitude, menor a confiança dos dados [Braga et al. 1995].

Dado um número nebuloso triangular (4|2), o valor da Moda é 4 e a Amplitude 2.
Em uma escala [0;2;4;6;8], o conjunto nebuloso resultante é: A(X) = 0|0+0.5|2+1|4+
0.5|6 + 0|8.
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5. Metodologia
A metodologia para análise de UX pode ser dividida nas seguintes etapas: definição da
oficina, elaboração dos casos de testes, aplicação do questionário e análise dos resultados.

5.1. Definição da Oficina

A oficina proposta foi construı́da com o objetivo de descobrir se aconteceria o processo
de aprendizagem a partir da mesma e dos matérias disponı́veis para a sua execução. A ofi-
cina ocorreu da seguinte forma: sugeriu-se uma tarefa desafiadora (Projetos); realizou-se
uma etapa introdutória, na qual se realçou o significado a partir do contexto dos partici-
pantes; objetivou-se a estimulação de emoções positivas por intermédio de músicas co-
nhecidas pelos alunos (Paixão), de maneira mais confortável, descompromissada e lúdica
(Aprender Brincando) em um ambiente amistoso, incentivando a colaboração entre todos
[Resnick 2014].

Com uma breve introdução, os alunos eram desafiados a criar um instrumento
musical usando materiais comuns (cola, papel, tesoura e etc.), bem como materiais re-
cicláveis e sucatas (papelão, garrafa plástica, lata de refrigerante e etc.). Logo em seguida,
com ajuda do Kit Makey Makey e do Scratch era incluı́do o som no instrumento criado.

5.2. Elaboração dos Casos de Testes

O método utilizado neste artigo foi baseado no trabalho de Koster [Koster et al. 2016].
Os autores propõem a utilização, com adaptações, de dois métodos: Experience Sampling
Method (ESM) e User Engagement Scale (UES). Originalmente o método ESM foi de-
senvolvido para avaliar as respostas emocionais das pessoas para eventos e é adaptado
para mensurar a satisfação dos usuários.

Para aumentar a amostra de usuários, houve a necessidade de realizar os testes em
2 grupos de alunos: o grupo 1 era composto por 5 alunos oriundo de escola privada e o
grupo 2 de 12 alunos de uma escola da rede pública. Os grupos não haviam realizado
trabalho parecido, embora já tivessem utilizado o Scratch.

5.3. Aplicação dos Questionários

Foi aplicada uma atividade para ser desenvolvida com os materiais e as ferramentas tec-
nológicas disponı́veis e, após, foi aplicado um questionário com cada um dos participan-
tes. A aplicação do questionário com os usuários foi realizada para identificar a UX. Na
Tabela 1 é apresentado o questionário composto por 6 perguntas que servem de base para
avaliação da oficina. Cada questão corresponde a uma determinada métrica.

Tabela 1. Perguntas do questionário e métricas

N◦ Pergunta Métrica
1 Você se sentiu desafiado com a oficina? Projetos
2 Você achou divertida a oficina Aprender Brincando
3 Você trocou materias ou ideias com os outros? Parcerias
4 Você achou apaixonante a oficina? Paixão
5 Você achou significante a oficina pra sua vida? Propósito
6 Você achou super legal a oficina? Ideias Poderosas
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Para as respostas foi adotada a escala de Likert. A fim de facilitar que os alunos
imprimissem suas respostas, foram usados os estados emocionais do método ESM. Con-
forme a Figura 1 o aluno poderia escolher o “emoticon”que mais assemelha-se à satisfação
que sentiu na oficina, começando da esquerda para direita: menos satisfeito, insatisfeito,
indiferente, satisfeito e muito satisfeito. Foi explicado o significado de cada “emoticon”e
o que representaria para cada pergunta.

Figura 1. Os cincos estados emocionais do método ESM

5.4. Tratamento dos Dados
Conforme o trabalho de Piasse [Piasse et al. 2012] o processo de tratamento dos dados
seguiu as seguinte etapas:

1. Consolidar as opiniões dos usuários;
2. Determinar a Frequência das Opiniões dos Usuários (FOU);
3. Realizar a Normalização da Frequência das Opiniões dos Usuários (FOUN): é

realizado dividindo-se a FOU pela frequência máxima encontrada;
4. Encontrar o Número Nebuloso (NN) que mais se aproxima da FOU. O número é

obtido dentre os números triangulares nebulosos que tiverem a mesma moda da
FOUN. Para determinar a semelhança entre eles, usa-se a fórmula:

SA(x),B (x) =
|A(x) ∩B(x)|
|A(x) ∪B(x)|

5. Encontrar o Número Nebuloso Médio (NNM) para cada métrica, para isso será
necessário o uso da fórmula:

µNNM(x1, ..., xk) =
1

k

∑

i=1,...,k

µA(xi)

6. Encontrar o Número Nebuloso Médio Normalizado (NNMN): divide-se todos os
valores de pertinência pela pertinência máxima desse mesmo número nebuloso.

7. Encontrar o NNMN que se aproxima do NN de mesma moda para que se possa
encontrar o Número Triangular Nebuloso final que irá representar a classificação
da métrica. Com este Número Triangular Nebuloso encontrado na etapa anterior
pode-se chegar a duas conclusões muito importantes:

(a) Moda: determina o conjunto em que a métrica estará classificada da se-
guinte forma: 0 - Muito Ruim, 2 - Ruim, 4 - Média, 6 - Boa e 8 - Muito
Boa.

(b) Amplitude: determina a dispersão média das opiniões dos usuários. Re-
presenta o intervalo de confiança que se tem no valor da função de per-
tinência. Menor amplitude = maior confiança, maior amplitude = menor
confiança. A representação da dispersão das opiniões dos usuários é dada
como segue: 1 - Mı́nima, 2 - Média, 3 - Alta, 4 - Muito Alta. Se a am-
plitude de uma métrica for maior ou igual a 2, é aconselhado reavaliar o
sistema e aumentar o número da amostra de usuários.
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6. Resultados
Na Figura 2 são apresentados os dados obtidos para a métrica Aprender Brincando.
Seguindo as etapas descritas no Capı́tulo 5.4, a primeira etapa consiste na consolidação
das opiniões dos usuários (1), o segundo passo é determinar a FOUN (2,3), pegar os
dados obtidos e dividi-los pelo maior valor encontrado. A próxima etapa configura-se
pela obtenção do NN (4a), usa-se a fórmula do item 4 do Capı́tulo 5.4, encontra-se o
somatório do mı́nimo entre os dois conjuntos e os divide pelo somatório dos máximos.
Dentre os números encontrados há o que mais se aproxima do maior grau de pertinência,
no caso o valor que mais se aproximou foi o SA(x)(8|1). Por último, foram apresentados
(4b) os números FOUN e o NN para a métrica em questão. Os passos seguintes não são
necessários já que cada métrica tem apenas uma questão.

Figura 2. Resultados da métrica Aprender Brincando

Os resultados contemplam a atuação de todos os participantes da oficina. Na
Figura 3 são apresentados os resultados das 3 primeiras métricas (projetos, aprender brin-
cando e parcerias). As 3 últimas métricas são apresentadas na Figura 4. Para cada métrica
é apresentado um gráfico que contém os parâmetros NN e o FOUN. As métricas reportam-
se às questões que são descritas logo a seguir:

1. Projetos: A questão 1 que está relacionada com a métrica de projetos. Aqui
obteve-se um número triangular nebuloso (6|2) que representa a opinião média
igual a 6 (boa) com amplitude 2, indicando uma dispersão Média. Embora a
avaliação tenha sido positiva sugere-se ampliar o número da amostra e refazer os
testes para levar a dispersão para mı́nima.

2. Aprender Brincando: A questão 2 relaciona-se com a métrica de aprender
brincando. Nesta métrica obteve-se um número triangular nebuloso igual a (8|1)
que representa a opinião média igual a 8 (muito boa) e dispersão 1, ou seja,
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mı́nima. O que faz as opiniões dos usuários menos dispersas.

3. Parcerias: A questão 3 está relacionada com a métrica de parcerias. A média
nesse quesito foi 8 (muito boa) e a dispersão 1 (mı́nima) sendo o número
triangular nebuloso (8|1).

4. Paixão: A questão 4 está relacionada com a métrica de paixão, para a qual
obteve-se o número triangular nebuloso (8|1), com média igual a 8 (muito boa) e
dispersão 1 (mı́nima).

5. Propósito: A questão 5 relaciona-se à métrica do propósito. Como resultado
tem-se o número triangular nebuloso (8|3) com média igual a 8 (muito boa) e
dispersão 3 (alta). Indica uma avaliação muito boa, porém com uma dispersão
alta das opiniões dos usuários.

6. Ideias Poderosas: A última questão (6) é sobre a métrica das ideias poderosas.
Obteve-se o NTN (8|2) com média igual a 8 (muito boa) e dispersão 2 (média).

Figura 3. Resultados da aplicação do questionário para as 3 primeiras métricas

Figura 4. Resultados da aplicação do questionário para as 3 últimas métricas

O resultado final da avaliação de UX da oficina para este caso de teste indica
que três das seis métricas de UX foram aceitas, pois apresentaram amplitude menor que
2, indicando que representam grau de confiança muito alto. Nas outras três regras os
resultados foram satisfatórios, porém o grau de dispersão varia entre 2 (média) e 3 (alta), o
que sugere opiniões dos usuário espalhadas diminuindo a confiabilidade. Para esses casos,
é necessário repensar a métrica e refazer os testes com um maior número de usuários.

50 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



7. Conclusões
Este artigo considera a avaliação de UX via oficina de aprendizagem criativa, usando
Lógica Fuzzy para análise dos resultados do questionário aplicado. Os resultados obtidos
por meio da metodologia proposta atenderam às expectativas de se criar um instrumento
para avaliar a UX na oficina, deixando claras as métricas que requerem maior atenção.
Os resultados obtidos com este trabalho visam a apoiar o processo de verificação da Ex-
periência de Usuário. Estas verificações são necessárias para satisfazerem as necessidades
dos usuários. Na literatura não foram encontrados trabalhos que avaliassem a UX com o
apoio da LF. Sendo assim, este trabalho introdutório estimula novas investigações e pes-
quisas nessa área. Na continuidade, sugere-se aumentar a amostra de usuários e o número
de questões buscando incremento nos dados que levem a informações mais precisas.
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Abstract. Dynamic consolidation of virtual machines (VMs) is an effective way
to improve resource utilization and power efficiency in cloud computing, di-
rectly affecting Quality of Service aspects. This paper presents Int-FLBCC, a
new proposal with exploring a Type-2 Fuzzy Logic approach to address the un-
certainties and inaccuracies in determining resource usage, aiming at energy
savings with minimal performance degradation. Validation results in a simula-
ted cloud computing environment showed improvements in energy efficiency of
8.83% with IQR XY and 22.43% with MAD XY. For fulfillment of Service Level
Agreements (SLA), the best values achieved were 9.06% with MAD XY and 25%
of THR Lex1.

Resumo. A consolidação dinâmica de máquinas virtuais (MVs) é uma maneira
eficaz de melhorar a utilização de recursos e a eficiência energética em data
centers da nuvem, afetando diretamente os aspectos de Qualidade de Serviço
(QoS). Este artigo apresenta uma nova proposta explorando a Lógica Fuzzy
Tipo-2 para tratar as incertezas e imprecisões na determinação da utilização
dos recursos na computação em nuvem, visando economia de energia sem
degradação de desempenho. Para validação da proposta executamos testes em
um ambiente simulado de computação em nuvem com a ferramenta CloudSim.
A validação dos resultados através de simulação mostraram melhorias na
eficiência energética de 8,83% com IQR XY e 22,43% com MAD XY. Para
o cumprimento dos Acordos de Nı́vel de Serviço (SLA), os melhores valores
alcançados foram 9,06% com MAD XY e 25% de THR Lex1.

1. Introdução
A Computação em Nuvem (CN) é um paradigma computacional constituı́do das catego-
rias de Infraestrutura (IaaS), Plataforma (PaaS) e Software (SaaS) como Serviço usando
um modelo de pagamento por uso, cujo valor pago é proporcional ao uso. Na CN data
centers são usados para hospedagem das aplicações e conhecidos por demandar grande
quantidade de eletricidade, elevando o custo operacional para os provedores e contri-
buindo com a emissão de CO2 no meio ambiente [Toosi and Buyya 2015]. A principal
vantagem deste paradigma é que ambos clientes e provedores podem ajustar rápida e

∗Em progresso.

52 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



continuamente a alocação de recursos com base nas necessidades atuais, caracterı́stica
conhecida como elasticidade [Mell et al. 2011].

De acordo com o relatório do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC)1

dos Estados Unidos (EUA), em 2014, somente os seus data centers consumiram uma
estimativa de 70 bilhões de quilowatts/hora (kWh), representando cerca de 1.8% do seu
consumo total de eletricidade [Shehabi et al. 2016].

O problema de minimização do consumo energético sobre restrições de QoS é
complexo analiticamente como um todo, e faz parte da consolidação dinâmica de MVs,
que é um problema NP-Difı́cil [Beloglazov and Buyya 2013]. Os principais desafios
da CN são: (i) provisionamento automático de serviço; (ii) migração de MVs; (iii)
consolidação de servidores, (iv) gerenciamento de energia, e ainda, (v) segurança de da-
dos.

A utilização de ambientes distribuı́dos de CN para execução de aplicações que
necessitem de grandes computações vem crescendo a cada dia, estimulando para que os
desafios da área busquem o uso eficiente dos recursos e, dentre os quais destacam-se as
seguintes questões de pesquisa: (i) os balanceadores de carga consideram as incertezas
associadas a fatores como Poder Computacional (PC), Custo de Comunicação (CC), e
Random Access Memory (RAM)? (ii) os balanceadores estão munidos de técnicas consis-
tentes para o tratamento das incertezas associadas aos ambientes de CN? (iii) os usuários
possuem o preciso conhecimento sobre a demanda computacional, e de comunicação para
suas aplicações?

Considerando este contexto e levando em conta alguns trabalhos como os proje-
tos [Toosi and Buyya 2015] e [Haratian et al. 2018], que utilizam Lógica Fuzzy (LF) no
balanceamento de carga na CN, este trabalho discute Int-FLBCC (Interval Fuzzy Load
Balancing for Cloud Computing). O desenvolvimento desta proposta estende a aborda-
gem de [Moura et al. 2018], contribuindo para a consolidação dinâmica de MVs empre-
gando a Lógica Fuzzy Tipo-2 (LFT2) na modelagem das variáveis geradoras de incerteza
PC, CC e RAM, em busca do equilı́brio entre a eficiência energética e SLA.

O artigo está estruturado em cinco seções. A primeira seção trata dos fundamentos
contextuais do trabalho, a segunda seção dos conceitos básicos da LFT2 relevantes para
modelagem e análise do balanceamento de carga na CN. Na seção 3, apresenta-se a mode-
lagem do componente Int-FLBCC, incluindo detalhamento da base de dados, fuzzificação,
base de regras, inferência e defuzzificação. Segue-se, na seção 4, o estudo de caso apli-
cado a Int-FLBCC, com uma descrição dos testes realizados. Por fim, apresentam-se as
considerações finais.

2. Fundamentos da Lógica Fuzzy Tipo-2
Lotf Zadeh introduziu a LFT2 em 1975 como extensão da LF [Zadeh 1975]. Seu surgi-
mento está relacionado com a insuficiência da teoria dos Conjuntos Fuzzy (CF) tradici-
onais na modelagem das incertezas inerentes à definição das funções de pertinência dos
antecedentes e consequentes em um Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) [Mendel 2003].
Esses conjuntos podem ser usados em situações onde existe incerteza sobre o grau, for-
mas, e/ou parâmetros das funções de pertinência [Karnik and Mendel 1998], fornecendo

1https://www.nrdc.org/
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uma estratégia potencial no tratamento das incertezas em modelos baseados em múltiplos
critérios obtidos através de distintos especialistas, ou ainda, extraı́do de simuladores.

Nesta proposta, a LFT2 é considerada com base na teoria dos Conjuntos Fuzzy
do Tipo-2 (CFT2), sugerida para o tratamento de incertezas e permitindo especificar um
intervalo Y = [µA, µA] como grau de pertinência de tal elemento x em um conjunto fuzzy
A [Mendel et al. 2006]. Desta forma, estendendo a teoria dos CF, a teoria dos CFT2 é
capaz de modelar a imprecisão com habilidade adicional, considerando a imprecisão (não
especificidade) como outro aspecto importante da incerteza, refletindo essa incerteza por
toda a extensão do grau de pertinência intervalar.

Definição 1 [Karnik and Mendel 1998] Um CFT2A é caracterizado por uma Função de
Pertinência do Tipo-2 (FPT2) sempre que 0 ≤ µÃ(x, u) ≤ 1, x ∈ X e u ∈ Jx ⊆ [0, 1],
cada CFT2 Ã está caracterizado por uma FPT2 µÃ:

Ã = {((x, u), µÃ(x, u)) | ∀x ∈ X, ∀u ∈ Jx ⊆ [0, 1]}. (1)

Um CFT2 atribui a um elemento no universo X um mapeamento A(x) : [0, 1]→
[0, 1], e pode ser definido como

{(x,A(x, t)) : x ∈ χ, t ∈ [0, 1]}

quando A(x, .) : [0, 1] → [0, 1] é dado como A(x, t) = A(x)(t), para cada x ∈ χ,
t ∈ [0, 1]. Em particular nos CF A(x) é um número real em [0, 1], para cada x ∈ χ.

Definição 2 [Mendel et al. 2006] Quando todo µA(x) = 1, então A é um conjunto fuzzy
intervalar

A(x) = {(u, 1) : u ∈ Jx ⊆ [0, 1]}, ∀x ∈ χ.

Observa-se que os conjuntos fuzzy valorados por intervalos [Gehrke et al. 1996] é um
caso particular de CFT2. Se A é um CFT2 A(x) = [A(x), A(x)], ∀x ∈ χ. Além disso,
seja A,B CFT2, as correspondentes operações de (i) Complemento, (ii) União e (iii)
Intersecção são também CFT2, definido como:

AC(x) = [1− A(x), 1− A(x)];
A(x) ∪B(x) = [max(A(x), B(x)),max(A(x), B(x))];

µA∩B(x) = [min(A(x), B(x)),min(A(x), B(x))],∀x ∈ χ.

Denotando, A(x) = X, B(x) = Y, ∀x ∈ χ, U como o conjunto de todos os
intervalos reais no intervalo unitário [0, 1] e U como o conjunto dos valores fuzzy tipo-
2 do intervalo, a ordem parcial em U é a Ordem do produto [Klement et al. 2004] dada
como:

X ≤ Y ⇔ X ≤ Y ∧X ≤ Y .

Um sistema baseado em LFT2 pode estimar funções de entrada e saı́da, por meio
do uso de heurı́sticas e técnicas intervalares. A seguir os principais blocos que constituem
um Sistema de Inferência Fuzzy Tipo-2 (SIFT2) são brevemente descritos:
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(1) Interface de Fuzzificação: O processo de fuzzificação baseado em LFT2 é realizado
de acordo com a natureza e definição de um CFT2, associando um valor de entrada
com uma função intervalar e não simplesmente com um único valor U . Em outras
palavras, é inserido no mecanismo de inferência a incerteza relacionada as funções
de pertinência de entrada. Assim, para cada entrada A(x) um vetor de entrada
x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ χn quando n ∈ N∗ está relacionado a um par de vetores
em Un obtidos da seguinte forma:

(
A(x1), A(x2), . . . , A(xn)

)
, (A(x1), A(x2), . . . , A(xn)) .

(2) Base de Regras (BR): constituı́da por regras que classificam as Variáveis
Linguı́sticas (VL) de acordo com os CFT2 valorados por intervalos;

(3) Unidade de Decisão Lógica: realiza as operações de inferência entre os dados de
entrada e as condições impostas na BR, gerando a ação a ser realizada no SIFT2;

(4) Defuzzificação: nesta fase, são consideradas duas principais etapas, que são elas:
(i) Redutor de Tipo: responsável por reduzir CFT2 em CF, ao buscar o

melhor CF que representa o CFT2 deve satisfazer a seguinte premissa:
quando toda a incerteza desaparecer, o resultado do SIFT2 reduz-se a um
SIF [Wu and Nie 2011].

(ii) Defuzzificação: a saı́da do SIFT2 usa a média dos pontos limites yL e yR:

y =
Y + Y

2
=
B(x) +B(x)

2
,∀x ∈ χ, (2)

onde os valores yL e yR são calculados via método iterativo de Karnik e
Mendel (algoritmo KM), ou obtido através do uso de um método conven-
cional, como o centroide, no valor final da inferência.

Além da abordagem da LFT2 com SIFT2 também considera-se a ordenação
de intervalos por meio das ordens admissı́veis explicadas em [Bustince et al. 2013,
Zapata et al. 2017], pois diante disso, por vezes, nem sempre uma lista de inter-
valos gerada com a saı́da do SIFT2 é comparável pelos métodos convencionais
[Zapata et al. 2017]. As ordens admissı́veis consideradas neste trabalho são relatadas bre-
vemente a seguir:

1. A Ordem de Xu e Yager [Xu and Yager 2006]: ∀ X, Y ∈ U,

[X,X] ≤XY [Y , Y ]⇔
{

X +X < Y + Y ; or

X +X = Y + Y and X −X ≤ Y − Y .

2. As ordens Lexicográficas ≤Lex1 relacionada a primeira variável, e ≤Lex2 a segunda
variável, que são respectivamente definidas da seguinte forma:

[X,X] ≤Lex1 [Y , Y ]⇔
{
X < Y ; or
X = Y and X ≤ Y ;

[X,X] ≤Lex2 [Y , Y ]⇔
{
X < Y ; or
X = Y and X ≤ Y .
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3. Modelagem do Sistema Fuzzy Tipo-2

O Int-FLBCC é responsável por verificar o Nı́vel de Utilização (U) do host relacionado
ao balanceamento de carga na computação em nuvem. O sistema Int-FLBCC considera
uma base de regras atuando em três etapas: Fuzzificação, Inferência e Defuzzificação
retornando como saı́da o U de cada host do ambiente da nuvem computacional.

3.1. Banco de Dados e Definição das Funções de Pertinência

Através do estudo das variáveis junto a um especialista foram transformadas as VL re-
lativas a cada uma das variáveis de incerteza em CFT2, usando a forma trapezoidal na
representação gráfica das suas funções de pertinência.

A leitura das configurações aplicadas no ambiente de computação em nuvem si-
mulado é realizada na mensuração dos atributos de PC, CC e RAM. Os valores são apli-
cados a uma escala padrão adotada considerando o intervalo [0; 10], para PC Eq. (3), CC
Eq. (4) e RAM Eq. (5) na obtenção dos correspondentes graus de pertinência. De acordo
com os parâmetros destacados na Tabela 1.

PC = (hi(MM)/MaxPC ∗ 10) (3)
CC = ((10 ∗ hi(UoB))/MinCC) (4)

RAM = (hi(UoR)/MaxRam) ∗ 10 (5)

Tabela 1. Parâmetros da Escala Padrão
Parâmetro Descrição
hi representando o host(i) do ambiente da nuvem;
MM Máximo de MIPS disponı́vel no host i considerando todos os Processing Elements (PE);
UoB representando a utilização de largura de banda do host i;
UoR o uso de memória RAM no host i;
MaxPC valor total em MIPS do melhor host do ambiente da nuvem;
MinCC o menor custo de comunicação no ambiente da nuvem;
MaxRAM o valor de RAM do melhor host.

As Equações (3), (4) e (5) estão associadas as FPT2 das Figuras 1(a), 1(b), 1(c)
e 1(d) modelando as respectivas variáveis PC, CC, RAM e U. A seguir são descritos os
Termos Linguı́sticos utilizados na definição dos CFT2.

(i) CFT2 da variável PC são os seguintes: “Limitado” (PCL), “Razoável” (PCR) e “Ele-
vado” e considerando (PCE - como melhor caso). Sendo PC = a e a ∈ [0; 10],
obtemos as FPT2 apresentadas em modo gráfico na Figura 1(a).

(ii) CFT2 da variável CC são: “Pequeno” (CCP - melhor caso), “Médio” (CCM) e
“Grande” (CCG). Sendo CC = b e b ∈ [0; 10], têm-se as FPT2 da Figura 1(b).

(ii) CFT2 da variável RAM são: “Baixo” (RAMB - melhor caso), “Médio” (RAMM) e
“Grande” (RAMG). Sendo que para RAM = c e c ∈ [0; 10], têm-se as FPT2 da
Figura 1(c).

(iii) CFT2 da variável U usados nesse caso são: “Baixa” (UB), “Média” (UM) e “Alta”
(UA). Sendo U = d e d ∈ [0; 10]. O nı́vel de utilização U das maquinas também é
adaptado para escala padrão conforme mostra a Figura 1(d).
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(a) PC (b) CC (c) RAM (d) U

Figura 1. PC, CC, RAM, e U na escala padrão

Figura 2. Processo de Fuzzificação

3.2. Fuzzificação

Nessa etapa, ocorre o mapeamento dos valores de entrada (já ajustados para escala obser-
vada na seção 3.1) para o domı́nio fuzzy, como destaca a Figura 2.

3.3. Base de Regras

A Base de Regras do Int-FLBCC foi desenvolvida com o intuito de ser facilmente com-
preensı́vel e editável, considerando três fatores: (i) as VL nomeiam os CF, tornando a
modelagem do sistema mais próxima do mundo real; (ii) são utilizadas conexões lógicas
do tipo “AND” para criar a relação entre as variáveis de entrada; (iii) as implicações são
do tipo modus ponens (modo afirmativo):

Se ((x é A) e (y é B)) então (z é C).

3.4. Inferência

No processo de Inferência, ocorrem as operações entre os CF, combinação dos anteceden-
tes das regras e implicações via o operador modus ponens generalizado. Esta fase ocorre
em três etapas:

(i) Aplicação da Operação Fuzzy: Como as regras são formadas pelo operador fuzzy
“AND”, a aplicação utiliza o método MIN (mı́nimo) sobre os valores retornados
da fuzzificação;

(ii) Aplicação do Método de Implicação Fuzzy: realizada pela combinação entre o va-
lor obtido na aplicação do operador fuzzy e os valores do CF de saı́da da regra,
utilizando o método MIN (mı́nimo) sobre estas combinações;

(iii) Aplicação do Método de Agregação Fuzzy: considera a composição dos resultados
fuzzy da saı́da de cada regra, utilizando o método MAX (máximo), assim criando
uma única região fuzzy para ser analisada pelo próximo processo do módulo fuzzy.
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3.5. Defuzzificação
A defuzzificação é a transformação da região resultado da inferência, a técnica utilizada
foi o Centro da Área. Esse método calcula o centroide (x) da área composta pela saı́da
SIFT2 (união de todas as contribuições de regras demonstradas nas seções 3.3 e 3.4),
definido pela seguinte fórmula:

u =

∑N
i=1 uiµOUT (ui)∑N
i=1 µOUT (ui)

(6)

4. Resultados
A configuração do ambiente de testes empregou o CloudSim [Calheiros et al. 2011], um
kit de ferramentas para modelagem e simulação de infraestruturas e serviços da CN. Uma
biblioteca Java de código aberto chamada Juzzy [Wagner 2013] foi usada para implemen-
tar o SIFT2. Para todas as experimentações, cargas de trabalho do mundo real da infra-
estrutura PlanetLab2 foram empregadas. O ambiente de nuvem IaaS representado para os
testes considerou data centers de grande escala que compreendeu 800 hosts fı́sicos hete-
rogêneos, contemplando dois tipos de configurações como descritas na Tabela 2. Os resul-
tados das execuções, bem como o o projeto de Int-FLBCC estão disponı́veis no GitHub3

em uma versão estendida de CloudSim 3.0.3.
Tabela 2. Hosts da Nuvem

Fornecedor Modelo Nome CPU Caracterı́sticas CPU Memoria (GB)
Hewlett Packard Enter-
prise

ProLiant DL325 Gen10 AMD EPYC 7551P 2.0 GHz 32-Core, 2.0 GHz, 64MB L3
Cache

128

Dell Inc. PowerEdge R840 (Intel Xeon
Platinum 8180 2.50 GHz)

Intel Xeon Platinum 8180
2.50 GHz

28 core, 2.50 GHz, 38.5 MB L3
Cache

384

A frequência das CPU do servidor é descrita em MIPS (Millions of Instructions
Per Second). Metade dos hosts são ProLiant DL325 Gen 10 com 4721 MIPS para cada
núcleo, e a outra metade consiste no servidor PowerEdge R840 com 4520 MIPS para cada
núcleo. Cada servidor é modelado para ter 5 GB/s de largura de banda de rede.

As caracterı́sticas dos tipos de MVs são tipos de instância, incluindo Instância de
CPU de Média Alta (2500 MIPS, 32 GB); Instância Extra Grande (2000 MIPS, 8 GB);
Instância Pequena (1000 MIPS, 8 GB); e Micro Instância (500 MIPS, 16 GB). O intervalo
de medição de uso (intervalo de escalonamento) é de 5 minutos. Foram utilizados dados
de carga de trabalho da CPU para mais de 1000 MVs de servidores localizados em mais
de 500 locais em todo o mundo.

Dez conjuntos de dados de cargas de trabalho coletados em dias diferentes foram
aplicados, que são alocados para cada MV. Para todos os experimentos foram utilizados
os algoritmos de alocação: (i) Inter Quartile Range (IQR), (ii) Local Robust Regression
(LRR), (iii) Median Absolute Deviation (MAD) e (iv) Static Threshold (THR) conside-
rando as ordens admissı́veis de Lex1, Lex2 e Xu e Yager. Em cada execução, a polı́cia de
seleção de MV utilizada foi a Random Selection (RS).

A avaliação do consumo de energia é apresentada através do boxplot da Fi-
gura 3(a). Pode-se observar que a abordagem de seleção de host proposta alcançou ga-
nhos consideráveis em economia de energia, pois a polı́tica IQR XY em relação ao IQR

2https://www.planet-lab.org
3https://github.com/brunomourapaz/CloudSim
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alcançou 8.83% de ganho, no caso de MAD Lex2 em relação para MAD alcançou 8.72%,
em THR XY comparado a THR 22.43%.

O boxplot da Figura 3(b) apresenta resultados de SLA. A abordagem proposta
alcançou resultados de 6.11% com IQR XY comparado a IQR, para LRR Lex2 4.02%
confrontado com LRR, THR Lex1 25% em oposição a THR, e finalmente, MAD XY
analisado com MAD obteve 9.06%, correspondendo à melhor média de violação de SLA.

(a) Consumo Energético (b) Média de Violação de SLA

Figura 3. Avaliação Gráfica dos Resultados

5. Considerações Finais
Neste trabalho, apresentamos o Int-FLBCC, uma nova abordagem para a seleção de hosts
na computação em nuvem com uso eficiente de energia empregando a LFT2 e Ordens
Admissı́veis, como parte da consolidação dinâmica de MVs. O resultado das simulações
foi comparado com quatro algoritmos de alocação de MVs bem conhecidos (IQR, LRR,
MAD e THR). Nossa avaliação usando traços reais de carga de trabalho mostrou que o
método proposto reduziu o consumo de energia enquanto manteve QoS e SLA, essa é a
principal vantagem do Int-FLBCC. Na maioria dos casos, a abordagem proposta usando
LFT2 obteve bons resultados sobre a eficiência energética, alcançando ganhos de 8.83%,
8.72% e 22.43% com IRQ, MAD e LRR, perdeu 4.19% com o uso da ordem de Xu e
Yager. Considerando o SLA, os ganhos foram 9.06% de MAD com a ordem de Xu e
Yager e 25% com THR aplicando a ordenação de Lex1.

Como trabalhos futuros pretendemos agregar ao modelo outras variáveis com ob-
jetivo de melhorar os nı́veis de SLA e eficiência energética, e ainda, aplicar técnicas
dinâmicas na concepção do sistema fuzzy do tipo-2.
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Abstract. The retention problem in computer courses is an old concern of ins-
titutions, especially in the logic teaching. We found evidence from the 1990s
where the problem was already present. Solutions are not trivial, because there
are several variables involved for a student to remain retained. The most effec-
tive action is to bring the student closer to the subject matter in a practical way.
Thus, we bring studies that seek to explain about the subject and that present
strategies so that, by leaving the student at the mercy of logic exercises, he can
make better progress when the discipline is presented to him. In addition, a first
experience with practical workload in this component is described.

Resumo. O problema de retenção em cursos de computação é uma antiga
preocupação das instituições, principalmente no ensino de lógica. Encontramos
indı́cios dos anos 90 onde o problema já estava presente. Soluções não são tri-
viais, pois existem diversas variáveis envolvidas para que um aluno permaneça
retido. A ação mais efetiva está em aproximar mais o aluno do conteúdo abor-
dado na disciplina de uma maneira prática. Assim, trazemos estudos que bus-
cam explicar sobre o assunto e que apresentam estratégias para que, ao deixar o
aluno à mercê de exercı́cios de lógica, ele tenha uma melhor progresso quando
a disciplina lhe for apresentada. Além disso, uma primeira experiência com
carga horária prática nesse componente é descrita.

1. Introdução
Evasão e retenção são temas bastante discutidos em cursos de graduação, principalmente
naqueles que apresentam altos ı́ndices, como cursos de engenharia e computação. A busca
por soluções não é trivial, e devem ser levados em conta diversos aspectos da universidade
e do aluno para que haja uma melhoria no ensino e aprendizagem, com o intuito de refletir
no bom desempenho do estudante. Diversos trabalhos são encontrados na literatura com
esse tema, porém as estratégias para solução devem ser bem especı́ficas para cada curso.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)1, nos cur-
sos da área de computação, a diferença entre ingressantes e concluintes é sempre muito
grande, em consequência dos altos ı́ndices de evasão e retenção. É possı́vel observar os
dados de uma forma resumida na tabela abaixo.

A Tabela 1 apresenta os dados no número de ingressantes e concluintes de 2015
à 2017, juntamente com a variação desse número em cada ano. A variação entre ingres-
santes e concluintes é negativa, pois o número de ingressantes é sempre maior que o de

1sbc.org.br

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 61



Tabela 1. Ingressantes e Concluintes dos cursos de Computação (2015-2017)
Cursos 2015 2016 2017

Ingressantes Concluintes Variação Ingressantes Concluintes Variação Ingressantes Concluintes Variação
Ciência da Computação 18788 5691 -69.7% 22643 6470 -71.4% 22444 6161 -72.5%

Engenharia da Computação 6861 1730 -74.7% 11707 2114 -81.9% 10680 2267 -78.7%
Sistemas da Informação 19399 10131 -47.7% 25990 10286 -60.4% 25698 9151 -64.3%

Lic. em Computação 779 1476 89.4% 2690 1127 -58.1% 5074 1081 -78.6%
Cursos de Tecnologia 30448 21806 -28.3% 66663 21387 -67.9% 76224 20606 -72.9%

Engenharia de Software 46 106 130.4% 1518 144 -90.5% 2087 232 -88.8%
Outros cursos 565 485 -14.1% 1900 484 -74.5% 1299 480 -63.0%

Total 76886 41425 -46.1% 133111 42012 -68.4% 143506 39978 -72.1%

concluintes. Além de se ser negativa, a variação aumenta a cada ano que passa, iniciando
em -46,1% em 2015 e -72,1% em 2017. Existe a possiblidade da evasão por parte de
alguns discentes, porém, a variação nesse valor reflete que, se os alunos não evadiram,
então eles ainda estariam cursando e somados aos alunos que já estavam nos cursos, a
variação em cada ano deveria ser menor.

Para este artigo, o termo retenção será apresentado como uma repetitividade do
discente na disciplina e, também, quando o conteúdo abordado não fica claro e o discente
sente dificuldades em entendê-lo, deixando a disciplina para cursar em outra oportuni-
dade. O que acarreta em atraso para conclusão do curso e também em uma retenção de
curso ou disciplina.

Sabe-se que os componentes curriculares que abordam conteúdos matemáticos
são grandes causadores de retenção em cursos de computação. Com foco no ensino da
Lógica Matemática, o presente trabalho visa investigar estratégias de ensino para ameni-
zar os ı́ndices de retenção nessas disciplinas e por consequência, também diminuir nos
cursos de computação. Para tanto, foi realizada uma pesquisa sistemática buscando com-
preender os motivos que levam à retenção em cursos de computação e investigar soluções
para diminuir problema de retenção em disciplinas de lógica. Ao final, será apresentada
uma estratégia adotada em um curso da área de computação para amenizar os ı́ndices de
retenção no componente de lógica.

O trabalho está organizado como segue. Na seção 2 é possı́vel encontrar o proto-
colo utilizado para a pesquisa sistemática. A seção 3 apresenta os trabalhos selecionados
para análise. Já a seção 4 relata uma estratégia para diminuição de ı́ndices de retenção
em um curso da área de computação. Por fim, a conclusão apresenta uma breve reflexão
sobre os problemas abordados e a possı́vel solução.

2. Protocolo de Revisão Sistemática
Neste trabalho, foi utilizado como base o que foi descrito por Kitchenham
(Kitchenham and Charters 2007) como as etapas essenciais à boa construção de uma Re-
visão Sistemática. Não determinamos uma época para que o artigo tenha sido construı́do.
Focamos em artigos que descrevam maneiras de auxiliar o ensino de lógica e que apre-
sentam estudos em relação aos altos indı́ces de retenção nos cursos de computação.

Temos como objetivo investigar estratégias que auxiliem no ensino do conteúdo de
Lógica Matemática nos cursos de computação das universidades gratuitas do Rio Grande
do Sul (RS). Com base nisso, surgem as seguintes questões que norteiam este trabalho:

Questão 1: São utilizadas estratégias para auxiliar o ensino de lógica em cursos
de computação?
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Questão 2: São utilizadas estratégias para amenizar os ı́ndices de retenção em
cursos de computação?

Para pesquisa, foi utilizado como base o Google Scholar. Dentre as strings uti-
lizadas estão “retenção cursos de computação”, “lógica aprendizagem computação” e
“retenção lógica computação graduação”

Com a intenção de responder às questões propostas, foram aplicados critérios de
inclusão e exclusão aos artigos encontrados.

Critérios de aceitação: artigos que mencionam um curso de computação; que
dissertem sobre a retenção e mencionem ao menos um curso de computação; que sugerem
maneiras de auxiliar o aprendizado do aluno em Lógica;

Critérios para exclusão: artigos que não mencionam nenhum curso de
computação; que dissertem somente sobre evasão; pesquisas; dissertações; teses;

Após a aplicação das strings na base Google Scholar, foram selecionados 14
artigos inicialmente, onde 7 foram descartados por não estarem dentro dos critérios de
aceitação. Foram lidos os resumos, as introduções e, em seguida, o texto completo, ter-
minando assim com 7 artigos.

3. Trabalhos analisados
Nesta seção estão contidos os trabalhos relacionados às questões propostas e um breve
resumo sobre o assunto de cada um. São artigos que abordam maneiras de evitar a
retenção em cursos de computação ou que abordam o assunto explicando motivos para
que a retenção aconteça.

3.1. Diagnóstico do fluxo de estudantes nos cursos de graduação da UFOP.
Retenção, diplomação e evasão (dos Santos 1999)

O trabalho aborda um estudo quanto à retenção, diplomação e evasão dos cursos de
Ciência da Computação, Direito, Engenharias Civil, de Minas, Geológica, Metalúrgica,
Farmácia, Filosofia, História, Letras e Nutrição de 1990 até 1997. Procurou traçar um
quadro com o objetivo de identificar os pontos de sucesso e crı́ticos buscando organizar
uma tendência no que diz respeito à retenção, evasão e diplomação. Para isso, foi uti-
lizado um experimento com coortes (experimento ao longo de um perı́odo de tempo).
Realizou-se uma análise dos retidos, evadidos e diplomados em cada curso da época, le-
vando em consideração diversos indicadores. Como conclusão, os indicadores mostram
que cursos de engenharia apresentam altos ı́ndices de evasão e retenção, porém nada pode
ser concluı́do com a análise dos indicadores e estudos mais avançados devem ser feitos
com foco na retenção e evasão.

3.2. Proposta de uma técnica de Mineração em Grafos para identificação de
gargalos em currı́culos de graduação (Bernardini et al. 2015)

Em função da evasão e retenção no ensino superior, este artigo propõe o uso de Teoria dos
Grafos em um método de mineração para que sejam encontrados os gargalos da retenção
na graduação. Após a descrição do algoritmo a ser utilzado, realizou-se um estudo de
caso com dados reais da Universidade Federal Fluminense (UFF) curso de Ciência da
Computação. O método mostrou que não apenas as disciplinas de matemática e fı́sica
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são os gargalos nos cursos de computação, outras disciplinas do curso apresentam altos
ı́ndices de reprovação. Os autores salientam que tal resultado não era esperado, e acabou
gerando uma possibilidade de novos conhecimentos para serem analisados nos cursos.

3.3. Evasão e Retenção em Cursos de Engenharia: busca de respostas a partir de
indicadores acadêmicos (Dallabona and Alberti 2016)

Com base em indicadores acadêmicos de evasão e retenção, são verificadas ações para
alcançar a melhoria contı́nua através de hipóteses de trabalho e inferências. Os dados co-
letados são da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Curitiba,
onde foram obtidas as matrı́culas, ingressos e formados dos cursos de engenharia desse
campus. Os dados analisados indicam que o estudo tem caráter exploratório, necessi-
tando de aprofundamento em diversos aspectos buscando correlações e, em decorrência,
explicações para os resultados apresentados, porém ele apresenta sugestões para amenizar
os ı́ndices de evasão e retenção nos cursos de engenharia, objetivando criar um ambiente
atraente pros alunos, não buscando somente aspectos pedagógicos.

3.4. APIN: Uma Ferramenta Para Aprendizagem de Lógicas e Estı́mulo do
Raciocı́nio e da Habilidade de Resolução de Problemas em um Contexto
Computacional no Ensino Médio (Dim and da Rocha 2011)

Este artigo apresenta a ferramenta APIN. Aborda quanto ao aluno do ensino médio não
ter uma base de lógica matemática, acarretando em problemas caso ingresse em um curso
de computação. Sendo assim, a ferramenta tem como foco auxiliar esses alunos à com-
preenderem as lógicas formal e difusa e de programação. O aluno terá a possibilidade
de aprender sobre o mundo da computação, para que, caso ingresse em um curso de
computação, os chances de desistência sejam menores. Este artigo não apresenta resulta-
dos quanto à experimentos, tem somente como objetivo apresentar a ferramenta e à quem
ela pretende auxiliar.

3.5. MD Investigações: um jogo educacional aberto para auxiliar a aprendizagem
de lógica (Magno et al. 2018)

Aborda o jogo educacional MD Investigações, que visa ajudar na aprendizagem de lógica
e silogismo, tema de algumas disciplinas de Ciência da Computação. O jogo é simples,
trata-se de um professor que foi raptado e seu aluno deve resolver quebra-cabeças usando
raciocı́nio lógico para que possa encontrá-lo. Seu público alvo são os alunos dos pri-
meiros semestres de Ciência da Computação da Universidade Federal de São João del
Rei. O artigo tem como objetivo apresentar o jogo que busca desenvolver o pensamento
lógico. Não objetiva apresentar uma pesquisa de aplicação do jogo e resultados, mas sim
a validação que foi realizada com alunos e professores e por ambos foi bem recebida.

3.6. LOGOS - Caderno de Estudos e Exercı́cios de Lógica do ambiente de ensino
Heráclito (Galafassi et al. 2018)

Apresenta o Caderno de Estudos de Exercı́cios de Lógica - LOGOS. Pertence ao ambiente
de ensino Heráclito e ajuda na resolução de exercı́cios de lógica. Inicia com exercı́cios
para cálculo do valor lógico de uma fórmula até exercı́cios para elaboração de provas
de argumentos com a Dedução Natural. Assim, LOGOS, é um caderno que permite a
criação e edição de fórmulas, tabelas-verdade e provas de Lógica Proposicional. O ambi-
ente conta com uso da tecnologia de agentes com fins pedagógicos que são responsáveis
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pelo auxı́lio ao aluno para resolução de exercı́cios indicando os melhores meios para o
desenvolvimento da prova. Não há resultados da aplicação do LOGOS em uma disciplina
de alguma instituição. O artigo tem como objetivo apresentar o caderno e espera que ele
auxilie na diminuição dos ı́ndices de desistências e reprovações.

3.7. Pré-Comp: introduzindo os fundamentos da Computação e contribuindo com
a motivação e aproveitamento acadêmico (de Aguiar et al. 2015)

Neste artigo é introduzido o Pré-Comp, um projeto que auxilia aos discentes na adaptação
à universidade. Contribui para que os princı́pios básicos da computação sejam demons-
trados aos alunos. Pré-Comp surgiu da necessidade do desenvolvimento do pensamento
computacional e raciocı́nio lógico, que contribuem para a resolução de problemas. Entre
os cursos apresentados estão os cursos de Engenharia da Computação (EC), Engenha-
ria de Automação (EA) e Sistemas da Informação (SI). A primeira edição teve grande
impacto principalmente no curso de EC onde os alunos foram mais participativos e os
ı́ndices de aprovação foram mais altos, em contrapartida, o curso em que houve menor
participação, SI, também obteve a menor taxa de aprovação. Os dados da segunda edição
ainda não podiam ser coletados pois o semestre em que o ele ocorreu ainda estava em
vigência, porém já havia sido notado grande interesse por parte dos alunos na participação
dos projetos da universidade.

Dentre os trabalhos, foi possı́vel observar que os motivos que levam um aluno à
retenção são variados, porém um dos principais está no obstáculo encontrado ao inı́cio
da graduação, quando as disciplinas de raciocı́nio lógico e matemático são apresentadas.
Entretanto foram encontradas soluções disponı́veis aos doscentes que podem ser traba-
lhadas em sala para que o aluno de graduação seja capaz de desenvolver a lógica e para
que as evidências quanto à retenção diminuam. O trabalho de (Dim and da Rocha 2011)
ainda aborda uma solução para o problema ainda mais cedo, no ensino médio, e espera
que ele seja menor quando o discente ingressar em um curso de computação. Em sua
maioria, os trabalhos lidos apresentam soluções para o ensino de lógica. Assim, optamos
por investigar a maneira em que a carga horária prática nessas disciplina é trabalhada em
cursos de computação das universidades.

4. Comparativo da carga horária prática nos cursos de computação da
Unipampa

Esta seção tem como objetivo mostrar uma primeira análise acerca da carga horária prática
na disciplina de Lógica Matemática no curso de Engenharia de Software (ES) da Univer-
sidade Federal do Pampa (Unipampa) - Campus Alegrete.

Primeiramente, a fim de investigar se outros cursos de computação utilizam carga
horária prática em componentes de lógica, foi realizada uma busca no site e-MEC2, por
universidades que ofertam o ensino de Lógica, sendo utilizados os filtros disponı́veis para
que a busca fosse mais especı́fica ao desejado. Foram buscados os cursos de Engenharia
de Software (ES), Engenharia da Computação (EC) e Ciência da Computação (CC). Em
cada procura realizada foram utilizados os mesmos filtros, universidades gratuitas (sem
diferença quanto às estaduais ou federais) e todas presentes no Rio Grande do Sul (RS).

2http://emec.mec.gov.br
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Vale salientar que temos como primeiro objetivo investigar instituições públicas do RS
somente restringir o foco do estudo.

No site de cada universidade encontrada, foi analisado o Plano Pedagógico do
Curso (PPC), quando não encontrado, as informações foram obtidas através da Grade
Curricular disponı́vel no site da instituição ou do curso. Foi verificado em cada Grade
curricular ou PPC, a disponibilidade de um disciplina em que o conteúdo de Lógica é
abordado. Por fim, quando encontrado, foi verificado se havia alguma carga horária des-
tinada às horas práticas no ensino de Lógica. Assim, a tabela abaixo foi construı́da.

Tabela 2. Cursos de Computação que apresentam Lógica em seu conteúdo
Sigla da Instituição ES CC EC
Unipampa 45T + 15P 60T 60T
UFRGS - 60T 60T
UFPEL - 60T 60T
IFSul - 75T -
IFRS - 66T -
UFSM - 60T -
FURG - - 90T
IFF - 72T -

A Tabela 2 apresenta as universidades fornecidas pelo e-MEC e que continham
o ensino de Lógica em alguma disciplina do seu PPC ou Grade Curricular. Pode-se di-
ferenciar a carga horária em prática (P) e teórica (T) junto à carga horária em horas da
disciplina. É possı́vel observar que o único curso em que foi encontrado uma carga horária
prática foi no curso da Universidade Federal do Pampa, onde há 45 horas de aulas teóricas
e 15 de horas práticas no curso de Engenharia de Software (ES) (Unipampa-ES 2018). A
Unipampa ainda contém os cursos de Ciência da Computação (CC) (Unipampa-CC 2019)
e de Engenharia da Computação (EC) (Unipampa-EC 2016), onde ambos apresentam
uma carga horária somente teórica de 60 horas. A Universidade Federal do Rio Grande do
Sul também apresenta CC (UFRGS-CC ) e EC (UFRGS-EC ) como cursos de graduação
e no ensino de Lógica, assim como a Unipampa, apresenta em ambos os cursos 60 ho-
ras de aulas teóricas. O caso é o mesmo na Universidade Federal de Pelotas, nos cursos
de CC (UFPEL-CC ) e EC (UFPEL-EC ). O Instituto Federal Sul-rio-grandense dispõe
somente do curso de CC (IFSul 2015), o qual possui 75 horas de aulas teóricas. Assim
como o IFSul, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa
Maria e o Instituro Federal Farroupilha possuem como curso de graduação somente o
curso de CC (IFRS 2015) (UFSM 2016) (IFF 2018), mas com 66, 60 e 72 horas teóricas,
respectivamente. Por fim, a Universidade Federal do Rio Grande, tem somente o curso de
EC (FURG 2008) com 90 horas somente teóricas.

A partir do ano de 2018 o curso de Engenharia de Software começou a executar
um novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC), onde diversas ementas foram remodeladas,
além de um aumento de carga horária devido a adequação as diretrizes curriculares do
MEC (Brasil 2016). Abaixo, a Figura 1 sumariza os dados relacionados à quantidade
de alunos aprovados com nota (aqueles que atingiram a média da instituição), alunos
reprovados com frequência (aqueles que não obtiveram o mı́nimo de 75% de frequência
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na disciplina, exigido pela institição) e alunos reprovados com nota (que não atingiram a
média exigida pela instituição), apresentando um comparativo do ano de 2019, no qual
foi executada a disciplina com carga horária prática.

Figura 1. Gráfico comparativo do quantitativo de aprovados na disciplina de
Lógica Matemática.

Nos anos de 2015, 2016 e 2017, a disciplina continha 30 horas teóricas. A partir
de 2018 já começou a execução da nova disciplina, com 45 horas teóricas e 15 horas
práticas, porém ela não foi ministrada pela mesma professora dos outros anos e por isso
preferimos omitir os dados referentes a este ano.

A estratégia de ensino e metologias de avaliação foram as mesmas nos três pri-
meiros anos do gráfico. A partir do ano de 2019, com a carga horária prática utilizou-se o
ensino da linguagem de programação lógica PROLOG3.

Com base nos dados apresentados, podemos afirmar que a quantidade de alunos
aprovados com nota aumentou, e a quantidade de reprovados com nota diminuiu consi-
deravelmente, podendo contribuir diretamente com uma diminuição também no ı́ndice de
retenção da disciplina. Salientamos que a evasão não foi foco deste trabalho, mas acredi-
tamos que os números de reprovados por frequência devem contribuir nesse ı́ndice. Essa é
apenas uma primeira análise sobre o impacto da carga horária prática no desempenho dos
alunos em Lógica. São necessárias outras execuções dessa disciplina para que tenhamos
conclusões mais concretas.

5. Conclusão

É fato que os ı́ndices de evasão e retenção nos cursos de computação são muito grandes
e difı́ceis de serem amenizados. O grande desafio dos cursos dessa área está em elaborar
estratégias que consigam diminuir ou até mesmo reverter esses números.

3https://pt.wikipedia.org/wiki/Prolog
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O presente trabalho propôs uma busca por soluções na literatura, com intuito de
encontrar diferentes estratégias para amenizar ı́ndices de retenção nos cursos e, com
foco, nas disciplinas de lógica. Após a busca, podemos concluir que a preocupação
com os ı́ndices de retenção não é um assunto novo e precisa de mais atenção. Em
cada aluno retido a instituição apresenta aumento de consumo de recursos e ao aluno
representa uma tardia entrada no mercado de trabalho, quanto à exercer a profissão.
(Dallabona and Alberti 2016) Porém, já existem algumas soluções que provavelmente
irão auxiliar aluno, professor e instituição à superar este desafio, pois isso é uma
complicação que diz respeito à todos e não cabe somente ao aluno superar sozinho.

Além disso, apresentamos uma proposta de solução, ainda no inı́cio, mas com
indı́cios de diminuição da quantidade de alunos retidos em um componente de lógica
matemática. Sendo assim, acreditamos que a carga horária prática tem uma boa influência
no número de aprovados na disciplina, não solucionando o problema de retenção como
um todo, porém auxiliando o aluno a enfrentar um dos obstáculos encontrados e dando o
incentivo necessário para que ele siga no curso de computação escolhido.
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uma técnica de mineração em grafos para identificação de gargalos em currı́culos de
graduação. In Anais do XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE
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Disponı́vel em: https://goo.gl/npLKZK. Acesso em 9 de agosto de 2019.

[Dallabona and Alberti 2016] Dallabona, C. A. and Alberti, M. E. (2016). Evasão
e retenção em cursos de engenharia: busca de respostas a partir de indicadores
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Abstract. This work aims at presenting the results obtained from the proposi-
tion of a conversational chatbot based on Cognitive Computing able to answer
questions in Natural Language regarding the pedagogical project of a graduate
course on Computer Engineering. The adoption of regular expressions to infor-
mation mining in a reference document and also an automatic parsing strategy
are in the core of such proposition, illustrating application of Formal Langua-
ges in a forefront area of Artificial Intelligence that aims at contributing with
educational purposes.

Resumo. Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da proposição
de um chatbot baseado em Computação Cognitiva capaz de explanar questio-
namentos em Linguagem Natural acerca do projeto pedagógico de um curso de
graduação em Engenharia de Computação. No cerne de tal proposição tem-se
o uso de expressões regulares para mineração das informações do documento
de referência e a elaboração de uma estratégia de parsing automática para
consolidação da base de conhecimentos, ilustrando aplicações das Linguagens
Formais em uma área de vanguarda da Inteligência Artificial com vistas a con-
tribuir no âmbito educacional.

1. Introdução
Uma pergunta recorrente ao longo da evolução da Computação diz respeito à possibili-
dade de um programa escrito em linguagem de máquina ser capaz de reproduzir carac-
terísticas inerentes aos seres humanos, tais como desde inferir complexas correlações até
ser capaz de tomar uma decisão com base em um grande número de informações previa-
mente disponibilizadas. Estes questionamentos motivam a área de Inteligência Artificial,
que trata não apenas em compreender como os seres humanos pensam, mas também em
construir entidades inteligentes [Russell and Norvig 2010].

O precursor desta área foi Alan Turing, que propôs o chamado Teste de Turing,
projetado para fornecer uma definição operacional satisfatória de inteligência [Turing
1950]. Essencialmente, Turing acreditava na impossibilidade de responder o que signi-
fica um computador pensar, devido às imprecisões inerentes aos termos máquina e pensar
[Jurafsky and Martin 2014]. Assim, para contornar esta dificuldade em definir uma en-
tidade inteligente, optou por considerar capacidades, ao invés de uma listagem exaustiva

*Trabalho em Andamento
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de requisitos [Russell and Norvig 2010]. De maneira breve, Turing considerava que uma
entidade inteligente deveria ser indistinguível de um humano ao responder uma série de
perguntas. Assim, no cerne deste teste residiam habilidades de conversação, o que pro-
moveu posteriores pesquisas e desenvolvimentos relacionados aos chatbots.

Os chatbots são algoritmos de conversação utilizados em sistemas de diálogo para
vários fins práticos, tais como atendimento ao consumidor ou aquisição de informação,
serviços e produtos [Shevat 2017]. Graças à pesquisa e progressos nas áreas de Lingua-
gem Natural e Inteligência Artificial, os chatbots passaram a ser muito mais complexos,
capazes de entender a linguagem humana falada e escrita com grande precisão, capturar
contextos, ambiguidades e até mesmo sentimentos [Khan and Das 2018]. Atualmente,
em decorrência do crescimento de plataformas e aplicativos de mensagens, os chatbots
têm atuado como uma interface de interação com outros softwares, permitindo o acesso
à serviços e produtos de maneira intuitiva, propondo um novo tipo de experiência para
os usuários [Shevat 2017]. Em especial, os chatbots têm ganhado um grande destaque
sobre outros métodos por prover diversas funcionalidades, atuando como um assistente
virtual que pode ser detalhadamente personalizado, podendo servir a vários propósitos e
provendo economia de tempo e de recursos financeiros.

Considerando esta perspectiva e com o intuito de conceber soluções conversacio-
nais de cunho educacional, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar os resultados
da proposição de um chatbot para explanação do projeto pedagógico de um curso de gra-
duação em Engenharia de Computação. Fundamentado no uso da Computação Cognitiva,
o chatbot proposto visa auxiliar estudantes nas dúvidas relacionadas à grade curricular,
requisitos para estágio, processos internos, dentre outros, afim de aproximar o estudante
de informações que podem vir a ser úteis durante o seu processo de formação. Embora
tais informações estejam disponíveis em um documento formal, a proposição de uma
interface conversacional tem por vistas a colaborar com um melhor acesso, de maneira
personalizada e sob demanda específica, em linguagem simples e intuitiva. Além dos
conceitos relacionados à Inteligência Artificial, especialmente no âmbito da Computação
Cognitiva, a elaboração do chatbot proposto exemplifica a aplicação de conceitos das Lin-
guagens Formais, especialmente relacionados ao uso de expressões regulares e parsing,
na ocasião da elaboração da base de conhecimentos.

Diante do exposto, este artigo está organizado como segue. Os conceitos relati-
vos à Computação Cognitiva são apresentados na Seção 2. Uma visão geral da solução
proposta é apresentada na Seção 3, a qual inclui a metodologia para sua obtenção. Os
resultados obtidos, incluindo uma avaliação preliminar, são mostrados na Seção 4. Por
fim, na Seção 5, seguem as considerações finais e sugestões de trabalhos futuros.

2. Computação Cognitiva
Computação Cognitiva representa uma nova fase da Inteligência Artificial, utilizando-se
de técnicas tradicionais baseadas em sistemas especialistas e também explorando mode-
los estatísticos e matemáticos. O propósito dessa nova era consiste em estreitar os laços
entre humanos e as máquinas afim de que sejam interligadas de forma que cada um traga
suas próprias habilidades superiores para esta parceria, as máquinas concedendo aspectos
racionais e analíticos, além de possuir memórias enciclopédicas e habilidades computa-
cionais, e os seres humanos fornecendo as habilidades de julgamento, intuição, empatia,
uma bússola moral e criatividade [Kelly and Hamm 2013].

Os sistemas baseados em Computação Cognitiva devem compreender o proces-

2
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samento de um grande volume de informação e o entendimento de interações de grande
abrangência. Nesses âmbitos, visam atuar coletando insights a partir de uma grande quan-
tidade de dados para fazer previsões acuradas e antecipar da melhor forma as consequên-
cias não intencionais de ações. Além disso, devem analisar o escopo completo de uma
situação e, com isso, auxiliar na tomada de melhores decisões [Kelly and Hamm 2013].
Estas habilidades estão organizadas por construções comportamentais e serão capazes de
prover:

1. Entendimento de linguagem natural, auxiliando na compreensão das complexi-
dades existentes em dados não estruturados, que representam cerca de 80% da
informação disponível atualmente;

2. geração e teste de hipóteses, ao aplicar uma análise avançada para ponderar e
avaliar um conjunto de respostas baseando-se apenas em evidências relevantes; e

3. aprendizado dinâmico ao ajudar na melhoria do aprendizado baseando-se em saí-
das mais inteligentes a cada iteração e interação, permitindo a extração de infor-
mações úteis, tais como datas, lugares, valores, etc. [High 2012].

No âmbito da Computação Cognitiva, uma primeira solução comercial ampla-
mente disponível é o Watson Assistant, proposto pela IBM, o qual pode ser visto como um
hub de soluções cognitivas para abranger áreas como Saúde, Finanças, Governo, Indús-
trias Químicas e afins [High 2012]. No âmbito das Finanças, por exemplo, almeja-se que
o Watson seja capaz de lidar com grandes quantidades de dados e realizar uma profunda
análise estatística dos mesmos para sinalizar potenciais eventos que venham a representar
riscos para um investimento. Na Saúde, por sua vez, soluções baseadas no Watson já
estão sendo utilizadas para auxiliar seguradoras de saúde a pré-aprovar tratamentos mais
rapidamente [IBM 2019]. Considerando a competitividade do mercado tecnológico medi-
ante as novas oportunidades relaciondas à Computação Cognitiva, ressalta-se que outras
empresas também já começaram a propor soluções e serviços nesta direção [Microsoft
2019].

Em relação à Educação, argumenta-se que há amplo potencial para o desenvolvi-
mento de soluções baseadas na Computação Cognitiva nesta área, tais como para auxiliar
na análise do abandono escolar, promover a individualização da aprendizagem, perso-
nalizar o caminho de formação, etc. [Coccoli et al. 2016]. A criação de chatbots, por
exemplo, também pode ser mencionada como um dos meios para facilitar a distribui-
ção de informações aos estudantes. Considerando esta finalidade, em especial, a IBM
argumenta que soluções como o Watson Assistant resultam em uma melhor captura das
intenções do usuário graças às capacidades relacionadas à linguagem natural, promo-
vendo uma conversa mais fluida e intuitiva. Assim, há mais objetividade nas respostas
dos questionamentos proferidos pelo usuário nas ocasiões em que há informações na base
de conhecimentos para tanto.

3. Solução Proposta
Com o objetivo de nortear as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas por um curso
de graduação, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é um documento legal que contém
a concepção do curso em si, sua estrutura, no tocante ao corpo docente, técnico admi-
nistrativo e infraestrutura, procedimentos avaliativos, processos de ensino aprendizagem
e também instrumentos normativos de apoio, tais como composição do colegiado, proce-
dimentos de estágio, de trabalho de conclusão de curso, etc. O PPC foi instituído pelo
Decreto nº 3.860/2001 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3
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Figura 1: Arquitetura da solução proposta.

Tendo em vista a importância das informações contidas no PPC para os alunos
de graduação e a forma de apresentação deste documento, em um formato textual e ti-
picamente extenso, muitas vezes a leitura deste documento não se mostra atrativa aos
estudantes. Para contornar esta dificuldade, a solução proposta neste trabalho consiste na
concepção de uma interface conversacional inteligente, sob a forma de um chatbot, com
vistas a aproximá-los das regras que regem o curso de graduação ao qual estão vinculados,
permitindo-lhes compreender melhor os trâmites institucionais, conhecer a fundo os seus
direitos e deveres e, consequentemente, planejarem de forma mais consciente e eficiente
as suas obrigações junto à graduação.

O desenvolvimento do chatbot em questão considerou o uso da plataforma Watson
Assistant como um meio de captura das intenções e entidades em linguagem natural. A
escolha desta plataforma levou em conta a existência de um painel administrativo web
que facilita a criação do fluxo de conversação, uma comunidade ativa e participativa com
fácil canal para elicitação de dúvidas e ainda a disponibilidade de um nível gratuito de
utilização. O PPC do curso de Engenharia de Computação da Universidade do Estado do
Amazonas foi adotado para elaboração da base de conhecimento do chatbot como prova
de conceito, em virtude do vínculo dos autores. Uma visão geral da arquitetura da solução
proposta e dos componentes que a integram podem ser vistos na Figura 1.

Os usuários irão interagir com a solução proposta via perguntas e respostas textuais
nos aplicativos de mensagens Telegram1 e Facebook Messenger2. Estes dois aplicativos
foram escolhidos por serem populares, gratuitos e, no caso do Telegram, em especial,
pelas funcionalidades complementares presentes que permitem, por exemplo, o envio de
arquivos. A comunicação destes com a plataforma Watson Assistant foi feita por meio de
uma REST API em Python.

Na concepção do chatbot em si, as informações pertinentes ao PPC foram cadas-
tradas na plataforma escolhida sob a forma de uma skill especializada, a qual possui as
seguintes atribuições: apresentar as funcionalidades disponíveis, para que o usuário tenha
uma visão geral de quais informações podem ser elicitadas com o chatbot; identificar os
usuários pela matrícula, para prover uma experiência de uso mais amigável e personali-
zada; receber as perguntas do usuário em linguagem natural, extrair entidades e intenções
e, com base nelas, apresentar as respostas compatíveis da base de conhecimento; e, por
fim, guiar o fluxo de conversação. Em relação a este fluxo, em especial, adotou-se a

1http://telegram.org
2http://facebook.com
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abordagem long tail, em que o contexto é memorizado na ocasião de perguntas comple-
mentares relacionadas às entidades capturadas em uma pergunta anterior.

Um dos aspectos cruciais para elaboração do chatbot proposto consistia na ela-
boração de uma base de conhecimentos. As informações disponíveis para elaboração de
tal base encontravam-se de maneira não-estruturada nas 171 páginas do PPC do curso
de Engenharia de Computação considerado, disponíveis sob a forma de um documento
PDF (Portable Document Format) [UEA 2018]. Assim, a elaboração de tais bases foram
obtidas de maneira automática a partir do PPC do curso com o auxílio de scripts Python
para detecção de expressões regulares e posterior parsing das informações mineradas do
PPC do curso para um formato intermediário CSV (Comma-Separated Values) e então
para JSON. Deste processo, resultou também um fluxo de conversação sob a forma de
árvore, conforme ilustrado na Figura 2, o qual também denota a abrangência do skill ela-
borado em relação ao PPC. O detalhamento dos procedimentos para obtenção de tal base
encontram-se descritos nas subseções a seguir.

Figura 2: Fluxo de conversação da skill concebida para o chatbot proposto.

3.1. Mineração de Dados do PPC: Aplicação de Expressões Regulares

No caso das disciplinas, primeiramente, observou-se que a disposição das mesmas no
PPC residia em um único apêndice, em que cada disciplina estava organizada sob a forma
de uma tabela, e que todas as tabelas possuíam cabeçalhos e campos iguais, conforme
ilustrado na Figura 3a. Com isso, estabeleceu-se o intervalo de páginas do ementário, e
foram construídas expressões regulares para casamento com os padrões dos campo das
tabelas, como ilustra a Figura 3b, seguido da aquisição das informações delimitadas por
estes tokens. As bibliotecas PyPDF2, re e pandas foram cruciais neste processo. Como
resultado, foi produzido um dataset em formato CSV com todas as informações das dis-
ciplinas do curso de Engenharia de Computação, ilustrado na Figura 3c. A mesma ideia
geral foi adotada para aquisição das informações relativas aos docentes, mas conside-
rando a adaptação das expressões regulares em virtude das informações disponíveis nos
cabeçalhos das tabelas associadas.

Com vistas a prover uma interação mais personalizada dos usuários para com o
chatbot, concebeu-se um processo de boas-vindas seguido da autenticação do usuário por
meio de matrícula institucional. Quando esta matrícula respeita o padrão descrito por uma
dada expressão regular, segue-se então com a associação ao nome do respectivo discente,
o que promove uma experiência mais realística de conversação. As informações das ma-
trículas e dos nomes dos discentes estavam disponíveis no site da instituição, tendo sido
adquiridas com o uso de técnicas de web crawler para fazer a raspagem de dados, em que
as bibliotecas Beautiful Soup, Selenium e pandas foram usadas e auxiliaram na
obtenção de um dataset CSV contendo os nomes e matrículas de todos alunos ativos no
curso.
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(a) Exemplo de trecho de tabela correspondente à ementa de uma
disciplina.

1 re.findall(r"EST\w{6}.*\s\d*\.\d\.\d*.*\sEMENTA",text)

(b) Expressão regular para casamento de padrões com cabeçalho de ementa.

(c) Dataset das disciplinas

Figura 3: Exemplo de ementa, expressão regular para capturar informações e dataset
resultante.

3.2. Construção da Base de Conhecimento: Parsing Automático

Em posse dos datasets contendo as informações sobre os discentes, docentes e discipli-
nas, iniciou-se então o processo de concepção de um parsing automático para estruturar
tais informações no formato JSON. Tal formato contempla a organização da base de co-
nhecimentos perante o padrão requerido pelo Watson Assistant para a implementação
de chatbots [IBM 2019]. De acordo com os documentos de especificação técnica desta
plataforma, o JSON deve ser composto de quatro partes principais, a citar: intenções,
entidades, fluxo de conversação e configuração.

Na concepção da solução proposta, as entidades foram criadas utilizando os da-
tasets relativos aos docentes, discentes, disciplinas e propósito dos documentos, espe-
cialmente compostos de templates. Tanto as intenções quanto o fluxo de conversação
foram consolidados levando em conta possíveis exemplos e interações dos usuários com
o chatbot, respeitando os jargões vigentes na instituição e a utilização de uma linguagem
coloquial, com vistas a proporcionar realismo ao diálogo, o que pode ensejar uma boa
aceitação da solução proposta perante o seu público-alvo. O componente de configuração
especifica parâmetros de acesso ao serviço e é estático.

O processo de parsing automático para consolidação da base de conhecimento do
chatbot encontra-se ilustrado na Figura 4 e destaca a sub-divisão em tarefas. O resultado
produzido, um documento JSON único que agrega todas as quatro partes principais, pode
ser então cadastrado diretamente no Watson Assistant para funcionamento do chatbot de
maneira stand-alone nesta plataforma.
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Figura 4: Etapas do processo de parsing automático.

4. Resultados e Discussão
Os resultados da implementação da solução proposta contemplam cerca de 1.522 linhas de
código Python que produziram um documento JSON contendo 16.487 linhas o qual con-
solida a base de conhecimentos do chatbot sobre o PPC do curso de Engenharia de Com-
putação da UEA, escolhido como prova de conceito. Esta base contempla informações
relativas à 77 disciplinas, 15 docentes e 206 discentes ativos. O processo de construção
automatizada de tal base de conhecimentos a partir do PPC permite facilmente incorporar
atualizações sem ônus ao fluxo de conversação e a extensão da solução elaborada para
outros cursos de graduação que tenham PPC estruturado de forma similar.

Uma avaliação preliminar do chatbot foi conduzida por meio de testes de entrada
e saída com cenários passíveis de ocorrência na prática. O primeiro teste, ilustrado na
Figura 5, mostra a autenticação de um usuário por meio de uma matrícula válida. Testes
análogos foram realizados com matrículas presentes e ausentes na base de conhecimento.

Chatbot: Olá. estou disponível para tirar suas dúvidas a respeito do conteúdo do PPC de Engenha-
ria de Computação
Chatbot: Você poderia me informar sua matrícula?
Usuário: 1415080151
Chatbot: Olá, Luiz Eduardo Fernandes Bentes
Chatbot: Eu sou um bot desenvolvido para sanar suas dúvidas sobre os tópicos: Disciplinas, Pro-
fessores e Documentos

Figura 5: Exemplo de autenticação do usuário no chatbot por meio de matrícula.

O próximo teste, cujos resultados encontram-se ilustrados na Figura 6, teve por
objetivo submeter o chatbot proposto à uma interação mais extensa, com demanda por
memorização de contexto seguida de pergunta com troca de intenção, o que demanda
um percurso transversal na árvore de conversação. As intenções e entidades capturadas
durante o teste foram enfatizadas nos resultados, embora não sejam visíveis ao usuário
durante a utilização do chatbot.
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(. . . )
Usuário: Quantos créditos possui a disciplina de Física 2?
#saber-creditos-disciplina
@disciplinas=Física II
Chatbot: Física II possui 60 créditos
Usuário: E o código?
#saber-codigo-disciplina
@disciplinas=Física II
Chatbot: O código desta disciplina é ESTBAS013.
Usuário: Qual o contato da professora Elloá?
#saber-contato-docente
@docentes=Elloá Barreto Guedes da Costa
Chatbot: O e-mail para contato é ebgcosta@uea.edu.br

Figura 6: Exemplo de intenções e entidades capturadas durante interação com o chatbot.

Durante a etapa de testes também foi possível perceber uma boa adequação da
solução proposta mediante possíveis variações na maneira de perguntar uma dada infor-
mação, conforme Figura 7, o que demonstra uma boa robustez em face do uso de Lingua-
gem Natural. O exemplo também enfatiza o diálogo resultante mediante a solicitação de
informações acerca de uma disciplina inexistente, o que também é passível de ocorrência
prática.

(. . . )
Usuário: Quantas horas têm a disciplina de P1?
Chatbot: A disciplina de Introdução à Programação de Computadores possui 60 horas.
Usuário: Qual a carga horária da matéria ESTCMP009?
Chatbot: A disciplina de Introdução à Programação de Computadores possui 60 horas.
Usuário: Tem como saber as horas da disciplina ABC123?
Chatbot: Eu entendi que você deseja saber sobre a carga horária de uma disciplina mas eu não
consegui capturar qual é a disciplina na sua entrada :/ Informe qual a disciplina que você deseja
saber a carga horária.
Usuário: ICM
Chatbot: A carga horária da disciplina é 60 horas.

Figura 7: Exemplo de robustez mediante variações na entrada.

Na ausência de uma informação na base de conhecimentos, tem-se em mente me-
lhorar a estruturação do JSON do fluxo de conversação com vistas a redirecionar o usuário
para o nó de downloads, com vistas a disponibilizar o documento do PPC na íntegra para
leitura.

5. Considerações Finais
O trabalho em questão apresenta a proposta e os resultados iniciais da elaboração de um
chatbot baseado em Computação Cognitiva para conversação a respeito do projeto peda-
gógico de um curso de graduação nos âmbitos de elicitação de dúvidas sobre disciplinas
e docentes. Tomando como prova de conceito um curso de graduação em Engenharia
de Computação, foi consolidada uma base de conhecimentos com 77 disciplinas, 15 do-
centes e 206 discentes. Uma avaliação preliminar da solução proposta mostrou resposta
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adequada às interações em linguagem natural, com captura de contexto, memória de con-
versação e alternância de assunto. Ressalta-se o papel central dos conhecimentos acerca
das Linguagens Formais na solução proposta, o que evidencia a aplicação prática de tais
conceitos na elaboração de soluções de vanguarda da Computação Cognitiva.

Os próximos passos deste trabalho consistem em aumentar a abrangência da so-
lução proposta em relação ao PPC, compreendendo, por exemplo, os regulamentos de
trabalho de conclusão de curso e estágio, e ainda efetuar uma avaliação da usabilidade do
chatbot proposto com uma amostra do público-alvo, o que proverá um feedback mais efe-
tivo, sugestões de melhorias nas funcionalidades existentes e ainda a indicação de novas
funcionalidades a serem acrescidas.
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Abstract. Computational thinking acts as an important teaching methodology 

in our daily lives, because through this, it is possible to train future 

professionals and insert them fit in the job market. There are various ways of 

working computational thinking in schools. This article aims to report the 

participation of the project ExpPC - Exploring Computational Thinking for the 

Qualification of Elementary School in an event in the city of Pelotas, where the 

students worked with computational thinking skills through unplugged activities 

previously developed and adapted for the event. 

Resumo. O pensamento computacional atua como uma metodologia de ensino 

importante em nosso cotidiano, pois através desta, pode-se capacitar futuros 

profissionais e inseri-los aptos no mercado de trabalho. Há variadas formas de 

trabalhar o pensamento computacional nas escolas. Este artigo relata a 

participação do projeto ExpPC – Explorando o Pensamento Computacional 

Para a Qualificação do Ensino Fundamental em um evento do município de 

Pelotas onde foi trabalhado com os estudantes habilidades do pensamento 

computacional através de atividades desplugadas desenvolvidas previamente e 

adaptadas para o evento.  

1. Introdução  
 

As tecnologias estão cada dia mais incluídas em nosso cotidiano (seja com smartphones, 

computadores e outros diversos dispositivos que surgem conforme o avanço tecnológico), 

podendo ser utilizadas desde o lazer até para facilitar e agilizar processos em 

determinadas profissões. Graças a isso, surge a necessidade de capacitar, a partir da 

infância, estes futuros profissionais para que possam ser inseridos no mercado de 

trabalho.  

Através de variadas metodologias de ensino, estas tecnologias estão sendo 

abordadas nas escolas. Um exemplo é a Computação Criativa, que visa desenvolver uma 

didática que agregue os conteúdos que devem ser aprendidos em sala de aula conforme a 

 

* Trabalho concluído. 
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Base Nacional Comum Curricular – BNCC2 e a tecnologia, como [Sales et al., 2017] que 

relata a experiência de utilizar o Arduino com Scratch para ensinar os conteúdos da 

disciplina de matemática para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola da 

rede pública do município de Fortaleza. Outro exemplo é a Robótica, que em algumas 

escolas, vêm sendo trabalhada como uma disciplina obrigatória. Em [Filho et al., 2008] é 

proposto o desenvolvimento de um robô com materiais de baixo-custo para que se possa 

trabalhar a robótica educacional em escolas da rede pública de ensino. 

Na maioria das vezes, a tecnologia é utilizada como auxílio para o aprendizado e 

uma forma atrativa de buscar o interesse dos alunos como mostra [Santos et al., 2005] 

que relata um experimento desenvolvido com estudantes do Ensino Fundamental que visa 

ensinar física aos alunos por meio da robótica educacional.  

[Wing, 2006] descreve o pensamento computacional como uma metodologia que 

utiliza dos fundamentos da ciência da computação para a resolução de problemas tanto 

computacionais quanto cotidianos. Segundo a autora, o pensamento computacional é uma 

habilidade fundamental para todos, não só para cientistas da computação, diante do fato 

que à medida que a tecnologia avança o mercado de trabalho exige profissionais 

qualificados para isto, tornando-se uma habilidade muito importante para profissionais 

do futuro.  

O pensamento computacional pode ser incluído no ensino básico tanto com a 

metodologia desplugada [Bell et al., 2011], sem o uso de aparelhos eletrônicos, como 

mostra o trabalho de [Nachtigall et al., 2017] que propõe uma atividade que utiliza desta 

técnica para o 6º ano do Ensino Fundamental, quanto através do uso de tecnologias como 

computadores, como mostra [França et al., 2013] que introduziu o pensamento 

computacional com o uso do Scratch. 

Outra prática adotada voltada para aprendizagem no ensino básico são jogos que 

envolvem o raciocínio lógico, a capacidade criativa e a imaginação, chamados RPG 

(Role-Playing Game), sigla em português que significa “jogo de interpretação de 

personagens”. Em [Pool et al., 2017], foram desenvolvidos jogos de tabuleiro onde os 

jogadores criaram estratégias e novas regras em conjunto para resolver lógicas 

complexas. [Lee et al., 2011], relata jogos colaborativos estratégicos de tabuleiro 

envolvendo o pensamento computacional. Os jogos RPG podem também, auxiliar no 

aprendizado de disciplinas da BNCC2, chamados “RPG’s pedagógicos”, exploram 

através dos jogos de forma lúdica, diversas áreas de conhecimento. Como mostra [Amaral 

e Bastos, 2011], que relatam o uso de um jogo RPG para ensinar disciplinas como 

matemática, física e história. 

Este artigo apresenta o relato da aplicação e adaptações de uma atividade RPG 

desenvolvida no escopo do projeto ExpPC3 e detalhada no trabalho de [Bartz, 2018] que 

visa trabalhar as habilidades do pensamento computacional de abstração, reconhecimento 

de padrões e pensamento algorítmico para alunos do Ensino Fundamental. Também 

pretende desenvolver o trabalho em equipe e exercitar o aprendizado da matemática 

básica como adição, subtração e multiplicação.  

 

2 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental 

3 Explorando o Pensamento Computacional para a Qualificação do Ensino Fundamental 

https://wp.ufpel.edu.br/pensamentocomputacional/pt/  
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Esta atividade foi aplicada como uma oficina representando o projeto ExpPC em 

um evento chamado Robopel no município de Pelotas, a atividade foi realizada de forma 

desplugada e a oficina teve duração de 4 horas. 

O artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta a proposta de atividade 

Elementais simples e avançado. Na Seção 3 é descrito a receptividade da atividade no 

evento. A Seção 4 apresenta as considerações finais. 

 

2. Proposta de Atividade: Elementais   
 

Nesta seção, descreve-se uma atividade que envolve um jogo de cartas RPG como meio 

para trabalhar os seguintes pilares do pensamento computacional: abstração, 

reconhecimento de padrões e algoritmos e visa desenvolver Entradas e saídas de 

processos: que pode ser trabalhado identificando a relação entre os personagens que irão 

batalhar e o resultado da batalha. Colaboração: o jogo é realizado em equipes. E, seleção: 

situações de decisão no jogo, por exemplo, há uma etapa no jogo que envolve dados e 

dependendo do resultado do dado o dano é diferente. Neste caso, temos uma seleção do 

dano baseado no resultado do dado. A atividade completa foi proposta em [Bartz, 2018]. 

A mesma foi adaptada e dividida em duas tarefas, sendo uma delas para o público com 

idade inferior a 10 anos chamada “Elementais Simples” descrita na subseção 2.1 e outra 

para o público acima de 10 anos chamada “Elementais Avançado” descrita na subseção 

2.2.  

 

2.1 Elementais Simples 

 

Objetivo: esta tarefa tem como objetivo empregar o conceito de relação de poder entre 

personagens. 

 
                                     (a)                         (b)                             (c) 

 
Figura 1. Figuras dos tipos de elementos do jogo. Fonte: [PNGtree, EasyDrawingGuides 

2017] 

 

Metodologia: a oficina inicia-se com o aplicador pedindo para os alunos que formem 

duplas. Então, o aplicador explica aos alunos que o jogo consiste em batalhas um contra 

um, funciona em turnos e contém algumas cartinhas. 

A seguir, são introduzidos os elementos conforme a Figura 1 e questionam-se as 

duplas perguntando qual elemento deveria ser usado para que a Figura 1-b crescesse e 

qual dos elementos deveria ser usado para que a mesma queimasse. É esperado que os 

alunos respondam que para a Figura 1-b crescer o elemento da Figura 1-a deve ser usado 

e para que ela queimasse, o elemento da Figura 1-c seja utilizado. Alguns 

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 81



  

questionamentos semelhantes a este devem ser feitos para que o conceito dos elementos 

seja bem fixado pelo grupo. 

 

       
                                        (a)                              (b)                             (c) 

Figura 2. Personagens do jogo Elementais Simples. Fonte: [Bartz, 2018] 
 

Depois de explicado estes conceitos, devem ser introduzidos os personagens do 

jogo (Figura 2). Deve ser explicado aos alunos que cada personagem é composto de um 

dos elementos apresentados anteriormente, por exemplo, o personagem denominado 

Tocha (Figura 2-b) é composto do elemento fogo (Figura 1-c), o Carnívora (Figura 2-a) 

do elemento planta (Figura 1-b) e o Marinho (Figura 2-c) compõe o elemento água 

(Figura 1-a). 

A seguir, o aplicador deve entregar um conjunto de 6 cartas para cada aluno, 

contendo um par de cartas de cada personagem da Figura 2. Logo, explica o 

funcionamento do jogo conforme as regras:  

• O jogo contém turnos, em cada turno acontece uma batalha. 

• Em cada turno as duplas devem batalhar entre si, jogando simultaneamente uma 

de suas cartas previamente escolhidas. 

• A batalha é ganha pelo jogador que tiver um personagem com o elemento mais 

forte, por exemplo o personagem Marinho (Figura 2-c) é mais forte que o 

personagem Tocha (Figura 2-b), assim como o Tocha (Figura 2-b) é mais forte 

que o Carnívora (Figura 2-a) e por fim, o Carnívora (Figura 2-a) é mais forte que 

o Marinho (Figura 2-c). 

• Caso ambos os jogadores escolham a mesma carta, deverá ser considerado um 

empate, pois os elementos dos personagens são iguais. Então, cada jogador pega 

a sua respectiva carta e coloca em seu montante. 

• O jogo termina depois que a dupla jogar todas as suas cartas, o vencedor do jogo 

é o jogador que tiver mais cartas em seu montante. 

 

2.2 Elementais Avançado 

 

Objetivo: esta tarefa tem como objetivo jogar uma partida do jogo de tabuleiro descrito 

em [Bartz, 2018], adaptado conforme o necessário para aplicação. Neste jogo trabalha-

se as relações entre os personagens, a simulação de algoritmos e a relação de entradas e 

saídas.  

Metodologia: A oficina começa com o aplicador explicando que o jogo consiste em 

batalhas envolvendo cartas, realizadas em equipe. A seguir organiza os alunos em trios, 

que serão as equipes. Em seguida, o aplicador explica aos alunos que o jogo ocorrerá 

entre ele, que será o mestre e a equipe de aventureiros, que serão as equipes formadas 

anteriormente.  
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                                (a)                                 (b)                                 (c) 

Figura 3. Personagens iniciais do jogo. Fonte: [Bartz, 2018] 
 

 
Figura 4. Explicação de dados da carta. Fonte: [Bartz, 2018] 

 
 

      
Figura 5. Tabuleiro (à esquerda) e tabela de vantagem dos elementos (à direita). Fonte: 

[Bartz, 2018] 
 

Os aventureiros recebem as três cartas iniciais do jogo:  Tocha, Marinho e 

Carnívora (Conforme a Figura 3). Então, o aplicador explica as características e atributos 

das cartas, como pode ser visto na Figura 4, cada carta possui um elemento que o 

personagem representa (água, planta, fogo, rocha ou elétrico), a quantia de vida, o nome 

do seu ataque, o dano por ataque e quantos ataques o personagem pode fazer contra 

determinado adversário baseado em seu elemento.  
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Logo após, é introduzido o tabuleiro do jogo (Figura 5), que contém as quadras e 

arenas. As quadras são locais onde vivem os Elementais, cada quadra possui um 

personagem mestre que deve ser derrotado para conquistar uma carta do personagem de 

mesmo elemento, entretanto mais fraco que o mestre, ou seja, com vida e dano inferior. 

As arenas possuem personagens com vida superior, chamados “Chefões” que são 

Elementais mais fortes controlados por um mestre. Para chegar nas arenas é aconselhável 

que a equipe batalhe em quadras para conquistar mais personagens e criar uma estratégia 

para derrotar os mestres das arenas. 

O aplicador explica aos aventureiros, a partir da tabela de vantagem (Figura 5), a 

relação dos elementos do jogo. Por exemplo, o elemento do tipo fogo vence o elemento 

do tipo planta, mas perde para o elemento do tipo água. Compreendido isto, o jogo inicia 

com os aventureiros no ponto de partida do tabuleiro e o grupo deve escolher 

estrategicamente uma quadra ou arena para atacar baseada nas cartas que a equipe possui. 

Após a escolha ser feita procede-se com as batalhas que, ocorrerão em turnos, uma vez 

para um personagem do grupo dos aventureiros atacar o mestre e outra para o mestre 

atacar o personagem adversário. 

Para realizar ataques tanto os aventureiros como o mestre devem avaliar quantos 

ataques são disponíveis contra seu oponente, baseando-se na relação dos elementos dos 

personagens, essa relação se encontra na carta de cada personagem, conforme a Figura 4. 

A seguir, um dado será jogado pelo jogador da vez e o resultado implicará no 

aumento de um ataque, redução de um ataque ou manter a mesma quantia de ataques, 

como mostra a Figura 6. O número total dos ataques deve ser multiplicado pelo dano do 

ataque do personagem, o produto da multiplicação será reduzido da vida do personagem 

que sofreu o ataque. 

 
Figura 6. Regras do dado. Fonte: [Bartz, 2018]  

 

A batalha se encerra em uma das condições, quando a vida de todos os Elementais 

dos aventureiros chegar a zero ou se a vida do mestre chegar a zero antes dos personagens 

dos aventureiros, quando o mestre é derrotado os aventureiros ganham uma carta com o 

mesmo personagem mestre com atributos menores que o mestre original. Ao final do 

jogo, quando os aventureiros batalharem nas arenas e derrotarem seus mestres os 

integrantes da equipe receberão uma carta recompensa do jogo conforme pode ser 

observado na Figura 7. 

 

    
Figura 7. Cartas especiais dos mestres das arenas. Fonte: [ExpPC, 2018] 
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3. Receptividade da atividade na Robopel 

A atividade Elementais foi aplicada na primeira semana do mês de julho de 2019 em um 

evento denominado “Robopel” no Parque Tecnológico localizado na cidade de Pelotas. 

Cerca de 20 pessoas participaram da oficina, com idades entre 10 e 20 anos, 

predominantemente alunos de 13 anos. Os participantes estavam entre o 5º ano do Ensino 

Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio, em sua maioria estavam no Ensino 

Fundamental. A atividade recebeu alunos de 4 diferentes escolas da cidade.  

Tal atividade dispôs de um espaço havendo mesas e cadeiras para ocorrerem as 

batalhas. Com o início do evento notou-se um grande número de atividades a serem 

apresentadas no evento, envolvendo robôs, computadores e vários tipos de tecnologias. 

Ao contrário do que se poderia esperar, a atividade se mostrou muito atrativa para os 

alunos que transitavam pelo local, mesmo contendo apenas figuras e cartas para chamá-

las à atenção. 

No evento tinham três alunos do projeto, um bolsista e dois voluntários, que se 

dispuseram a organizar e aplicar a atividade. Cada um ficou responsável por atender um 

grupo de três participantes por vez, na atividade Elementais Avançado. Já separados em 

grupos, as crianças foram sendo apresentadas às regras e instruções do jogo. Atentas a 

cada palavra se notava a curiosidade e a vontade de começar a jogar. Dado o início do 

jogo a quantidade de pessoas ao redor aumentou, um fato positivo já que os próximos 

participantes apenas observando o decorrer da atividade estavam entendendo o 

funcionamento do jogo. Não somente alunos paravam para observar, muitos professores 

se dirigiam até os membros do projeto se mostrando interessados em descobrir como 

realmente funcionava o jogo, com o intuito de levá-lo para a sala de aula. 

O retorno por parte dos alunos foi admirável, conseguiram entender o jogo em 

alguns minutos, chegando no objetivo final do jogo, e em muitos casos, pediram para 

jogar mais vezes, algo que não pôde se concretizar devido ao número de alunos esperando 

por sua vez e ao pouco tempo do evento. 

O jogo Elementais Avançado chamou tanta a atenção que a versão simples acabou 

não sendo atrativa para os alunos, mas não deixou de ser apresentado no evento aos 

professores. Quando questionados se gostaram da oficina, 15 alunos responderam com 

elogios, os outros 5 não responderam.  

4. Considerações Finais 

O objetivo deste artigo foi relatar a aplicação piloto da atividade proposta no escopo do 

projeto ExpPC - Explorando o Pensamento Computacional para a Qualificação do Ensino 

Fundamental, para alunos do Ensino Fundamental e Médio, presentes no evento da 

Robopel. Através da percepção dos aplicadores da oficina, notou-se que os alunos 

obtiveram sucesso na prática das atividades. Comprovou-se que a metodologia utilizada 

foi satisfatória podendo levar ao ambiente escolar em um outro momento. 

Destaca-se ainda a importância da interação de professores e alunos do Ensino 

Fundamental e Médio com alunos da graduação dos cursos de Computação e também, a 

importância da divulgação do projeto de extensão e da universidade que o evento 

proporcionou. 
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A atividade em questão está em desenvolvimento e foi adaptada para ser 

apresentada no evento, assim que for concluída será divulgada no site do projeto4 e 

aplicada em uma escola de Ensino Fundamental conforme o plano de ensino da respectiva 

turma e das Diretrizes Curriculares da Sociedade Brasileira de Computação. Em trabalhos 

futuros, pretende-se relatar a aplicação e análise dos resultados da atividade após ser 

aplicada para uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental do município de Pelotas. 
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Abstract. This paper describes a specification of a barter system, described in 

UML using use cases, in a graph grammar. In addition, this grammar is 

translated into Event-B language, Rodin's input language, which allows the 

formal verification of properties. Finally, some properties to be verified in the 

tool are raised. 

Resumo. Este artigo descreve uma especificação de um sistema de escambo, 

descrito em UML utilizando casos de uso, em uma gramática de grafos. Além 

disso, é realizada a tradução dessa gramática para a linguagem Event-B, 

linguagem de entrada da ferramenta Rodin, que permite a verificação formal 

de propriedades. Por fim, são levantadas algumas propriedades a serem 

verificadas na ferramenta. 

 

1. Introdução   

Junto com o crescimento do tamanho e da complexidade dos sistemas 

computacionais, surgiu a necessidade de construir especificações mais precisas para 

descrever o comportamento desses sistemas de uma forma mais sistemática, confiável e 

sem ambiguidade. A utilização de métodos formais se torna uma interessante alternativa 

para a descrição desses sistemas, permitindo também a análise de seu comportamento e a 

verificação de propriedades de interesse por meio de ferramentas precisas e eficazes de 

análise, fundamentadas em técnicas baseadas na matemática. A especificação formal, por 

meio de uma precisa definição de um sistema utilizando uma linguagem com semântica 

definida, é uma excelente maneira de descobrir erros de projeto, possibilitando também 

analisar se um programa tem certas propriedades desejáveis. 

Como um exemplo de método de especificação formal tem-se a gramática de 

grafos, a qual fornece um mecanismo onde as transformações locais em grafos podem ser 

modeladas de uma maneira visual e precisa [LEILA 2000]. Esse método se diferencia por 

possuir uma representação visual gráfica de uma forma natural para explicar situações 

complexas de modo intuitivo facilitando a compreensão, e sem a exigência de um 

conhecimento avançado sobre o seu formalismo. Na gramática de grafos basicamente os 

estados dos sistemas são modelados por grafos e as possíveis mudanças de 

comportamento nos sistemas são feitos por regras de transformação de grafos. 
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Dentre diversas ferramentas que permitem a verificação formal, a plataforma 

Rodin é uma alternativa para especificação e prova de propriedades que usa como 

linguagem de entrada o Event-B, onde o refinamento é um recurso utilizado para 

acrescentar de forma incremental detalhes numa especificação. Por sua vez, Event-B é 

um formalismo sustentado pelo rigor matemático [ABRIAL, 2010] e é usado para 

especificar e raciocinar sobre sistemas discretos complexos, o sistema e suas propriedades 

são especificadas usando a lógica de conjuntos e de predicados, utiliza de provas e 

refinamentos para mostrar que as invariantes são mantidas enquanto o desenvolvimento 

prossegue. A plataforma Rodin é um conjunto de ferramentas com fins de apoiar o 

desenvolvimento de sistemas contendo vários plug-ins para isso, sendo alguns deles: 

gerador de obrigação de prova, provadores e verificador estático. Também contém alguns 

outros elementos de modelagem como: variáveis, invariantes, constantes e ações. Os 

usuários podem gerar seu modelo inicial e, a partir disto, descrever versões mais 

completas através do refinamento, conforme necessário. Fazendo isso são capazes de 

raciocinar, modificar e decompor seus modelos antes de iniciar a implementação efetiva 

de todo o seu sistema. 

Este trabalho consiste na especificação de um sistema de trocas denominado 

Escambo com o objetivo de provar propriedades utilizando a ferramenta Rodin. O sistema 

estava previamente especificado em UML usando Casos de Uso. O sistema de trocas é 

um sistema web que foi desenvolvido pelo estudante da UFPel, Rafael Nascimento, como 

trabalho final para uma cadeira na Universidade Federal de Pelotas e que foi especificado 

em UML para ser utilizado em seu TCC [NASCIMENTO 2018]. Esta descrição em UML 

foi usada como base para a compreensão do sistema e para realizar a especificação em 

gramática de grafos na ferramenta AGG, garantindo o correto funcionamento do sistema 

antes da tradução para a linguagem Event-B, visto que uma correção no Event-B acabaria 

sendo muito mais trabalhosa. Por fim, foi feita então a tradução para o Event-B e 

descreveram-se propriedades desejáveis a serem provadas na ferramenta Rodin 

futuramente. O uso do sistema de Escambo foi escolhido porque o mesmo estudante 

estava utilizando gramática de grafos com propriedades em seu TCC e tem-se o intuito 

de em outro momento comparar as especificações feitas por ambos e realizar a verificação 

dos aspectos que uma especificação e outra poderiam fornecer junto com as vantagens de 

cada uma. Foi escolhido também porque se achou interessante especificar esse sistema e 

verificar na plataforma Rodin, por exemplo, se usuários poderiam realizar uma troca 

consigo mesmo, garantindo o bom funcionamento. 

O texto está organizado como segue. Na seção 2 há uma breve explicação sobre o 

sistema Escambo. Na seção 3 apresenta-se o formalismo de gramática de grafos e a 

especificação do Escambo. Na seção 4 é descrita a plataforma Rodin, sua linguagem 

Event-B e a especificação da gramática de grafos que define o Escambo no Event-B. 

Também são detalhadas algumas propriedades desejadas para o sistema. 

 

2. Escambo 

 O objetivo do sistema é oferecer a possibilidade de os usuários cadastrarem 

seus produtos e os oferecerem aos demais usuários como forma de escambo 

[NASCIMENTO 2018], permitindo que o produto cadastrado receba ofertas de outros 
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usuários, sendo responsabilidade do dono do produto aceitar ou rejeitar a oferta recebida. 

Se o usuário aceitar a oferta recebida, então tanto o produto do usuário que fez a oferta 

quanto o do que recebe a oferta são finalizados, mostrando então as informações para que 

um usuário entre em contato com o outro. Como o objetivo do sistema é também permitir 

que os usuários negociem através de um método não monetário, um usuário pode ofertar 

seu produto em troca de qualquer outro produto de outro usuário, independentemente de 

seu preço.  

 Para precaver a segurança das pessoas que utilizam dessa plataforma e 

aumentar a confiabilidade da mesma foi implementado um sistema de reputação que 

quando uma oferta de troca é aceita, ambos os usuários podem qualificar o outro através 

de um sistema de avaliação em estrelas, sendo o mínimo de uma estrela e máximo de 

cinco estrelas, onde uma estrela representa a pior classificação possível de uma troca e 

cinco estrelas representa uma troca excelente. Além disso, o usuário pode também junto 

a sua avaliação escrever um feedback sobre a troca. Com isso, quando um usuário visita 

o perfil de outro usuário, aparece a sua reputação dada por outras pessoas em trocas 

realizadas. Isso acaba ajudando na confiança entre os possíveis desconhecidos na 

hora de realizar a troca e fazendo com que as pessoas se comportem de uma 

maneira mais responsável. 

 

3. Modelagem do Escambo em GG 

Para fazer a especificação do Escambo em gramática de grafos foi utilizado a 

modelagem já feita em UML usando casos de uso. A UML (Unified Modeling Language) 

é uma linguagem de modelagem informal, cujo objetivo é auxiliar a definir as 

características do software, tais como seus requisitos, seu comportamento e até suas 

necessidades físicas em relação ao equipamento no qual o sistema deverá ser 

implementado [GUEDES 2014].  

O diagrama casos de uso é do tipo UML, geralmente utilizado no início da 

modelagem de um sistema, se preocupando em fornecer uma descrição informal em 

linguagem natural do comportamento de um sistema, dos serviços ou as tarefas oferecidas 

pelo sistema. No caso do Escambo são descritas, por exemplo, as ações cadastrar um 

produto ou fazer a oferta em cima de um outro produto. Nesse tipo de diagrama temos os 

atores que representam os usuários e que poderão interagir com os serviços dispostos pelo 

sistema. No caso do Escambo temos os usuários cadastrados como exemplo de atores.  

Em gramática de grafos um sistema é especificado por um grafo tipo, um grafo 

inicial e um conjunto de regras. O grafo-tipo restringe os tipos de vértices e arcos que 

podem ocorrer nos grafos da especificação. O grafo inicial define o estado inicial do 

sistema.  As regras descrevem as ações que podem ocorrer no sistema. Uma regra r : L -> 

R é definida por dois grafos, L e R, e um homomorfismo parcial de grafos r. O 

homomorfismo r mapeia os vértices e arcos de L em vértices e arcos de R de maneira 

compatível [LEILA 2000]. Compatibilidade significa que sempre que um arco aL for 

mapeado em um arco aR, então o vértice origem de aL deve ser mapeado para o vértice 

origem de aR e o mesmo se dá para o vértice de destino. Intuitivamente os itens em L que 

são mapeados em R por r são preservados, itens em L que não são mapeados em R são 

excluídos e itens em R que não aparecem em L são criados. 
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Na especificação de um sistema por GG, os estados são representados por grafos 

e as mudanças de estados representados por derivações. Uma derivação é a aplicação de 

uma regra a um grafo estado G. Para uma regra ser aplicada precisa existir uma ocorrência 

(match) de L em G, dada por um homomorfismo total de grafos. Caso isso ocorra, os 

elementos deletados pela regra são removidos de G e os criados pela regra são 

adicionados a G. O match foi utilizado para garantir que, por exemplo, um usuário não 

seja capaz de interagir consigo mesmo em regras que necessitam de mais de um usuário, 

nessas regras foram utilizados dois usuários e foi feito match do lado L em G, 

especificando que há a necessidade de serem usuários diferentes. 

Temos na Figura 1 o grafo tipo da especificação em gramática de grafos do 

Escambo. Nele podemos ver todos os tipos de vértices e arcos que podem ter ocorrência 

nos grafos da especificação. As possíveis relações dos vértices são representadas pelos 

arcos como, por exemplo, usuário e produto que possuem uma relação de “possui” saindo 

de usuário e chegando em produto, significando então que o usuário tem a possibilidade 

de possuir um produto no sistema. Podemos observar também o vértice “pagina” que 

representa a página na qual o usuário se encontra no momento, sendo identificada pelos 

seus arcos loop, que representam os nomes das possíveis páginas a serem acessadas.  

 

 

Figura 1. Grafo tipo da especificação 

 

Apresenta-se um exemplo de regra na Figura 2, que especifica o cadastro de um 

produto. A especificação completa das regras está disponível em: 

[https://bit.ly/2oh1oED]. Como é possível observar na Figura 2, os vértices que aparecem 

na descrição da regra são: usuário, representando os usuários do sistema; página, 

descrevendo a página que o mesmo se encontra; produto, representando o produto a ser 

adicionado; descrição, que detalha a  descrição do produto; e sistema, descrevendo o 

sistema que armazena as páginas, os usuários e os produtos. Além dos vértices, tem-se 

também as arestas, estabelecendo as relações entre eles. Para o usuário poder cadastrar 

um produto é necessário o mesmo ter feito login no sistema, indicado pelo arco loop 

Logado. Como o objetivo dessa regra é modelar a criação de um novo produto, no lado 
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esquerdo da regra o produto é inexistente, aparecendo no lado direito. Isto é, ao se aplicar 

esta regra o produto é criado e sua descrição é realizada, representando sua inserção no 

sistema. Quando um produto é adicionado ao sistema ele é inserido como um produto 

ativo, tendo a possibilidade de realizar e sofrer ofertas de troca. Quando um produto é 

trocado, ele é sinalizado como um produto inativo, sendo impossibilitado de participar de 

outras trocas. Cada serviço/funcionalidade do sistema foi descrito por um conjunto de 

regras na gramática de grafos.  

A especificação da gramática de grafos que modelo o Escambo foi inicialmente 

feita no AGG [BERLIN 2017] e posteriormente traduzida para o Event-B. 

 

 

 

Figura 2. Regra para cadastrar um produto no sistema de Escambo 

 

4. Tradução da GG para Event-B 

Uma especificação no Event-B possui dois componentes, denominados máquina 

e contexto. O contexto descreve sobre a parte estática de um sistema contendo 

basicamente constantes e axiomas. Axiomas são afirmações que são consideradas como 

verdadeiras para o resto do sistema, podendo ser marcadas como teoremas.  

Cada axioma consiste de um rótulo e um predicado. A máquina descreve o 

comportamento dinâmico do sistema por meio de variáveis que são alteradas de acordo 

com eventos. Uma guarda é a condição que precisa ser satisfeita para a ocorrência de um 

evento. Um evento pode ter uma ou mais guardas, as quais consistem de rótulo e 

predicado. Os eventos definem uma possível mudança de estado para uma máquina, 

possuindo alguns elementos como nome, parâmetros, ações e guardas. Os parâmetros 

devem ser nomeados de forma única, ou seja, não deve haver outras constantes ou 

variáveis com o mesmo nome.  

Para a tradução para o Event-B [CAVALHEIRO; FOSS; RIBEIRO, 2017] foram 

seguidas as seguintes etapas: primeiro foi traduzido o grafo tipo, após foi traduzido o 

grafo inicial (por meio da instanciação de um grafo estado) e então foi feita a tradução 

das regras. Como exemplo, na Figura 3 temos em gramática de grafos a regra logar do 

Escambo e na Figura 4 temos no contexto a tradução do lado esquerdo da regra logar (L) 

no Event-B. Esta regra possui uma NAC, condição negativa de aplicação, que estabelece 

que somente usuários que não estejam logados podem se logar. No contexto, o Vertlogar 

representa todos os vértices da regra e Edgelogar representa todos os arcos de L. O 
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Sourcelogar especifica a origem de cada arco da regra e Targetlogar o respectivo destino. 

O tlogarV define os tipos de cada vértice e tlogarE define os tipos de cada arco de L. 

VertT e o EdgeT, contradomínios de cada uma das relações anteriores, representam todos 

os tipos de vértices e todos os tipos de arcos, respectivamente. O mesmo processo foi 

usado para a construção do contexto das outras regras da gramática. Na Figura 5 é 

apresentada a descrição da regra logar na máquina. Para cada regra é preciso criar um 

evento, especificando mudanças que devem ocorrer quando a regra é aplicada, de acordo 

com a especificação de suas pós-condições. As variáveis que definem o estado do sistema 

são atualizadas de acordo com os vértices e arestas criados e/ou deletados. Neste caso 

duas arestas são adicionadas. As guardas estabelecem também a compatibilidade das 

arestas e vértices com os seus tipos. Especificam também as NACs, que descrevem 

situações que impedem a aplicação das regras. 

 

 

Figura 3. Regra para logar no sistema Escambo 

 

 

Figura 4. Contexto da regra logar 

 

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 93



 

Figura 5. Evento da máquina que descreve a regra logar 

 

Com a tradução pronta foram geradas as obrigações de prova garantindo a 

consistência da especificação. Aquelas que não foram provadas automaticamente, 

foram provadas interativamente usando a Perspectiva de Prova e os provadores 

que a ferramenta Rodin proporciona. Cada segmento na árvore de prova tem 

objetivos e hipóteses diferentes. É necessário trabalhar com um segmento por vez, 

testando várias estratégias, em um esforço para mostrar que o objetivo é 

verdadeiro. 

Realizada a prova da consistência da especificação, algumas propriedades 

desejadas para o sistema podem ser provadas. Algumas são descritas a seguir. 

• Um usuário não pode trocar duas vezes o mesmo produto (em todos os 

estados alcançáveis, cada produto pode ter no máximo uma aresta do tipo 

inativo, representando que já foi trocado). 

• Um usuário só faz cadastro se estiver logado (em todos os estados 

alcançáveis, se um usuário estiver conectado a uma página do tipo cadastrar 

produto, ele deve ter um arco loop do tipo logado). 

• Um usuário só acessa as páginas do sistema se estiver logado (em todos os 

estados alcançáveis, se um usuário estiver conectado a uma página, ele deve 

ter um arco loop do tipo logado). 

• Uma oferta não pode ser aceita e rejeitada simultaneamente (em todos os 

estados alcançáveis, todo o vértice do tipo oferta só pode ter um dos dois 

tipos de arcos, aceita e rejeitado). 

• Um usuário não pode trocar um produto com ele mesmo (em todos os 

estados alcançáveis, todo o vértice do tipo oferta está associado a dois 

produtos diferentes, os quais estão associados a dois usuários diferentes). 
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5. Considerações finais e trabalhos futuros 

A gramática de grafos é uma linguagem visual que permite explicar de uma 

forma natural e intuitiva situações mais complicadas, removendo a ambiguidade 

que poderia haver numa possível descrição em linguagem natural e facilitando o 

seu entendimento. Para a especificação da gramática que define o sistema 

Escambo, utilizou-se inicialmente a ferramenta AGG e posteriormente foi feita a 

tradução para o Event-B. O uso do AGG permitiu identificar falhas na 

especificação inicial da gramática. Por exemplo, foi possível perceber que algumas 

regras que deveriam poder ser aplicadas, não estavam podendo ser aplicadas, por 

estar faltando algum componente na regra. A identificação de erros e as respectivas 

correções no AGG impediu que estes erros se propagassem na especificação em 

Event-B. Correções na especificação em Event-B seriam mais custosas e 

trabalhosas. 

Com o modelo no Event-B pronto e as obrigações de prova verificadas, 

garantindo a consistência do sistema, o próximo passo é fazer a verificação de 

algumas propriedades que foram definidas como, por exemplo, uma oferta não 

pode ser recusada e aceita ao mesmo tempo e que um usuário não pode fazer trocas 

consigo mesmo.  
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Abstract. This article describes the study of techniques for the static analysis of
programs and the, ongoing, development of a tool for the analysis of programs
in the L1 language. The correctness of the analysis will then be checked in the
Coq proof assistant.

Resumo. Este artigo descreve o estudo de técnicas para a análise estática de
programas e o desenvolvimento, em andamento, de uma ferramenta para a
análise de programas na linguagem L1. A consistência dessa análise será che-
cada no assistente de provas Coq.

1. Introdução

A análise estática é a etapa do processo de compilação que visa obter informações sobre
programas sem que estes sejam executados. Essas informações, tipicamente, são usadas
para guiar transformações com o objetivo de melhorar o desempenho de programas. O
objetivo deste trabalho é a criação de uma ferramenta que, dado um programa na lingua-
gem L1, será capaz de determinar limites superiores de tempo, espaço de memória e gasto
de energia.

Esta ferramenta, como pode ser visto na figura 1, traduz o programa fonte na
linguagem L1 para a forma normal let; essa representação intermediária passa por uma
análise estática (baseada em tipos) parametrizada pela relação de compilação da L1 para
uma máquina abstrata. O resultado dessa análise é um programa linear cuja solução são
os limites superiores de desempenho do programa. O assistente de provas [Coq ] será
utilizado para certificar a consistência da análise implementada.

2. L1

A linguagem L1, que utilizamos como objeto de estudo, é uma linguagem funcional sim-
ples criada para o ensino da cadeira de Semântica Formal na UFRGS1. Para familiarizar
os autores com a ferramenta Coq implementamos a semântica operacional da L1, no estilo
small-step, e provamos as propriedades de segurança usuais, progresso e preservação.

Um ambiente Γ é definido como um mapeamento finito de variáveis para tipos,
escrevemos Γ ` t ⇒ T para dizer que no ambiente Γ o termo t possuı́ o tipo T , ∅ é
o ambiente vazio, para denotar a substituição de variáveis livres escrevemos [x := v] e
escrevemos t→ t′ para denotar a relação de transição em um passo.

*Trabalho em andamento
1A descrição completa da L1, com um exemplo de prova em Coq, pode ser vista no final deste artigo.
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Figura 1
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Definimos Progresso como:

∅ ` t⇒ T
value(t) ∨ ∃t′, t→ t′ (1)

E Preservação como:
∅ ` t⇒ T t→ t′

∅ ` t′ ⇒ T (2)

3. RaML
Baseamos a arquitetura de nossa ferramenta em [Hoffmann 2011], uma ferramenta que
analisa programas em um sub-conjunto da linguagem Ocaml obtendo medidas exatas
de desempenho do programa fonte. A ferramenta RaML faz sua analise combinando
medidas de ”custo”, seja tempo de execução ou gasto de energia, estas são no formato
(q, q′) tais que para avaliar a expressão são necessárias pelo menos q ∈ Q+ unidades do
recurso em questão e, ao final da avaliação, estão livres q′ ∈ Q+ unidades, de forma que
o consumo efetivo de recursos δ = q − q′, onde um δ negativo representa uma operação
que libera recursos. Essas marcas podem então ser combinadas de acordo com a seguinte
operação:

(q, q′) · (p, p′) =

{
(q + p− q′, p′), se q′ ≤ p

(q, p′ + q′ − p), se q′ > p
(3)

Intuitivamente a equação acima diz que: caso tenhamos menos recursos livres
(q′) ao final da primeira operação, do que são necessários para a segunda (p), a operação
composta precisa de mais recursos inicias. Enquanto que se a segunda operação precisa
de menos recursos do que estão livres após a primeira, então a operação composta tem
mais recursos livres ao final da sua execução.

Esses números são determinados de acordo com a semântica de operação da
máquina abstrata Zinc, a máquina que executa programas Ocaml; por exemplo o número
de operações que a máquina faz ao empilhar os argumentos de uma função. Em nosso tra-
balho determinaremos essas constantes a partir da semântica de compilação da máquina
abstrata SSM1, uma variação da máquina SECD de [Landin 1964].

4. Trabalhos futuros
Nossa maior prioridade e implementar uma semântica de custos para a linguagem L1 e
para a máquina SSM1. Vamos verificar a correção da análise usando o Coq.

Este artigo foi criado no contexto de um projeto de criação de técnicas de análise
estática para software de baixo nı́vel e de sistemas de hardware, especialmente o sistema
LLVM[Lattner and Adve 2004]. Gostarı́amos de aplicar essas técnicas no contexto de
linguagens imperativas e sistemas embarcados.

5. Definição de L1 em Coq

1 Inductive op :=
2 | op_arith : (nat -> nat -> nat) -> op
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3 | op_comp : (nat -> nat -> bool) -> op.
4 Inductive type : Type :=
5 | type_nat : type
6 | type_bool : type
7 | type_fun : type -> type -> type.
8 Inductive term :=
9 | t_num : nat -> term
10 | t_bool : bool -> term
11 | t_op : term -> op -> term -> term
12 | t_if : term -> term -> term -> term
13 | t_var : nat -> term
14 | t_app : term -> term -> term
15 | t_fun : nat -> type -> term -> term
16 | t_let : nat -> type -> term -> term -> term
17 | t_rec : nat -> type -> type -> nat -> term -> term -> term.
18 Inductive value : term -> Prop :=
19 | val_nat : forall n : nat , value (t_num n)
20 | val_bool : forall b : bool, value (t_bool b)
21 | val_fun : forall (x: nat) (t: type), forall e: term, value

(t_fun x t e).↪→

22

23 Theorem progress: forall (t : term) (T : type),
24 empty |: t ===> T -> value t \/ exists t':term, t ---> t'.
25 Proof.
26 intros. remember (@empty type) as gamma. induction H.
27 - left. apply val_nat.
28 - left. apply val_bool.
29 - right. pose (IHcheck1 Heqgamma). pose (IHcheck2 Heqgamma).
30 destruct o; destruct o0; subst.
31 + pose (value_nat_is_num empty e1 H H1). inversion e. subst.
32 pose (value_nat_is_num empty e2 H0 H2). inversion e0.

subst.↪→

33 exists (t_num (f x x0)). apply e_op_arith.
34 + inversion H2. exists (t_op e1 (op_arith f) x).
35 apply e_op2; auto.
36 + inversion H1. exists (t_op x (op_arith f) e2). apply

e_op1.↪→

37 auto.
38 + inversion H1. exists (t_op x (op_arith f) e2). apply

e_op1.↪→

39 auto.
40 - right. pose (IHcheck1 Heqgamma). pose (IHcheck2 Heqgamma).

destruct o;↪→

41 destruct o0; subst.
42 + pose (value_nat_is_num empty e1 H H1). inversion e. subst.
43 pose (value_nat_is_num empty e2 H0 H2). inversion e0.

subst.↪→

44 exists (t_bool (f x x0)). apply e_op_comp.
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45 + inversion H2. exists (t_op e1 (op_comp f) x). apply e_op2;
auto.↪→

46 + inversion H1. exists (t_op x (op_comp f) e2). apply e_op1;
auto.↪→

47 + inversion H1. exists (t_op x (op_comp f) e2). apply e_op1;
auto.↪→

48 - right. pose (IHcheck1 Heqgamma). pose (IHcheck2 Heqgamma).
49 pose (IHcheck3 Heqgamma); subst.
50 destruct o. pose (value_bool_is_bool empty t1 H H2).

destruct o; subst.↪→

51 exists t2. apply e_if_t. exists t3. apply e_if_f.
52 inversion H2. exists (t_if x t2 t3). apply e_if.
53 auto.
54 - subst. inversion H.
55 - left. apply val_fun.
56 - right. pose (IHcheck1 Heqgamma). pose (IHcheck2 Heqgamma).
57 destruct o.
58 + subst. destruct o0; subst.
59 * pose (value_fun_is_fun empty e1 T T' H H1). inversion e.
60 inversion H3. subst. exists ([x:=e2]x0). apply e_beta.
61 * inversion H2. exists (t_app e1 x). apply e_app2. auto.
62 auto.
63 + inversion H1. exists (t_app x e2). apply e_app1. auto.
64 - pose (IHcheck1 Heqgamma). destruct o; subst.
65 + assert (t_let x T e1 e2 ---> [x:=e1]e2). apply e_let1.

auto.↪→

66 right. exists ([x:=e1]e2). auto.
67 + inversion H1. right. exists (t_let x T x0 e2). apply

e_let2.↪→

68 auto.
69 - subst. right. exists ([f:=(t_fun x T1 (t_rec f T1 T2 x e1

e1))]e2).↪→

70 apply e_rec.
71 Qed.
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Abstract. Although energy has become a concern in software development, lit-
tle support exists for creating energy-efficient programs. We present the results
of some experiments involving collecting energy information, modelling energy
consumption, and analysing the costs of executing certain parts of the code. We
combine and/or extend some existing free and open-source tools to carry out
the experiments. Our experiments consider a comparison of energy consump-
tion of a Java implementation of the Selection Sort algorithm using different
data structures, and show how to combine an energy measurement tool and a
model analysis tool. Based on this support and on our experiments, we believe
developers could take a first step to creating more energy-efficient software.

Resumo. Embora o consumo de energia tenha se tornado uma preocupação,
existe pouco suporte para a criação de programas energeticamente eficientes.
São apresentados aqui, os resultados de experimentos envolvendo a coleta de
informações sobre energia, modelando o seu consumo e analisando o custo da
execução de partes do código. Ferramentas foram combinadas e/ou estendidas
para realização dos experimentos, que consideram a comparação do consumo
de energia do algoritmo Selection Sort com diferentes estruturas de dados e
demonstram como combinar ferramentas de aferição de energia e de análise
de modelos. Assim, acredita-se que os desenvolvedores possam dar o primeiro
passo para criação de software energeticamente eficiente.

1. Introduction

Mobile applications that quickly drain battery energy tend to be rejected by users
[Khalid et al. 2015], whereas corporations have also come to the conclusion that small
inefficiencies in software can significantly affect its operation [Pinto and Castor 2017].
For this reason, energy consumption is now an important factor during software develop-
ment and evolution [Albers 2010, Singh et al. 2013].

Despite the current importance of energy consumption analyses, there is still
little support for designing energy-efficient software. In fact, developers find it
still unclear how to produce and evolve energy-efficient software [Pang et al. 2015,

∗Post-graduate work at an initial stage.
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Pinto and Castor 2017], mainly due to the absence of combined abstractions and tools
to collect and analyse energy consumption.

In this paper, we investigate the combination of tools to analyse the energy con-
sumption of a Java implementation of the Selection Sort algorithm. We use free and
open-source tools, extending one of them to allow the modelling and analysis based on
energy costs associated to code elements. Values of energy costs were collected using
jRAPL [Liu et al. 2015] and software behaviour was modelled using Labelled Transitions
Systems (LTS) [Keller 1976]. Analyses were conducted using an extension of the LoTuS
tool [Barbosa et al. 2017].

The main idea behind these experiments is to evaluate the difficulties and limita-
tions of existing support, whilst demonstrating how it is possible to obtain energy-related
information that can be useful to a software developer if tools are correctly combined
and/or extended. Our ultimate goal is to identify whether it is possible to provide the
necessary support for developing energy-efficient software, including the possibility of
automated recommendations concerning modifications in the code that could improve
efficiency without affecting the original semantics of the program. Therefore, these ex-
periments are a first step towards this goal.

This paper contains the following parts: Section 2 presents some background in-
formation; Section 3 describe the experiments carried out and the tool support used; Sec-
tion 4 discusses some related work; and Section 5 contains the conclusions and possible
future work.

2. Background
We model software behaviour using Labelled Transition Systems (LTS). An LTS M =
(S, si, Σ, T ) is a model where:

• S is a finite set of states,
• si ∈ S represents the initial state,
• Σ is an alphabet (set of action names), and
• T ⊆ S × Σ× S is a transition relation.

Transitions are labelled with the names of actions from the alphabet that trigger a
change from the origin state to the destination state. Therefore, given two states s0, s1 ∈ S
and an action a ∈ Σ, then a transition s0

a→ s1 means that it is possible to go from state
s0 to state s1 through the execution of action a. A behaviour of an LTS M is then a
finite sequence of actions π = 〈a1, ..., an〉 such that a1, ..., an ∈ Σ. The set L(M) =
{π1, π2, ...} of all behaviours of M is called its language. For a state s ∈ S, E(s) =
{a ∈ Σ|∃s′ ∈ S · (s, a, s′) ∈ T} represents the finite set of actions enabled in s. A path
λ = 〈s1, a1, s2, a2, s3, ...〉 is a sequence of alternating states s1, s2, s3, ... ∈ S and actions
a1, a2, ... ∈ Σ labelling transitions connecting these states, such that, for i ≥ 1, for every
transition t = (si, a, si+1) composing λ, t ∈ T . A path always starts and - if finite - ends
with a state. We use Λ(M) to denote the set of all paths of M .

To model energy costs using an LTS, we add cost values to transition labels, thus
associating each cost to an action. In this context, therefore, an action can be any code
element to which we would like to associate an energy cost. Hence, a path in this energy-
labelled model is a sequence of code elements and their respective costs, where the total
cost of a path is the sum of the costs of each element composing this path.
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The only available tool supporting some type of cost representation is PRISM
[Kwiatkowska et al. 2001]. However, analyses using PRISM can only refer to states or
accumulated values for a certain path in a Markov chain. Important questions regarding
comparisons between different executions (i.e., paths) cannot be asked. As an LTS is a
graph-like structure, graph-base algorithms can be used to calculate accumulated costs of
paths and determine the most/least costly path (i.e., software behaviour). Hence, we have
extended an LTS-editor tool called LoTuS [Barbosa et al. 2017] to allow the inclusion of
energy-cost information as part of transition labels and implemented analysis algorithms
to support answering the relevant questions about software energy behaviour. LoTus is an
open source tool that allows graphical modeling of software behaviour using LTS provid-
ing a drag and drop mechanism to create models.

Energy costs can be obtained using the jRAPL tool [Liu et al. 2015], an open-
source library to precisely and non-invasively extract energy/performance information
of Java programs running on Intel CPUs. It also can be done by using tools that
model and/or simulate micro-architectures, such as Gem5 [Binkert et al. 2011] and Mc-
PAT [Li et al. 2009]. Whereas McPAT and Gem5 use abstractions to obtain estimates
of energy information, jRAPL allows the annotation of the source code with methods to
collect energy information, so that the user can select what parts of the code should be
monitored for energy usage.

3. Results and Discussion

In this section, we describe the results of our experiments. We used the extended ver-
sion of LoTuS to graphically specify the behaviour model, whereas energy-consumption
measurement was obtained using jRAPL.

The experiments1 consisted on analysing the impact of different storage struc-
tures in the Selection Sort algorithm, which was chosen because it consumes signifi-
cant energy values when compared with other sorting algorithms, as demonstrated in
[Bunse et al. 2009]. The algorithm was implemented to sort values stored in a Vector,
in an ArrayList and in a LinkedList. It receives as input a parameter n, which con-
sists of the number of elements that will be sorted, and a parameter type, which indicates
the type of the data structure to be used. The experiments were performed with n being
1500 and, as is known, Selection Sort algorithm has complexity O(n2), which means a
long time of execution was required to collect significant results. To perform the experi-
mental phase, the LoTus tool has been extended to include the possibility of representing
costs in transitions and enable analyses about these costs, such as the cost of travelling a
given path. The experiments were carried out using a PC with processor Core i5 3 GHz,
with 16 GB of RAM.

1Data for this experiment can be found at https://github.com/VeriTesEnergyLab
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Figure 1. Modelling of Selection Sort performed in LoTus tool.

The LTS model is presented in Figure 1, and the energy values in the transitions
consist of an average value from 10 executions of the respective algorithm and are rep-
resented in Watts (W). Highlighted transitions are the only ones with significant energy
consumption values, which are related to methods Add(), Get() and Set(). The
remaining transitions represent variable declarations blocks, beginning of a loop or a de-
cision structure, where the energy cost is derisive and, for this reason, are not represented
in the model. When a user informs an argument type=1, the algorithm executes the opt1
path, which performs the operations with a Vector structure; for type=2, opt2 is exe-
cuted, using an ArrayList structure; and the last option is type=3 to execute opt3 path,
which consists in executing the Selection Sort algorithm with a LinkedList structure.

As mentioned before, the LoTuS tool has been extended to enable analyses about
a given path represented by an execution trace. With this functionality, it is possible to
select a path to observe a certain property, such as the energy cost of an iteration in a
particular data structure. These analyses can be observed in Table 1. Note that costs are
small because the traces represent single paths executed by program.

Structure Execution trace Cost (W)
Vector 0-1-1-2-3-4-5-6-5-7-3 0.0001556

ArrayList 0-8-8-9-10-11-12-13-12-14-10 0.0001533
LinkedList 0-15-15-16-17-18-19-20-19-21-17 0.0001930

Table 1. Costs of paths for each data structure.

Table 2 contains the average total cost for 10 executions of the algorithm for each
structure. It shows the impact on energy consumption of changing the storage struc-
ture, where the LinkedList structure has the highest energy consumption and the
ArrayList has the lowest. As described in [Pereira et al. 2016] and shown in their
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results2, the ArrayList has the lowest energy consumption for the Add() and Set()
methods, while Vector has the lowest energy consumption for the Get() method. The
LinkedList structure has the highest energy cost for all methods.

Structure Average Total Cost (W)
Vector 128.457

ArrayList 120.439
LinkedList 134.269

Table 2. Average total cost for n=1500

The experiments presented here show the possbility of understanding software be-
haviour energy consumption through the use of a combination of an energy measurement
tool and LTS analysis. Based on this information, it becomes possible to argue that the
ArrayList is the best data structure for the Selection Sort algorithm in terms of energy
efficiency, when on consider the structures involved in the experiments. The results also
show the potential of this approach to provide support for the creation and evolution of
energy-efficient software.

4. Related Work

Software energy consumption research has so far been focused on measuring energy
costs. The work described in [Singh et al. 2013] concentrated on detecting excessive
or anomalous energy consumption in software, focused on optimising the energy con-
sumption in IT resources knowing how much power an application is consuming. Anal-
yses have been conducted on the influence of data structures on energy consumption
[Pereira et al. 2016, Hasan et al. 2016, Oliveira et al. 2019], introducing a methodology
to optimise Java programs and decrease its energy consumption replacing data structures
for a more energy-efficient alternative. The research presented in [Schubert et al. 2012]
described the development process of a profiler for measuring the energy consumption of
source code points. In [Pereira 2017], critical energy areas were identified using a statisti-
cal method to associate responsibility for energy consumption to source code components.
There have also been studies focusing on estimating energy costs with the goal of extend-
ing battery life in embedded systems [Carlo Brandolese 2002, Jayaseelan et al. 2006] and
mobile devices [Hao et al. 2013, Couto et al. 2014, McIntosh et al. 2019]. Nevertheless,
none of the above studies employs a model as basis for their analyses, which limits their
analysis capacity, since abstractions enable analyses that could not be or would be very
difficult to be carried out directly on the actual software.

Considering energy-cost modelling, some other approaches, such as
[Baier et al. 2014, Dubslaff et al. 2014], model energy costs using Markov chains
and use PRISM [Kwiatkowska et al. 2001] to run quantitative analyses based on prob-
abilistic information. In the approach described in [Baier et al. 2014] the costs/rewards
feature of PRISM are used to assign costs to states/transitions. A limitation of the
aforementioned approaches is that analyses about paths are not supported, due to
the type of logic adopted to describe properties. Hence, questions that either require

2https://greenlab.di.uminho.pt/collections/
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producing sequences of actions or evaluating specific executions (e.g., the most/least
costly behaviour) could not be easily executed, if at all.

None of the above studies combines the measurement of energy with visualisation
of software behaviour through modeling. The experiments and analyses performed in our
work demonstrate the possibility of combination of these approaches, providing to the
user a way to improve their software behaviour when the goal is energy efficiency.

5. Conclusions and Future Work

With the performed experiments, it was possible to visualise how the combination of an
energy measurement tool and an LTS-analysis tool works and how this combination can
help developers produce and evolve energy-efficient software, providing a visualisation
of the software behaviour and the energy consumption of the source code parts with a
granularity that be defined by the user.

We intend, as future work, to investigate whether this approach is the most suitable
for energy-consumption analysis, developing other experiments, in particular involving
multiple components. We plan to combine energy costs with probabilistic behaviour,
enabling a developer to discover what is the probability of executing the most/least costly
behaviours and decide whether it is worthy - or necessary - to make some change in the
their code to improve software efficiency. We will also study whether it is possible to
provide some recommendations on how a developer should carry out necessary changes.
In addition to all that, the use of a model extraction approach, such as [Duarte et al. 2017],
could ease the modelling effort, thus making it easier to adopt energy analysis as part of
a software development process.
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Hı́bridas Explorando Lógica Fuzzy∗

Rodrigo C. de Moura, Gulherme B. Schneider,
Adenauer C. Yamin, Maurı́cio L. Pilla, Renata H. S. Reiser

1Programa de Pós-Graduação em Computação – Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Pelotas – RS – Brazil

{rcmoura,gbschneider,pilla,adenauer,reiser}@inf.ufpel.edu.br

Abstract. New technologies are being developed as alternative to replace
DRAM as main memory in order to reduce the limitations on scalability and
power consumption. Nonvolatile memories (NVMs) are viable alternatives but
they suffer from low endurance and performance instability between writes and
reads operations. In this context, this work proposes the development of an
adaptive data management mechanism for hybrid architectures. The mechanism
must adapt according to the organization of memory components, analyzing the
behavior and the time of memory accesses. Due the large amount of parameter
and it’s complex relations to analise, the proposal uses fuzzy control systems.

Resumo. Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas como alternativa para
substituir as DRAM como memória principal, minimizando limitações quanto
escalabilidade e consumo energético. As memórias não voláteis (NVMs) são
alternativas viáveis porém apresentam baixa durabilidade e instabilidade de
desempenho entre escritas e leituras. Neste contexto, este trabalho propõe o de-
senvolvimento de um mecanismo adaptativo de gerenciamento de dados em ar-
quiteturas hı́bridas. O mecanismo deve se adaptar considerando a organização
dos componentes de memória, analisando comportamento e tempo dos acessos
à memória. Devido ao grande volume de parâmetros e complexas relações de
análise, a proposta considera o uso de sistemas de controle fuzzy.

1. Introdução
Nos últimos anos se viu o surgimento de diversas tecnologias de memórias não
voláteis (NVMs) como alternativa às tradicionais DRAMs [Bivens et al. 2010]. As NVMs
de maior destaque baseiam o armazenamento dos dados na resistividade de um material, a
qual pode ser alterada dinamicamente e tem como principal vantagem a ausência de con-
sumo estático. Além disso, apresentam maior densidade por célula e podem atingem me-
nor consumo energético. Por outro lado, as NVMs sofrem com uma baixa durabilidade,
além de assimetria entre o consumo de escrita e leitura. Essas caracterı́sticas dificultam a
simples substituição da tecnologia DRAM pela NVM.

As abordagens hı́bridas tem sido a principal forma de uso de NVMs, onde se com-
bina seu uso com a DRAM buscando explorar as melhores caracterı́sticas de cada tecnolo-
gia [Wu et al. 2009]. Nesse modelo, a polı́tica de acesso a memória tem papel fundamen-
tal no desempenho. Uma polı́tica consiste em analisar o comportamento dos acessos à

∗Trabalho em andamento
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cada página de memória e decidir em qual tipo de memória cada página deve ser alocada.
Como o comportamento dos acessos à memória só será conhecido durante a execução,
os algoritmos devem prever o comportamento dos acessos futuros guiados pelos acessos
anteriores, de forma análoga aos algoritmos de cache. A gerencia de memórias hı́bridas
deve considerar também as caracterı́sticas da arquitetura, como tempo de escrita/leitura,
consumo energético ou desgaste. Quanto mais parâmetros tiverem que ser analisados,
maior será a complexidade dos algoritmos e o tempo gasto no processamento.

Uma alternativa para implementar sistemas de tomada de decisão são os Siste-
mas Baseados em Regras Fuzzy (SBRF). SBRFs são eficientes quando os valores de
entrada não são exatos ou quando é preciso avaliar diferentes intensidades de valo-
res. Um SBRF possibilita que sejam definidas regras para tratar as combinações dos
parâmetros de entrada e que suas combinações sejam responsáveis pela tomada de de-
cisão [Diab et al. 2009]. Os SBRFs são interessantes para o gerenciamento de dados em
arquiteturas hı́bridas devido à facilidade de lidar com múltiplos parâmetros e suas relações
complexas. A facilidade de incluir novos parâmetros e regras possibilita o desenvolvi-
mento de um mecanismo capaz de atender diferentes organizações hı́bridas.

Tendo como motivação este cenário, o trabalho apresentado neste artigo tem como
objetivo central a concepção do componente de software f-HybridMem: Fuzzy System
for Architecture of Hybrid Memory, um sistema fuzzy para tomada de decisão base-
ado na análise e gerência de dados adaptativo à arquiteturas de memória hı́brida. Com
esse componente, busca-se melhor utilizar cada módulo de memória, podendo explorar as
caracterı́sticas de baixo consumo e alta densidade das memórias não voláteis, a alta dura-
bilidade e baixo consumo de escrita das memórias DRAM ou qualquer outra caracterı́stica
dos componentes da memória hı́brida.

2. Revisão Teórica

Nesta seção estão resumidos conceitos relacionados as arquiteturas de memória hı́brida e
sistemas fuzzy. Os mesmos são centrais na concepção da proposta f-HybridMem.

2.1. Memórias Hı́bridas

O principal atrativo das NVMs está no fato de dispensarem a necessidade de refresh, o
que leva a uma atrativa economia de energia. Pela literatura é possı́vel observar que todas
as NVMs possuem durabilidade inferior as voláteis (DRAM e SRAM). Por outro lado, as
três NVMs possuem tamanho de célula menor ou igual as tecnologias DRAM e SRAM.
Além disso, em comparação com a DRAM, todas NVMs possuem menor tempo de lei-
tura. Quanto ao consumo de escrita, apenas a STT-RAM consegue se igualar as tecnolo-
gias voláteis. Devido a estas caracterı́sticas, as NVMs ainda não substituem integralmente
as tecnologias DRAM e SRAM, o que leva ao uso das memórias hı́bridas.

Existem diversas possibilidades ao se propor uma arquitetura hı́brida. Elas po-
dem ser construı́das com DRAM e NVM no mesmo nı́vel [Ramos et al. 2011], com
uma grande parte de NVM e uma pequena DRAM funcionando como uma cache
[Ham et al. 2013], entre outras abordagens que podem envolver nı́veis de cache e arma-
zenamento em massa [Safayenikoo et al. 2017].
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2.2. Sistemas Fuzzy e Aplicações
Muitos dos problemas cotidianos lidam com valores vagos e incertos. Para esses pro-
blemas, especialistas em suas áreas com suas bagagens de estudos têm uma capacidade
natural de avaliar dados e tomar decisões mesmo quando lidam com imprecisões e in-
certezas. Neste contexto, a Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF) oferece a fundamentação
matemática adequada [Tanscheit 2003]. Na teoria clássica dos conjuntos, um elemento
pode pertencer ou não a um conjunto, já na TCF, um elemento pertence com uma intensi-
dade, ou pertinência. A TCF tem grandes aplicações nas áreas de controle, classificação,
previsão de séries, mineração de dados, planejamento e otimização.

Os Sistemas Baseados em Regras fuzzy (SBRF) são uma forma de reproduzir em
sistemas fuzzy o conhecimento dos especialista na forma de regras. As regras definidas
pelo especialista são usadas no SBRF para tratar diferentes combinações dos valores de
entrada do sistema. Um SBRF é formado por quatro componentes [Jafelice et al. 2005]:
(i) O processador de Entrada, traduz os valores de entrada em valores fuzzy (Processo
de Fuzzificação); (ii) a base de regras, composta por um conjunto de proposições no
formato if-then definidas pelo especialista; (iii) a máquina de inferência fuzzy, responsável
pela tradução matemática das proposições utilizando métodos de inferência fuzzy e (iv)
o processador de saı́da, que interpreta a informação obtida pelo processo de inferência e
apresenta o resultado na forma de um número real (Processo de Defuzzificação).

3. Trabalhos Relacionados
Após revisão de literatura foram identificados Trabalhos Relacionados de duas grandes
naturezas: (i) aqueles que tratam da gerência de memória em arquiteturas hı́bridas e não
empregam Lógica Fuzzy, e (ii) outros que exploram Lógica Fuzzy, porém direcionados às
arquiteturas convencionais de computadores. Desta situação, entende-se que a proposta f-
HybridMem, pode trazer contribuições para área de gerencia de memória em arquiteturas
hı́bridas.

3.1. Trabalhos Relacionados em Gerência de Arquiteturas Hı́bridas de Memória
sem Lógica Fuzzy

RaPP [Ramos et al. 2011] propõe uma polı́tica para gerenciamento de páginas em
memórias hı́bridas baseada em migração. A memória principal é composta por DRAM e
PCM. O trabalho implementa um Memory Controler que monitora os misses e write-backs
na LLC para cada frame. Com essa informação, o mecanismo ranqueia dinamicamente
as páginas baseado-se na frequência e recência de acesso, classificando-os em populares
e impopulares. Quando um frame PCM atinge um valor predeterminado de acessos, o
Memory Controler considera migrar o conteúdo dos frames para a DRAM. Caso não haja
espaço na DRAM, o Memory Controler escolhe um frame impopular da DRAM e o envia
para um frame PCM. Para aumentar a durabilidade da PCM, ao fazer as migração entre
DRAM e PCM são utilizadas duas unidades de PCM para cada unidade de DRAM. O
mecanismo RaPP tem seu próprio sistema de endereçamento virtual, com o qual o mape-
amento de páginas virtuais do sistema operacional é atualizado periodicamente.

O trabalho WBAR [Zhang et al. 2016] apresenta uma polı́tica de substituição de
dados para Last Level Cache (LLC), buscando melhor explorar arquiteturas com memória
principal hı́brida. WBAR é uma variação da LRU que considera três informações adi-
cionais para fazer o gerenciamento: (i) Estado do bloco: dirty ou clean; (ii) tipo de
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memória no qual o bloco está mapeado: NVM ou DRAM e (iii) histórico de miss.
A justificativa para o uso da informação sobre dirty e clean blocks se dá pois 75,3%
dos acessos à LLC são em dirty blocks. Isso significa que um dirty block tem mai-
ores chances de ser referenciado. Com essas informações, a polı́tica WBAR classi-
fica os blocos na LLC em quatro tipos, indicando a localização do dado (NVM ou
DRAM) e o estado do bloco (dirty ou clean) e estabelecendo uma prioridade entre eles:
DirtyNVM > DirtyDRAM > CleanNVM > CleanDRAM . A maior prioridade
indica maior chance de permanecer na cache.

O trabalho [Safayenikoo et al. 2017] propõe uma cache hı́brida de segundo nı́vel
composta por STT-RAM e SRAM, em uma configuração 3D. A SRAM fica localizada no
primeiro layer, junto aos processadores, enquanto STT-RAM fica no segundo layer.. No
primeiro layer a memória SRAM é dividida em 8 blocos de 128KB, totalizando 1MB e,
no segundo layer, a memória STT-RAM é dividida em 64 blocos de 512KB, totalizando
32MB. Devido a maior densidade da STT-RAM, os dois layers ocupam a mesma área. A
arquitetura busca reduzir o volume de escritas na STT-RAM para aumentar a durabilidade
e reduzir o consumo energético do conjunto STT-RAM/SRAM. A estratégia é posicionar
os dados com mais escritas na SRAM e desativar blocos de STT-RAM menos utilizados.
Para isso, são monitorados as leituras e escritas nos blocos de STT-RAM, classificando-
os em HOT ou COLD. Os dados dos blocos classificados como COLD são agrupados em
apenas um bloco COLD. Com isso, blocos sem uso podem ser desativados e os dados dos
blocos de STT-RAM mais acessados podem ser migrados para a memória SRAM.

O trabalho de [Wu et al. 2009] propõe uma forma de utilizar caches hı́bridas, divi-
dindo a LLC em regiões de escrita e leitura de acordo com as tecnologias de memória. O
trabalho avalia diferentes configuração de cache L2 e L3 combinando memórias SRAM,
MRAM e PRAM. O trabalho PDRAM [Dhiman et al. 2009] apresenta uma memória prin-
cipal hı́brida formada por PRAM e DRAM. O controle de páginas é composto por uma
parte em hardware (memory controler) e outra em software (page manager), que opera no
nı́vel do Sistema Operacional. Em CAFO [Maddah et al. 2015] é explorada a assimetria
entre as escritas e leituras de 0s e 1s nas memórias PCM e STT-RAM. O trabalho utiliza
uma técnica de codificação para reduzir erros de escrita na STT-RAM ou, quando traba-
lhando com PCM, reduzir a degradação da memória. Em [Ham et al. 2013] é proposto
um sistema de controle para memórias hı́bridas altamente escalável. O trabalho foca no
problema de que os canais de comunicação das memórias não são flexı́veis, o que seria
inadequado para arquiteturas hı́bridas. Para isso, o trabalho propõe desintegrar os contro-
ladores de memória, dividindo as funcionalidades em um modelo master/slave para au-
mentar a modularização.Trabalhos como [Bivens et al. 2010] e [Dulloor et al. 2016] ana-
lisam as possibilidades e desafios de arquiteturas hı́bridas utilizando NVMs e quantificam
fatores como latência, throughput, durabilidade e confiabilidade.

Na Tabela 1 observa-se que a maior parte dos trabalhos apresenta pro-
postas para memória principal, enquanto apenas os trabalhos [Wu et al. 2009,
Safayenikoo et al. 2017] trabalham com memória cache. Além disso, a tecnologia PCM
aparece na maioria dos trabalhos. Apenas o trabalho [Safayenikoo et al. 2017] não con-
sidera a PCM em seus estudos. Das ferramentas utilizadas, o simulador Gem5 foi apli-
cado nos trabalhos WBAR [Zhang et al. 2016] e [Safayenikoo et al. 2017], ambos entre
mais atuais da lista. Dentre os benchmarks, observa-se o uso majoritário dos benchmarks
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Tabela 1. Trabalhos com Memórias Hı́bridas

Trabalho Simuladores
e ferramentas Workload Tecnologia Nı́vel de memória

[Zhang et al. 2016] Gem5 SPEC CPU2006 PCM e DRAM Memória principalNVMain

[Safayenikoo et al. 2017]
Gem5

PARSEC STT-RAM e SRAM Cache L2CACTI 6.0
NVSim

[Ramos et al. 2011] Sim-points 3.0 SPEC 2000 PCM e DRAM Memória principalSimulador in-house SPEC 2006

[Wu et al. 2009] CACTI

Spec Int2006

MRAM e PRAM Cache L2 e L3
como LLC

NPB
SPLASH2
PARSEC
BioPerf
SpecJBB

[Dhiman et al. 2009] M5 SPEC CPU2000 PRAM e DRAM Memória principalCACTI

[Maddah et al. 2015] Virtutech Simics SPEC 2006 PCM e STT-RAM
Memória principal
mas aplicável em
outros nı́veis

[Ham et al. 2013] DRAMSim2 SPEC CPU2006 PCM e DRAM Memória principalMarss86

[Bivens et al. 2010] Simulador in-house sem informações
DRAM e NVM,
genericamente Memória principal

[Dulloor et al. 2016] HMEP TPC-C
DRAM e NVM,
genericamente Memória principal

SPEC, seguido pelos benchmarks PARSEC. Por fim, observa-se que a maior tendência
de aplicação das NVMs se dá na memória principal, formada por uma pequena parte de
memória DRAM e uma grande parte de PCM.

3.2. Trabalhos Relacionados em Gerência de Arquiteturas de Memória com Lógica
Fuzzy

O trabalho de [Diab et al. 2009] propõe uma polı́tica de substituição de blocos em
memória cache utilizando um Fuzzy Inference System (FIS). O FIS define quais blocos
em cache terão maiores chances de serem substituı́dos. Para a tomada de decisão, são
consideradas três variáveis linguı́sticas para cada bloco em cache: (i) Access Frequency
- frequência com que o bloco é acessado; (ii) Access Recency - tempo decorrido desde o
último acesso ao bloco e (iii) Access Distance - distância, em tempo, entre dois acessos
consecutivos. Para cada parâmetro são definidos três termos linguı́sticos: baixa, média e
alta. Baseando-se nesses parâmetros, após o processamento é atribuı́do para cada bloco
um valor denominado Dismissal Index, também classificado em 3 termos linguı́sticos:
Baixa, média e alta. O Dismissal Index representa a intensidade com a qual o bloco deve
ser removido da cache.

O trabalho apresentado por [Chung and Halim 2014] propõe uma polı́tica para ge-
renciamento de dados em cache de nı́vel 2 utilizando um Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System (ANFIS). O ANFIS combina as caracterı́sticas das polı́ticas LRU e LFU em um
sistema fuzzy, além de utilizar Neural Networks (NN) para tornar a polı́tica adaptativa aos
workloads. O NN é treinado de forma offline e dispensa a necessidade de um especialista
para definir a base de regras do FIS.

O trabalho de [Qadri and Maier 2010] propõe uma arquitetura adaptativa e recon-
figurável baseada na utilização de sistemas de decisão fuzzy. A arquitetura busca atingir
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um equilı́brio entre consumo de energia e throughput. Para atingir esse objetivo, a arqui-
tetura permite que quatro componentes sejam ajustados: (i) Associatividade da cache L1;
(ii) tamanho da cache L1; (iii) frequência de operação dos processadores e (iv) número
de processadores ativos. O sistema de reconfiguração considera como parâmetros para to-
mada de decisão a taxa de miss na cache L1, a utilização dos processadores e o consumo
energético da memória cache e dos processadores.

Em [Vijayakumar et al. 2015] é proposto o uso de sistemas fuzzy para decidir
onde e quando replicar dados em um ambiente cloud. O trabalho propõe um SBRF
composto por 27 regras que consideram como parâmetros o número de acesso aos da-
dos, custo de replicação e tempo do último acesso. O Fuzzy Page Replacemente (FPR)
[Khajoueinejad et al. 2006] é um mecanismo fuzzy para gerenciamento de dados em
memória cache. O trabalho observa que existe uma relação entre a recência de acesso aos
dados na cache com a frequência de acesso. Porém, a grande variação entre as aplicações
dificulta a exploração dessa caracterı́stica. Assim, o FPR propõe utilizar os dados de
frequência e recência em um FIS para tomada de decisão. O trabalho de [Niu et al. 2016]
propõe um sistema fuzzy para auxiliar na migração de dados em discos hı́bridos formados
por HDD e SSD. Neste trabalho, o HDD é utilizado como armazenamento principal e o
SSD como cache. O sistema fuzzy ajusta o tamanhos dos blocos a serem migrados entre
o HDD e o SSD, de acordo com as aplicações. As regras do sistema fuzzy são geradas
automaticamente por um processo de treinamento baseado em árvores de decisão.

Na Tabela 2, dos trabalhos apresentados, a maior parte propõe es-
tratégias para memória cache, sejam polı́ticas para gerenciamento de da-
dos [Khajoueinejad et al. 2006, Diab et al. 2009, Chung and Halim 2014], ou
ajuste do tamanho da memória [Qadri and Maier 2010]. Os dois princi-
pais parâmetros de entrada do sistema são frequência de acesso ao dado
ou à unidade de memória [Khajoueinejad et al. 2006, Diab et al. 2009,
Chung and Halim 2014, Vijayakumar et al. 2015] e a recência do acesso
[Khajoueinejad et al. 2006, Diab et al. 2009, Chung and Halim 2014]. Entre outros
parâmetros utilizados estão distância entre acessos [Diab et al. 2009], taxa de miss
[Qadri and Maier 2010] e custo para movimentação de dados [Vijayakumar et al. 2015].

Quanto ao método de inferência escolhido, os trabalhos [Diab et al. 2009,
Chung and Halim 2014] utilizam o método de inferência Takagi-Sugeno enquanto o tra-
balho [Qadri and Maier 2010] utiliza o método Mamdani. Além disso, ambos trabalhos
que utilizaram Takagi-Sugeno justificam sua escolha devido a este método ser computaci-
onalmente eficiente e permitir a aplicação de técnicas adaptativas. Por fim, observa-se que
os sistemas fuzzy se mostram adaptáveis a diferentes configurações de arquiteturas, visto
a similaridade com que o mecanismo é implementado mesmo em trabalhos variados.

4. f-HybridMem: Visão Geral da Concepção

O f-HybridMem tem como intuito lidar com incertezas presentes nos valores de RA (Re-
cency of Access), RF (Read Frequency) e WF (Write Frequency) das páginas de um ambi-
ente de memória hı́brida. Esta seção apresenta a proposta de modelagem fuzzy que busca
tratar as incertezas presentes nos valores das páginas de memória devido a oscilação nos
valores das variáveis. O f-HybridMem considera que a disponibilidade dos valores de
RA, RF e WF são dadas por números fuzzy. O componente devolve ao gerenciador de
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Tabela 2. Trabalhos com Fuzzy em Arquiteturas de Memória

Trabalhos Simuladores
e ferramentas

Nı́vel de
memória Parâmetros Método de

inferência

[Diab et al. 2009]
- Matlab 7 Cache,

genericamente

- Frequência de acesso
Takagi-Sugeno- CS V0.9.71

Cache Simulator - Recência do acesso

- Fuzzy Logic
Toolbox

- Distância entre acessos
consecutivos

[Chung and Halim 2014] - SimpleScalar Cache L2 - Frequência de acesso Takagi-Sugeno- Matlab - Recência do acesso

[Qadri and Maier 2010]
- Fuzzy Logic API

Cache L1
- Miss na cache L1

Mamdani- Cacti - Utilização dos processadores

- Simics
- Consumo energético da
cache e processadores

[Vijayakumar et al. 2015] - Cloud-Stack não se aplica
- Número de acesso aos dados sem

informações- Custo de replicação
- Tempo do último acesso

[Khajoueinejad et al. 2006] sem informações Cache,
genericamente

- Frequência de acesso sem
informações- Recência do acesso

[Niu et al. 2016] - Disksim Storage

- Número de requisições

sem
informações

- Taxa de leitura/escrita
- Tempo entre requisições
- Tamanho de leituras/escritas
- Número de leituras/escritas
sequenciais
- Taxa de leituras locais
- Distância entre leituras locais

memória uma lista de valores referentes ao nı́vel de prioridade de cada uma das páginas
de memória.

Os processos propostos pelo f-HybridMem são dados na seguinte sequência: (i) na
primeira etapa é realizada a coleta de informações sobre as páginas, (ii) estas informações
são tratadas com uso da Lógica Fuzzy (LF), que por fim (iii) é retornada uma lista com
os valores referentes ao nı́vel de prioridade de cada página de memória. Posteriormente,
cabe ao gerenciador de memória realizar o mapeamento das páginas, determinando quais
páginas devem ser realocadas da memória não-volátil para a memória volátil, de acordo
com os valores de prioridade apresentados pelo f-HybridMem.

Figura 1. Visão geral das entradas e saı́das do f-HybridMem.

O f-HybridMem é responsável pela análise das páginas de memória de um determi-
nado ambiente e para isso faz o uso de um sistema fuzzy com uma base de regras atuando
em três etapas: (i) Fuzzificação, (ii) Inferência e (iii) Defuzzificação. Este sistema retorna
como saı́da a prioridade que a página tem de ser realocada.

O gerenciador de memória possui uma série de recursos a serem mensurados, este
projeto focou em três recursos: RA, RF e WF. Tais recursos são considerados relevantes
nesse contexto e estão destacados na Figura 1. Para mensurar os três recursos é realizada
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a análise dos acessos às páginas. Esses valores são então ajustados a uma escala padrão,
considerando o intervalo [0; 10], e as definições da Figura 2, a qual tem a seguinte legenda:

• pi representando a pagina(i);
• LA (Last Access), representando a contagem de instruções de memória executadas

após o ultimo acesso a página(i);
• RC (Read count), representando a contagem de leituras na página(i);
• WC (Write Count), representando a contagem de escritas na página(i);
• MaxDistance, contagem de instruções executadas após a página menos recente-

mente acessada;
• MaxW , maior número de escritas dentre as páginas;
• MaxR, maior número de leituras dentre as páginas.

Figura 2. Processo de Fuzzificação do f-HybridMem

5. Considerações Finais
Com as memórias atuais baseadas em DRAM chegando no seu limite de escalabilidade,
a busca de alternativas baseadas em tecnologias não voláteis tem ganho destaque, sendo
as memórias hı́bridas uma tendência.

Com a análise dos Trabalhos Relacionados, entende-se que é possı́vel aplicar
métodos fuzzy em arquiteturas de memória hı́brida. Considerando as várias possibilidade
de organizações hı́bridas, que podem combinar diferentes tecnologias em vários nı́veis de
memória, a complexidade dos mecanismos de gerência se torna desafiadora, se fazendo
necessários de mecanismos robustos que promovam o suporte a incerteza, como aqueles
providos pelos sistemas fuzzy.

A concepção do f-HybridMem está em andamento e a agenda de pesquisa contem-
pla os seguintes passos: (i) propor um comportamento adaptativo, alterando as regras do
mecanismo fuzzy, considerando para tanto as caracterı́sticas da arquitetura; (ii) avaliação
da proposta f-HybridMem considerando o referencial teórico de máximo desempenho. As
avaliações serão realizadas com suporte de um framework de simulação de arquiteturas
de computadores, reconhecido pela comunidade cientı́fica da área.
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Abstract. The aim of this paper is to propose a framework that supports tea-
chers in the construction of the activities that developed abilities about com-
putational thinking and learning of curricular subjects, in an articulated way.
In addition to consider the curriculum subjects genetically, the flexibility of the
proposition allows that different concepts of pedagogic theories and definitions
of the computational thinking be structured of the proposed components.

Resumo. O objetivo deste trabalho é propor um framework que apoie profes-
sores na construção de atividades que, de forma articulada, desenvolvam habi-
lidades do Pensamento Computacional e aprendizagem de conteúdos curricu-
lares. Além de considerar genericamente os conteúdos curriculares, a flexibili-
dade da proposição permite que diferentes concepções de teorias pedagógicas e
definições de Pensamento Computacional sejam estruturados a partir dos com-
ponentes propostos.

1. Introdução
A discussão sobre a inclusão da computação na educação já ocorre há várias décadas e
dois momentos são fundamentais para entender o contexto atual. Um primeiro, iniciado
na década de 1980 e protagonizado por Seymour Papert, onde são apresentadas as ideias
do construcionismo [Papert 1980, Kafai e Resnick 2012]. O segundo, a partir do artigo
de Jeanette Wing [Wing 2006], no qual é (re)definido o termo Pensamento Computaci-
onal (PC)1 como um processo que envolve a “resolução de problemas, a capacidade de
projetar sistemas e a compreensão do comportamento humano recorrendo aos conceitos
fundamentais da Ciência da Computação”.

Wing, assim como diversos outros pesquisadores e instituições, reforçam que ha-
bilidades e competências relacionadas ao PC são fundamentais ao cidadão do século XXI.
Neste aspecto, apesar de não haver um consenso, alguns autores [Selby e Woollard 2014,
Csizmadia et al. 2015] indicam que os conceitos abstração, decomposição, generalização,
pensamento algorı́tmico e avaliação aparecem com mais frequência em projetos que en-
volvem o desenvolvimento de competências do PC.

Visando o desenvolvimento dessas competências, diversos tipos de projetos são
propostos e implementados. Alguns se autointitulam de frameworks pois visam propor

∗Projeto em andamento.
1Papert já havia utilizado esse termo em [Papert 1996], mas apenas para definir o tipo de pensamento

que uma criança utilizaria quando estivesse trabalhando com computadores.
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um arcabouço teórico e prático que possa ser reutilizado em múltiplos contextos. Um dos
mais referenciados na literatura é proposto por [Brennan e Resnick 2012] o qual, apesar
de muito focado em programação, define dimensões para conceituar e avaliar o PC. Além
desse, diversas outras propostas de frameworks podem ser encontradas na literatura. Al-
gumas centram seus esforços em proposições de métodos para desenvolvimento do PC
em participantes (estudantes) de intervenções e, em geral, também apresentam alguma
proposta de avaliação [Angeli et al. 2016, Kotsopoulos et al. 2017, Behnke et al. 2016,
Fan e Yang 2017, Fronza et al. 2017, Karampa e Paraskeva 2018]. Por sua vez, outras
propostas [Brennan e Resnick 2012, Lowe e Brophy 2017, Caspersen e Nowack 2013],
objetivam definir o que realmente caracteriza o PC. Alguns trabalhos têm como
foco exclusivo avaliar os resultados de intervenções, principalmente em relação a
efetividade dos métodos utilizados para desenvolvimento do PC [Zhong et al. 2016,
Israel et al. 2016, Chen et al. 2017, Gouws et al. 2013]. Frameworks que visam desen-
volver a interdisciplinariedade (conteúdos do currı́culo escolar) juntamente com o PC
[Kale et al. 2018, Weintrop et al. 2016, Kopcha et al. 2017] e a combinação de PC com
jogos [Kotini e Tzelepi 2015, Basawapatna et al. 2013, Pellas e Vosinakis 2017] também
são objeto de estudo de alguns projetos.

Diferenciando-se desses trabalhos, apresenta-se aqui a proposta de um framework
para permitir que professores do ensino fundamental, a partir de uma perspectiva inici-
almente construcionista2, projetem e executem atividades engajadoras com seus alunos.
Essas devem promover a integração do desenvolvimento de competências do PC com a
aprendizagem de conteúdos disciplinares como, por exemplo, álgebra, geometria ou sis-
tema solar. O núcleo da proposta consiste em uma adaptação para o modelo TPACK
[Koehler e Mishra 2009], a qual propõe uma metodologia para proposição de atividades
que integre o desenvolvimento de habilidades do PC, a aprendizagem de conteúdos disci-
plinares e as práticas do construcionismo.

Este artigo está organizado como segue. A seção 2 descreve o modelo concei-
tual TPACK. Na seção 3 é apresenta a uma proposta de adaptação do modelo TPACK
denominada CTPACK. Por fim, a seção 4 aborda algumas considerações finais.

2. Modelo conceitual TPACK

O modelo conceitual TPACK, ilustrado no item (a) da Figura 1, é uma estrutura de conhe-
cimentos do professor que visa a integração bem sucedida de tecnologias na educação. O
modelo Technological (T), Pedagogical (P) and (A) Content Knowledge (CK) criado por
[Koehler e Mishra 2005] é uma extensão do Pedagogical (P) Content Knowledge (CK) ou
PCK de Shulman [Shulman 1986, Shulman 1987], que se fundamenta na inter-relação do
conteúdo com a pedagogia.

O TPACK proporciona aos professores um modo de pensar na integração entre
tecnologia, pedagogia e conteúdos. Neste sentido, enfatizando a utilidade do modelo,
[Harris e Phillips 2018] lembra do conceito de Papert sobre “ideias poderosas” ou “con-
ceitos que se tornam ferramentas para se pensar” [Papert 1980, p. 132].

2O framework deixa aberta a possibilidade de utilização de outras teorias de aprendizagem, especial-
mente aquelas que compartilham similaridades com o construcionismo como, por óbvio, o próprio cons-
trutivismo e outras abordagens ou teorias como Creative Learning, Game Based-Learning e Project ou
Problem-Based Learning.
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Figura 1. (a) Modelo TPACK Fonte: [Mishra e Koehler 2006] (b) Modelo CTPACK
Fonte: Autores

Tabela 1. Sı́ntese dos componentes TPACK Fonte: [Chai et al. 2013, p. 33,
tradução nossa]

Comp. Definição Exemplo
TK Conhecimento sobre como usar hardware e software de TIC e

periféricos associados
Conhecimento sobre como usar ferramentas da Web
2.0 (por exemplo, Wiki, Blogs, Facebook)

PK Conhecimento sobre a aprendizagem dos alunos, métodos de
ensino, diferentes teorias educacionais e avaliação de aprendi-
zagem para ensinar um assunto sem referências ao conteúdo

Conhecimento sobre como usar a aprendizagem base-
ada em problemas (PBL) no ensino

CK Conhecimento do assunto sem consideração sobre o ensino do
assunto

Conhecimento sobre assuntos de Ciência ou Ma-
temática

PCK Conhecimento de representação de conhecimento de conteúdo
e adoção de estratégias pedagógicas para tornar o conteúdo /
tópico especı́fico mais compreensı́vel para os aprendizes

Conhecimento do uso de analogias para ensinar eletri-
cidade (ver Shulman, 1986)

TPK Conhecimento da existência e especificações de várias tecnolo-
gias para permitir abordagens de ensino sem referência ao as-
sunto

A noção de Webquest, KBC, utilizando as TIC como
ferramentas cognitivas, a aprendizagem colaborativa
suportada por computadores

TCK Conhecimento sobre como usar a tecnologia para representar /
pesquisar e criar o conteúdo de diferentes maneiras sem consi-
derar o ensino (ensinar).

Conhecimento sobre dicionário on-line, SPSS, fer-
ramentas de TIC especı́ficas do assunto, por exem-
plo Sketchpad do Geometer, simulação especı́fica do
tópico

TPACK Conhecimento de usar várias tecnologias para ensinar e / ou re-
presentar e / ou facilitar a criação de conhecimento de conteúdo
de um assunto especı́fico

Conhecimento sobre como usar o Wiki como ferra-
menta de comunicação para melhorar a aprendizagem
colaborativa em ciências sociais

A Tabela 1 apresenta um quadro sı́ntese, proposto por [Chai et al. 2013], dos com-
ponentes do modelo TPACK, apresentando as descrições e respectivos exemplos.

O modelo conceitual TPACK, além de evidenciar os componentes que envol-
vem o fazer docente, principalmente no que diz respeito a incorporação de tecnologias
na educação, proporciona, essencialmente, uma reflexão mais detalhada das implicações
que decorrem das inter-relações (PCK, TPK, TCK e TPACK) entre esses elementos. A
próxima seção detalha uma adaptação do TPACK, proposta pelos autores deste artigo, o
qual coloca o foco no desenvolvimento de habilidades do PC aliado ao aprendizado de
conteúdos curriculares por meio de uma teoria pedagógica.

Além dos componentes relacionados na Tabela 1, cabe destacar o conhecimento
contextual (XK) que envolve, segundo [Mishra 2019], o conhecimento do professor so-
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bre o contexto, ou seja, vai desde a conscientização do professor sobre as tecnologias
disponı́veis, até o seu conhecimento sobre as polı́ticas educacionais (da escola, do estado,
do paı́s) que interferem no seu cotidiano.

3. CTPACK uma proposta de adaptação do modelo TPACK
O Computational Thinking Pedagogical And Content Knowledge (CTPACK), proposto
nesta seção, é um modelo conceitual, inspirado no TPACK, que visa guiar a proposição de
atividades que integrem o desenvolvimento do PC na educação. Diferencia-se do TPACK
pois retira o foco da tecnologia3 e centra esforços na aprendizagem de conteúdos aliado
ao desenvolvimento de competências do PC, deixando a critério do professor optar por
utilizar ou não as tecnologias digitais. Isso não significa desconsiderar totalmente o uso de
tecnologias no planejamento instrucional que será proposto, mas procura-se, desta forma,
evitar o tecnocentrismo, um termo criado por Papert [Papert 1988], que expressa uma
ênfase exagerada nas caracterı́sticas das tecnologias, em contraste com a aprendizagem
que elas podem apoiar.

A Figura 1 ilustra a adaptação do modelo TPACK para o modelo proposto. O
CTPACK substitui o componente de conhecimento tecnológico pelo conhecimento do
PC, estabelecendo novas relações com os demais componentes.

Figura 2. Diagrama CTPACK

Basicamente o modelo intersecciona três componentes: CTK que se refere ao co-
nhecimento sobre o PC; PK que abrange o conhecimento pedagógico; e CK que inclui o
conhecimento dos conteúdos. A Tabela 2 define e exemplifica os componentes introduzi-
dos no modelo CTPACK e suas respectivas intersecções. Os componentes PK e CK não
são detalhados nesta tabela, pois são consideradas as mesmas definições apresentadas na
Tabela 1.

3Em geral a literatura que trata do TPACK concentra-se no estudo da utilização de tecnologias digitais
na educação.
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Tabela 2. Componentes propostos para CTPACK Fonte: Autores

Comp. Definição Exemplo
CTK Conhecimento de conceitos do PC. De forma geral, este

componente envolve habilidades necessárias para solucio-
nar problemas na área da Computação.

Como não há um consenso sobre quais seriam os concei-
tos do PC, deve-se optar por um autor ou conjunto de au-
tores que definam determinados conceitos que representam
as habilidades a serem desenvolvidas nos alunos como, por
exemplo, [Selby e Woollard 2014] que define: abstração,
decomposição, generalização, pensamento algorı́tmico e
avaliação.

CTPK Conhecimento das possibilidades ou abordagens pe-
dagógicas de ensino aprendizagem relacionadas ao desen-
volvimento de habilidades relacionadas ao PC. Conheci-
mento de como o ensino-aprendizagem, de forma geral,
pode ser alterado ou combinado com o ensino de habili-
dades do PC.

Estratégias pedagógicas para desenvolver habilidades do
PC. Deve-se definir, na subclasse, que teoria será utilizada
e como isso repercute no desenvolvimento de determinadas
habilidades do PC. Pode-se utilizar, por exemplo, a teoria
construcionista que estabelece a construção de um objeto
significativo para o aluno. Assim, como esse processo se-
ria realizado para desenvolver, por exemplo, o conceito de
abstração.

CTCK Conhecimento de como PC e conteúdo podem estar reci-
procamente relacionados. Estabelece relações entre desen-
volvimento de conteúdos e habilidades PC.

Estratégias para identificação das habilidades do PC que
podem ser desenvolvidas a partir dos conteúdos abor-
dados. Considera-se por exemplo, que um determi-
nado conteúdo da geometria pode, naturalmente, ser utili-
zado em associação no desenvolvimento da habilidade de
generalização.

CTPACK Conhecimento necessário para integrar o desenvolvimento
de determinadas habilidades do PC com a aprendizagem de
conteúdos curriculares, por meio de uma apropriada teoria
de aprendizagem.

Utilizar, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos
para desenvolver habilidades como pensamento algorı́tmico
e avaliação integrado à aprendizagem de um determinado
fenômeno da ciência (ou de ciências).

XK Conhecimento do contexto onde ocorrerão as ativida-
des. Nesta proposta será utilizada a divisão apresentada
em [Porras-Hernández e Salinas-Amescua 2013] com forte
ênfase na camada micro que envolve as condições da aula
para a aprendizagem, incluı́do as tecnologias digitais dis-
ponı́veis. Outro aspecto compreende os conhecimentos
prévios dos atores, notadamente, professores e alunos en-
volvidos na execução das atividades.

Envolve, por exemplo, a estrutura da sala de aula no que
diz respeito a arquitetura que permita (ou não) o desenvol-
vimento de determinados tipos de atividades e a disponi-
bilidade de tecnologias digitais. A disposição dos compu-
tadores no laboratório é um exemplo que envolve a tanto
a arquitetura quando as tecnologias digitais pois influencia
na condução das atividades, principalmente no aspecto da
colaboração [Resnick 2017].

O diagrama representado na Figura 2 apresenta um sı́ntese da concepção e
possı́veis instanciações do CTPACK. O nı́vel da superclasse, em destaque no item (b)
da Figura 2, é estático e define a estrutura do modelo, ou seja, os componentes e as inter-
relações que devem ser estabelecidas (conforme item (b) da Figura 1).

O nı́vel das subclasses, destacada no item (c) da Figura 2 é dinâmico e estabelece
possı́veis instanciações para os componentes do modelo. Em particular, em PK, deve-se
especificar a(s) teorias pedagógicas que serão adotadas, em CTK, detalhar as habilida-
des/conceitos do PC serão considerados e em CK qual o escopo (nı́vel de ensino) das
unidades curriculares a serem considerados. As intersecções devem estabelecer diretrizes
que inter-relacionem cada um dos componentes. Em particular, CTCK deve estabele-
cer procedimentos que guiem a identificação de conceitos/ habilidades do PC em unida-
des curriculares (para o escopo em particular) e CTPK deve especificar orientações que
estabeleçam inter-relações da teoria pedagógica e os conceitos do PC considerados.

É importante observar que neste nı́vel, diferentes instanciações (ou subclasses) po-
dem ser concebidas, gerando diferentes modelos instrucionais. Por exemplo, na próxima
seção detalhamos este nı́vel considerando a teoria construcionista [Papert 1980], os con-
ceitos do PC segundo [Selby e Woollard 2014] e uma determinação de escopo para
conteúdos do ensino fundamental. Esta instanciação é apresentada na Figura 3. A partir
de uma subclasse diversas atividades podem ser propostas, chegando ao nı́vel mais baixo
do CTPACK, ilustrado no item (d) da Figura 2.
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Figura 3. Modelo CTPACK - subclasse. Fonte: Autores

3.1. Especificação de uma subclasse

A subclasse especificada nessa seção refere-se a um exemplo possı́vel de instância, iden-
tificada no item (c) da Figura 2, da superclasse CTPACK. A subclasse organiza-se a partir
dos seguintes itens: a) teoria(s) de aprendizagem(s) (PK): adotada a teoria construcionista
de [Papert 1980], onde o conhecimento não é passado para o aluno. Ele não é instruı́do ou
ensinado, mas é o construtor do seu próprio conhecimento; b) conceitos do PC (CTK): são
adotados os conceitos abstração, decomposição, generalização e pensamento algorı́tmico
[Selby e Woollard 2013, Csizmadia et al. 2015, p. 5]; e c) o escopo para os conteúdos
curriculares (CK): considera-se o ensino fundamental a partir de conteúdos definidos na
BNCC. Essas escolhas norteiam as definições das inter-relações (CTPK, CTCK, PCK e
CTPACK) e são influenciadas pelo conhecimento contextual (XK).

Como instrumento para apoiar o professor está em elaboração um roteiro (guia)
para criação de atividades alicerçadas nas especificações desta subclasse. Neste guia são
apresentadas “questões norteadoras” que instigam o professor a refletir sobre os diversos
aspectos do modelo CTPACK que devem ser considerados para a elaboração de uma
atividade didática. Essa deve visar o desenvolvimento de habilidades do PC e a promoção
da aprendizagem de conteúdos curriculares a partir de uma visão construcionista. Além
do questionamento em si, que “faz o professor pensar” nos diversos aspectos envolvidos,
as perguntas incorporam orientações e exemplos, conforme ilustrado na Figura 4.

4. Considerações finais
O framework aqui relatado, ainda em estágio de elaboração, visa apoiar o profes-
sor na concepção de atividades que, de forma associada, desenvolvam habilidades do
PC e a aprendizagem de conteúdos curriculares, em especial aqueles especificados na
BNCC. Um dos princı́pios da estrutura proposta é a sua flexibilidade em permitir que a
instanciação dos diferentes componentes sejam alterados criando, desta forma, novas sub-
classes ou novos modelos instrucionais. Exemplifica-se nesse artigo uma subclasse que
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Figura 4. Exemplo de questões norteadora Fonte: Autores

adota como componentes a teoria construcionista, certos conceitos do PC e um determi-
nado escopo para conteúdos curriculares. Considerando a estrutura do framework pode-se
alterar um ou mais desses componentes e propor uma nova subclasse a qual utilize como
componente PK, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos e adote outros con-
ceitos do PC. Neste caso, recomenda-se a construção de um guia especı́fico que oriente o
professor na criação articulada de atividades a partir desse novo modelo conceitual.
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Abstract. This work extends studies related to the Atanassov’s intuitionistic
fuzzy favour and against degrees obtained from the Generalized Atanassov’s
Intuitionistic Fuzzy Index, by considering the concept of strong fuzzy negations
and fuzzy implications.

1. Introduction
The Atanassov intuitionistic fuzzy index (A-IFIx), also called as hesitancy or indetermi-
nance degree of an element in an Atanassov intuitionitic fuzzy set (A-IFS) theory, allows
the expression related to the expert uncertainty in identifying a particular membership
function since there exist applications in which experts do not have precise knowledge. In
addition, the A-IFIx provides a measure of the lack of information supporting or against
a given proposition based on Atanassov intuitionistic fuzzy logic (A-IFL).

In[Barrenechea et al. 2009] and [Bustince et al. 2011], a new concept the Gen-
eralized Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index associated with a strong intuitionistic
fuzzy negation NI (A-GIFIx(NI)) is characterized in terms of fuzzy implication oper-
ators. In[Augustine 2014], the favour and against degrees of an element in a A-IFS are
studied.

Following the previous researches, in the study [Costa et al. 2016], exploring
properties related to the Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Entropy obtained as aggregation
of Generalized Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index, the concept of conjugate fuzzy
implications and their dual constructions are discussed.

Extended study of fuzzy entropy measures considers aggregations of Generalized
Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index are proposed in [Costa et al. 2017], focusing on
conjugate and dual (co)implications. Main properties of fuzzy entropy are discussed and
a numerical example illustrates an application based on this method.

The study of properties related to the Atanassov’s interval-valued intuitionistic
fuzzy entropy obtained as aggregation of generalized Atanassov’s intuitionistic fuzzy in-
dex, is considered in [Costa et al. 2018]. The concept of conjugate fuzzy implications and
their dual constructions. Many ways to define the interval entropy were compared leading
to the equation proposed in this work which is more sensitive to determine the interval
entropy when using different interval-valued fuzzy sets.

In [Costa et al. 2019], applying partial/total order on Ũ , the main relationships
between Atanassov’s intuitionistic fuzzy index and its interval extension is discussed.
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Aggregation and conjugate operators provide two methods to obtain new classes of A-
IvIFIx.

Considering such previous works, this work extends the study of the favour
and against degrees related to A-ITS theory, considering the concept of A-GIFIx ob-
tained from fuzzy implications. Additionally, A-GIFIx associated with the standard
negation are studed, extending exemplification based on the following fuzzy implica-
tions: I0, Lukaziewicz (LK)), Reichenbach (RB), Gaines-Rescher (GR) and I30 reported
in [Lin and Xia ].

The preliminaries describe the basic of intuitionistic fuzzy connectives and basic
concepts of A-IFL. The study of the A-GIFIx(N) and results of study favour and against
degrees are stated in Section 2. Section 3 presents the action of automorphisms on pair-
wise favour and against functions. Final remarks are reported in the conclusion.

2. Preliminaries
We firstly give a brief account on IFL.

Consider a non-empty and finite universe U = {u1, . . . , un}. According
with [Bustince et al. 2003], an Atanassosv’s intutionistic fuzzy set (A-IFS) A based on
U is expressed as

A = {(u, µA(u), νA(u)) : u ∈ U} (1)

whenever the membership and non-membership functions µA, νA : U → U are related by
the inequality µA(u) + νA(u) ≤ 1.

Let Ũ = {x̃ = (x1, x2) ∈ U2 : x1 + x2 ≤ 1} be the set of all intuitionistic
fuzzy values such that x̃ = (x1, x2) = µA(u) νA(u) is a pair of membership and non-
membership degrees of an element u ∈ U . Let lŨ , rŨ : Ũ→U be the projection functions
on Ũ , which are given by lŨ(x̃) = lŨ(x1, x2) = x1 and rŨ(x̃) = rŨ(x1, x2) = x2,
respectively.

By [Atanassov and Gargov 1998], for all x̃, ỹ ∈ Ũ , the order relation ≤Ũ is given
as x̃ ≤Ũ ỹ ⇔ x1 ≤ y1 and x2 ≥ y2, such that 0̃ = (0, 1) ≤Ũ x̃ and 1̃ = (1, 0) ≥Ũ x̃.
Moreover, the following expression is known:

x̃ �Ũ ỹ ⇔ x1 ≤ y1 and x2 ≤ y2. (2)

Additionally, a function πA : U → U , called an Atanassov’s intuitionistic index
(A-IFIx) of an element x ∈ U in an A-IFS A, is given as

πAI
(u) = 1− µA(u)− νA(u)) (3)

Such function provides the hesitancy (indeterminance) degree of x in A. When we con-
sider the set Ũ of all intuitionistic fuzzy values, then Eq.(3) can expressed as

πAI
(x̃) = πAI

(x1, x2) = 1− x1 − x2. (4)

Analogously, in the following, other two interval-valued intuitionistic fuzzy in-
dexes are defined according with [Augustine 2014]. Let AI be A-IFS w.r.t. U . The
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functions φ1AI
, φ1AI

: U → U given as

φ1AI
(u) = µA(u) + µA(x)πAI

(u), (5)
φ2AI

(u) = νAI
(u) + νAI

(x)πAI
(u), (6)

are called the Atanassov’s intuitionistic favour index (A-IFIfx) and the Atanassov’s
intuitionistic against index (A-IFIax) in A, respectively.

Such functions provides the hesitant favour degree and the hesitant against degree
of elements in A, respectively. When the set Ũ of all intuitionistic fuzzy values are con-
sidered, then Eqs.(5) and (6) can be respectively interpreted by functions φ1, φ1 : Ũ → U
expressed as follows:

φ1(x̃) = x1 − x1(1− x1 − x2), (7)
φ2(x̃) = x2 − x2(1− x1 − x2). (8)

In Table 1, examples of image from functions A-IFIx, A-IFIfx and A-IFIax related
to A-IFS are presented.

Table 1. Obtaining values from the A-IFIx, A-IFIfx and A-IFIax related to A-IFS

x̃ (0.2, 0.5) (0.1, 0.6) (0.1, 0.8) (0.8, 0.1) (0.5, 0.5) (0.0, 1.0) (1.0, 0.0)
π 0.3 0.3 0.1 0.1 0 0 0
(φ1, φ2) (0.26, 0.65) (0.13, 0.78) (0.11, 0.88) (0.88, 0.11) (0.5, 0.5) (0.0, 1.0) (1.0, 0.0)
π0(φ1, φ2) 0,09 0,09 0,01 0,01 0 0 0

An intuitionistic fuzzy negation (A-IFN shortly) NI : Ũ → Ũ satisfies, for all
x̃, ỹ∈ Ũ , the following properties:

NI 1: NI(0̃) =NI(0, 1) = 1̃ and NI(1̃) =NI(1, 0) = 0̃;
NI 2: If x̃≥ ỹ then NI(x̃)≤NI(ỹ).

Moreover, a strong A-IFN also verifies the condition:

NI3: NI(NI(x̃)) = x̃, ∀x̃ ∈ Ũ .

And, taking a strong fuzzy negation N : U → U , an A-IFN NI : Ũ → Ũ given as

NI(x̃) = (N(NS(x2)), NS(N(x1))), (9)

is a strong A-IFN generated by means of the standard negation NS . Additionally, if
N = NS , Eq. (9) can be reduced to NI(x̃) = (x2, x1).

According with [Fodor and Roubens 1994], a fuzzy implication I : U2 → U
verifies the following conditions:
I1: x ≤ z ⇒ I(x, y) ≥ I(z, y); I6: I(1, x) = x;
I2: If y ≤ t⇒ I(x, y) ≤ I(x, t); I7: I(x, I(y, z)) = I(y, I(x, z));
I3: I(0, x) = 1; I8: I(x, y) = 1⇔ x ≤ y;
I4: I(x, 1) = 1; I9: I(x, y) = I(N(y), N(x)), N is a SFN;
I5: I(1, 0) = 0; I10: I(x, y) = 0⇔ x = 1 and y = 0;

By [Klement and Navara 1999, Def. 4.1], an automorphism ψ : U → U is a
bijective, strictly increasing function (SIF) satisfying the monotonicity property:

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 129



ψ1 : x ≤ y iff ψ(x) ≤ ψ(y), ∀x, y ∈ U .

In [Bustince et al. 2003], an automorphism ψ : U → U is a continuous SIF satis-
fying the boundary conditions:

ψ2 : ψ(0) = 0 and ψ(1) = 1.

The set Aut(U) of all automorphisms also are closed under composition:

ψ3 : ψ ◦ ψ′ ∈ Aut(U), ∀ψ, ψ′ ∈ Aut(U).

In addition, there exists the inverse ψ−1 ∈ U , such that

ψ4 : ψ ◦ ψ−1 = idU , ∀ψ ∈ Aut(U).

Thus, (Aut(U), ◦) is a group, with the identity function being the neutral element.
The action of an automorphism ψ : U → U on a function f : Un → U , is called
conjugate of f and given by

fψ(x1, . . . , xn) = ψ−1(f(ψ(x1), . . . , ψ(xn))). (10)

2.1. Generalized Atanassov’s intuitionistic fuzzy indexes

This section consider the study of generalization of three relevant functions modelling the
hesitant (A-IFIx), favour (A-IFFx) and against (A-IFIax) degrees related to A-IFS.

Definition 1 [Bustince et al. 2011, Definition 1], A function πG : Ũ → U is called
a generalized Atanassov’s intuitionistic fuzzy index associated with a SIFN NI (A-
GIFIx(NI))if, forallx1, x2, y1, y2 ∈ U , it holds that:

π1: πG(x1, x2) = 1 if and only if x1 = x2 = 0;
π2: πG(x1, x2) = 0 if and only if x1 + x2 = 1;
π3: If (y1, y2) �Ũ (x1, x2) then πG(x1, x2) ≤ πG(y1, y2);
π4: πG(x1, x2) = πG(NI(x1, x2)) when NI is a strong A-IFN.

Proposition 1 [Bustince et al. 2011, Theorem 3] Let NI be a SIFN obtained by a SFN
N , according with Eq.(9). A function πI,N : Ũ → U is a A-GIFIxNI) iff there exists a
function I : U2 → U verifying I1, I8,I9 and I10 such that

πI,N(x̃) = ΠI,N(x1, x2) = N(I(1− x2, x1)). (11)

The generalization of the concept of A-IFI presented above is extended to the
A-IFIfx and A-IFIax as follows:

Definition 2 The operator (φ1, φ2)G : Ũ → U is called a generalized Atanassov’s in-
tuitionistic fuzzy favour-against pairwise index (A-GIFIfax) associated with a a strong
A-IFN NI if, for all x̃ = (x1, x2), ỹ = (y1, y2) ∈ Ũ , it holds that:

φ1: (φ1, ψ2)G(x1, x2) = 0̃ if and only if x1 = x2 = 0;
φ2: (φ1, ψ2)G(x1, x2) = 1̃ if and only if x1 + x2 = 1;
φ3: If (y1, y2) �Ũ (x1, x2) then (φ1, φ2)G(x1, x2) ≤ (φ1, φ2)G(y1, y2);
φ4: (φ1, φ2)G(NI(x1, x2)) = (φ2, φ1)G(x1, x2) when NI is a strong A-IFN.

Theorem 1 A function πG : Ũ → U is a A-GIFIx(NI) if and only if the operator
(φ1, φ2)G : Ũ → U is an A-IFIfax.
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Table 2. Exemplification of A-GIFIx associated with the standard negation.

Fuzzy Implications A-GIFIx

I0(x, y)=

{
1, if x ≤ y,
max(1− x, y), otherwise;

π0(x, y)=

{
0, if x+ y = 1,
1−max(x, y), otherwise;

ILK(x, y)=

{
1, if x ≤ y,
1− x+ y, otherwise;

πLK(x, y)=

{
0, if x+ y = 1,
1− x− y, otherwise;

IRB(x, y)=

{
1, if x ≤ y,
1− x+ xy, otherwise;

πRB(x, y)=

{
0, if x+ y = 1,
1− x− y + xy, otherwise;

IGR(x, y)=

{
1, if x ≤ y,
0, otherwise;

πGR(x, y)=

{
0, if x+ y = 1,
1, otherwise;

I30(x, y)=

{
min(1−x, y, 0.5), if 0<y<x<1,
min(1− x, y), otherwise;

π30(x, y)=





1−min(x, y, 0.5), if 0<x, y<1
and x+y=1,

1−min(x, y), otherwise;

Proof: It follows straightforward from equivalent concepts in Definitions 1 and 2. �

Proposition 2 In the conditions of Proposition 1, a function πI,N : Ũ → U is an A-
GIFIx(NI) iff a function (φ1, φ2)I,N : Ũ → U is a A-IFIfax such that

(φ1, φ2)πI,N (x̃) = ((lŨ(x̃)− (lŨ(x̃)πI,N(x̃), rŨ(x̃)− rŨ(x̃)πI,N(x̃)) . (12)

One can observe, when x̃ = (x1, x2), then Eq.(12) can be expressed as follows:

(φ1, φ2)I,N(x1, x2) = (x1 − x1N(I(1− x2, x1)), x2 − x2(N(I(1− x2, x1))). (13)

See Table 3 illustrating Proposition 1, considering x̃ = (x, y) ∈ Ũ in order
to present examples of A-GIFIx(NSI) related to the following fuzzy implications: I0,
Lukaziewicz, Reichenbach, Gaines-Rescher and I30 [Lin and Xia ].

Table 3. Exemplification of A-GIFIx associated with the standard negation.

A-GIFIx A-IFIfax Algebraic Expression

π0 φ1, φ2(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,
(x(2−max(x, y)), y(2−max(x, y))) otherwise;

πLK φ1, φ2(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,
(x(2− x− y), y(2− x− y)) otherwise;

πRB φ1, φ2(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,
(x(2− x− y + xy), y(2− x− y + xy)) otherwise;

πGR φ1, φ2(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,
(2x, 2y)otherwise;

π30 φ1, φ2(x, y)=

{
(x(2−min(x, y, 0.5)), y(2−min(x, y, 0.5))) if 0<x<y<1,
(x(2−min(x, y)), y(2−min(x, y))) otherwise;

Theorem 2 Let πG : Ũ → U be a A-GIFIx(NI) and (φ1, φ2)G : Ũ → U be an A-IFIfax.
Then, for all x̃ ∈ Ũ , the following holds:

πG ((φ1, φ2)G(x̃)) = (πG(x̃))2 .
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Table 4. A-GIFIx and the action of an automorphisms φ(x) = x2 and φ−1 =
√
x.

Fuzzy Implications A−GIFIx(NSI)

Iφ0 (x, y) =

{
1, if x ≤ y,√

max(1− x2, y2), otherwise;

ΠIφ0
(x, y) = 1−

√
max(x2, 1− (1− y)2)

ΠIφ0
(x, y) =

√
1−max(x2, 1− (1− y)2))

IφLK(x, y) =

{
1, if x ≤ y,√

1− x2 + y2, otherwise;

ΠIφLK
(x, y) = 1−

√
1 + x2 − (1− y)2

ΠIφ0
(x, y) =

√
x2 − (1− y)2

IφRH(x, y) =

{
1, if x ≤ y,√

1− x2 + x2y2, otherwise;

ΠIφRH
(x, y) = 1−

√
1− (1− y)2(1− x2)

ΠIφ0
(x, y) =

√
(1− y)2(1− x2)

IφGR(x, y) =

{
1, if x ≤ y,
0, otherwise;

ΠIφRH
(x, y) = 0

ΠIφ0
(x, y) = 1

Proof: It also follows straightforward results from Definitions 1 and 2. �
Corollary 1 Let πG : Ũ → U be a A-GIFIx(NI) and (φ1, φ2)G : Ũ → U be an A-IFIfax.
Then, for all x̃ ∈ Ũ , the following holds:

πG ((φ1, φ2)G(x̃)) = πG ((φ1, φ2)G(ỹ))⇔ πG(x̃) = πG(ỹ).

Proof: It follows straightforward from Theorem 2. �

3. Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Indexes and Conjugate Operators
In this section we study the conjugation and duality property related to generalized
Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Indexes related to the pair (φ1, φ2)G.

Proposition 3 [Costa et al. 2018, Proposição 4] Let Ψ ∈ Aut(Ũ) be a ψ-representable
automorphism,Nψ : U → U be the ψ-conjugate of a SFNN : U → U and πI,N : Ũ → U
be an A-GIFIx(NI). The function πGψ : Ũ → U given by

πG
ψ(x1, x2) = (ψ−1(πG(ψ(x1)), 1− ψ(1− x2)), (14)

is a A-GIFIx(NI).

Proof: Straightforward from Proposition 3 and Theorem 1. �

See Table 4, A − GIFIx associated to Ψ-conjugate implications and standard
negation in Table 3.

Proposition 4 Let Ψ be a ψ-representable automorphism in Aut(Ũ), Nψ : U → U be
the ψ-conjugate of a SFN N : U → U . A function a function (φ1, φ2)Ψ

G : Ũ → U given by

(φ1, φ2)Ψ
G(x1, x2) = (φΨ

1 , φ
Ψ
2 )G(x1, x2), (15)

is a A-GIFIx(NI) whenever πG : Ũ → Ũ is also a A-GIFIx(NI). �

Proof: For all x̃ = (x1, x2) ∈ Ũ the following holds:

(φ1, φ2)Ψ
G(x1, x2) = (ψ−1((φ1, φ2)G(ψ(x1)), 1− ψ(1− x2)))

= (ψ−1(φ1(ψ(x1)), 1− ψ(1− x2), ψ−1(φ2(ψ(x1)), 1− ψ(1− x2))

= (φΨ
1 (x1, x2), φΨ

2 (x1, x2)).

Therefore, Proposition 3 is verified. �

See in Table 5 the action of the automorphism Ψ(f(x̃)) =
√

(x̃2 φ(x1, x2) =
(x2

1, 1− (1− x2)2).
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Table 5. Exemplification of A-GIFIx associated with the standard negation.

πG A-IFIfax Algebraic Expression

π0 (φ1, φ2)φ(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,

(x(2− (2−
√
max(x2, y2)), y(2−

√
max(x2, y2)) otherwise;

πLK (φ1, φ2)φ(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,

(x(2−
√

2y2 − y2 + x2), y(2−
√

2y2 − y2 + x2)) otherwise;

πRB (φ1, φ2)φ(x, y)=





(x, y) if x+ y = 1,

(x(2−
√
x2 + (1− x2)(2y − y2)), y(2−

√
x2 + (1− x2)(2y − y2)))

otherwise;

πGR (φ1, φ2)φ(x, y)=

{
(x, y) if x+ y = 1,
(2x, 2y) otherwise;

π30 (φ1, φ2)φ(x, y)=





(x(2−
√
min(1− (1− y)2, x2, 0.5)), y(2−

√
min(1− (1− y)2, x2, 0.5))),

if 0 < x < y < 1,

(x(2−
√
min(1−(1− y)2, x2)), y(2−

√
min(1−(1− y)2, x2)))

otherwise;

4. Conclusion
In this work, the concept of favour and against degrees related to A-IFS theory was studied
making use of the generalized Atanassov’s intuitionistic fuzzy index method construction.
In particular, by means of fuzzy negations and implication operators we also present some
examples based on I0, Lukaziewicz (LK)), Reichenbach (RB), Gaines-Rescher (GR) and
I30, as reported in

Further work considers the extension of such study related to the Atanassov’s
interval-valued intuitionistic fuzzy set theory and applying admissible linear orders.
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Abstract. This paper features the implementation of a procedural level genera-
tion engine based in graph grammars for dungeon crawl levels. Our goal is to
present how the tool was conceived and some of it’s generated levels with the
intention of showing the use of graph grammars as an approach to procedural
level generation. For this, we present schemes of the engine’s implementation
and we illustrate, with figures, some of it’s generated levels.

Resumo. Este trabalho apresenta a implementação de um motor de geração
procedural de mapas baseado em gramática de grafos para geração de ma-
pas dungeon crawl. Nosso objetivo é apresentar a concepção da ferramenta e
alguns de seus mapas gerados com intuito de demonstrar o uso de gramática
de grafos como abordagem para geração procedural de nı́veis. Para isto, nós
apresentamos esquemas de implementação do motor e ilustramos, com figuras,
alguns dos mapas gerados pela ferramenta.

1. Introdução
Roguelike é um estilo de jogo no qual o jogador percorre mapas randomicamente gera-
dos para cada nı́vel do jogo. Os mapas utilizados neste gênero de jogos são compostos
por masmorras e labirintos repletos de armadilhas e inimigos, e são conhecidos como
dungeon crawl. Os jogos roguelike tem como principal objetivo prover o potencial de
serem jogados indefinidamente, provendo sempre experiências novas e cativantes. Este
potencial é conhecido como rejogabilidade.

Para prover alta rejogabilidade, jogos roguelike fazem o uso de mapas gerados
randomicamente, a partir de uma técnica algorı́tmica denominada geração procedural,
criando experiências novas para cada rodada. Para que um roguelike seja bem sucedido
em criar tais experiências, se faz necessário um gerador com alto poder de expressão, que
seja capaz de atender as especificações necessárias de um mapa dungeon crawl. Também,
devido ao fato de que a geração procedural do mapa deve ocorrer em tempo de execução
do jogo, tal gerador necessita também ser eficiente, permitindo a geração de mapas em
tempo de execução sem afetar a experiência do jogador.

∗O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001
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Este trabalho tem como objetivo apresentar a concepção de uma ferramenta de
geração procedural que atenda essas necessidades. Para isto, foi adotado a abordagem de
geração procedural baseada em gramáticas de grafos (GG). Esta abordagem de utiliza
da linguagem formal GG, uma gramática generativa utilizada para geração e avaliação de
grafos, para a geração dos mapas.

Os mapas dungeon crawl são, em grande parte, representados de forma em que
o mapa é dividido em segmentos de geometria fixa, denominados salas. Esta aborda-
gem tem como principal vantagem a simplicidade de implementação, ao mesmo tempo
provendo resultados bem interessantes. Outra vantagem é a facilidade de distribuição de
outros elementos aleatórios nestas salas, pelo fato de cada sala ter geometria fixa definida
na fase de projeto do jogo, provendo um grande controle sobre o conteúdo de cada sala.
Este modo de representar de cenários tem como caracterı́stica a representação de mapas
que são essencialmente grafos, onde as salas podem ser representadas como vértices, e
as adjacências das salas podem ser representadas como arestas. Esta caracterı́stica torna
intuitivo o uso de GG para a geração destes mapas.

A abordagem de geração baseada em GG já foi validado para o uso em geração de
mapas dungeon crawl em [Adams 2002], provando ser capaz de gerar nı́veis interessan-
tes. Entretanto, o uso de GG vem com uma implicação em termos de eficiência devido ao
seu alto custo computacional da avaliação. Este custo vem do fato de que para a aplicação
de um regra é necessário fazer uma busca de isomorfismo por um grafo padrão no grafo a
ser transformado. Este problema é denominado problema do isomorfismo de subgrafo
(PIS), e soluções existentes possuem complexidade exponencial. Tal implicação inviabi-
liza o uso deste método para geração de mapas em tempo de execução de um jogo, como
demonstrado por Adams em [Adams 2002].

Este trabalho busca viabilizar o uso deste método para geração de mapas em tempo
de execução de um jogo. Isto é feito explorando a natureza concorrente das GG. O gerador
proposto neste trabalho explora tal natureza a partir do uso de estratégias de programação
paralela. Assim, o impacto do custo do PIS no tempo de execução é reduzido, permitindo
o uso deste método de geração de mapas em tempo de execução de um jogo.

Neste artigo, o enfoque é dado na apresentação do núcleo de geração procedural
de mapas dungeon crawl baseado em GG. Este núcleo, no restante deste texto, é referido
como motor de geração. Os resultados obtidos são apresentados na forma de uma análise
de estudos de caso realizados na geração de nı́veis para um jogo-exemplo, concebido com
fins de avaliação do motor de geração, denominado Carcere Exire.

O restante deste artigo está organizado como segue. Na Seção 2 são apresentados
trabalhos relacionados ao proposto. Na Seção 3 É apresentada a teoria geral das GG e o
projeto de implementação do motor de geração. Na Seção 4 são relatados os resultados
obtidos e na Seção 5 é apresentada uma conclusão.

2. Trabalhos relacionados

Existem diversos abordagens empregadas na geração de mapas dungeon crawl. No tra-
balho publicado em 2014 por van der Linden [van der Linden et al. 2014], é apresentado
uma variedade destas abordagens, sendo uma delas, a baseada em GG. No trabalho, o
autor cita o funcionamento, resultados e vantagens e desvantagens de cada abordagem,
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concluindo que existe uma grande diversidade de métodos que produzem resultados vari-
ados, provendo soluções para diversos tipos de jogos.

Uma das discussões levantadas por van der Linden é a possibilidade de criação de
dungeons em tempo real, na qual o mapa é gerado conforme o jogador o explora. Este
tema é explorado por Fillian Smith em [Smith et al. 2011] na criação de um jogo baseado
em geração procedural que busca, ao contrário de utilizar a geração procedural discre-
tamente, a utilizar como foco principal do jogo, provendo um novo tipo de experiência,
onde as ações do jogador tem influência direta no que é gerado.

Este trabalho foca em apresentar a abordagem baseada em GG na geração de
dungeons para o uso em roguelikes. O primeiro trabalho a documentar o uso de GG
para geração de dungeons foi publicado em 2002 por David Adams [Adams 2002]. Neste
trabalho, Adams apresenta uma implementação de uma ferramenta de geração baseada
em GG para geração de dungeons com execução prevista para a fase de projeto de um
jogo, apresentando formas de avaliação de nı́veis e fazendo uma avaliação sobre os nı́veis
gerados.

A principal diferença entre a ferramenta apresentada por Adams e apresentada
aqui é a etapa na qual execução é feita. O motor de geração procedural apresentado aqui
foi concebido para ser integrado a um jogo e produzir os mapas em tempo de execução.
Já o gerador apresentado por Adams foi pensado para ser executado na fase de projeto do
jogo.

3. Motor de Geração

O motor de geração proposto neste trabalho foi projetado para ser integrado em diferen-
tes jogos que necessitem geração de mapas dungeon crawl. Para tanto, sua integração no
jogo requer que, primeiro, o projetista do jogo informe o conjunto de regras e condições
para geração de nı́veis e, segundo, em tempo de execução submeta ao motor de execução
requisições para geração de novos nı́veis.

3.1. Gramática de grafos

As gramáticas generativas de Chomsky são um formalismo empregado para descrever
linguagens infinitas de forma finita. Utilizando um conjunto de regras de produção, são
obtidas sentenças, ou strings, geradas a partir da concatenação de sı́mbolos, ou podem
ser vistos como caracteres. As GGs generalizam isto substituindo sentenças por grafos
e os sı́mbolos por vértices e arestas. Consequentemente, para se gerar grafos, as regras
de produção em uma GG são regras de transformação de grafos. Os termos a seguir
referem-se aos componentes e funcionalidades básicas de uma GG.

Derivação G0
U

=⇒ Gk Expressa a geração do grafo Gk a partir de múltiplas aplicações
de regras pertencentes a um conjunto de regras U sobre o grafo G0.

Grafo G Um conjunto de vértices e arestas podendo ou não conter labels. Uma aresta
possui um vértice origem e um vértice destino. Uma label é um elemento perten-
cente a um conjunto de sı́mbolos que é atribuı́do aos vértices e arestas de um grafo
para que possam ser distinguidos.
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Match m Expressa o mapeamento m do grafo Gl de uma regra r em um subgrafo
G′(isomorfo a Gl) de um grafo G.

Passo de derivação Gi
r−→ Gi+1 Expressa a geração do grafo Gi+1 a partir de uma

única aplicação da regra r sobre o grafo Gi.

Regra de produção Expressa uma regra de produção. Uma regra de produção é com-
posta por dois grafos, o lado esquerdo e o lado direito onde Gl é o lado esquerdo
e Gr é o lado direito, e um mapeamento entre os grafos Gl e Gr (homomorfismo
de grafos). O lado esquerdo de uma regra de produção é a condição de aplicação
da regra, ou seja, é o grafo que deve ser encontrado no grafo hospedeiro para que
a regra possa ser aplicada. O lado direito de uma regra de produção é o grafo que
será embutido no lugar do sub-grafo do grafo hospedeiro isomorfo a Gl.

3.2. Projeto e implementação
Para a implementação, a linguagem de programação C++ foi escolhida. As funciona-
lidades do paradigma de programação orientada a objetos, programação paralela e de
programação genérica presentes em C++ tiveram forte influência na escolha da lingua-
gem. No sistema, os elementos da GG (grafos, regras etc) foram representados utilizando
classes (paradigma de programação orientada a objetos). E para a implementação do
paralelismo, a biblioteca OpenMp foi escolhida.

A Figura 1 apresenta o esquema de implementação do motor de geração e as
interações entre os diferentes módulos que o compõem.

Figura 1. Motor de execução para a ferramenta de geração procedural

O Módulo Jogo representa a abstração de um jogo que utiliza o motor de geração
e é composto por uma série de nı́veis, proceduralmente gerados, Ni, com 1 ≤ i ≤ n.
O inicio da geração se dá pela requisição feita pelo jogo, de um novo nı́vel Ni, para o
Módulo Gerador de nı́veis. O qual deve receber os parâmetros de geração do nı́vel,
como dificuldade, número de salas e/ou número de inimigos,representados por uma tupla
Ai < a1, a2, ..., an >. O módulo Gerador de nı́veis começa traduzindo estes parâmetros
em uma condição de parada Pi e uma GG Mi, fazendo o uso do universo de regras U
definido pelo projetista do jogo.

A execução segue para o Módulo Avaliador de GG, que recebe a GG Mi e a
condição de parada Pi. O primeiro passo é fazer a busca por uma match, no grafo hos-
pedeiro Gij , para uma regra de produção rk, tal que rk ∈ Ri. Se uma match não for
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encontrada, a GG Mi está mal projetada e o Avaliador de GG retorna um erro. Se uma
match for encontrada, então Gi

rk−→ Gi(j+1), tal que rk ∈ Ri e Gi(j+1) é um grafo que,
após a operação j=j-1, se torna o novo grafo hospedeiro Gij . O algoritmo então testa se
a condição de parada Pi foi atendida. Se não, a execução retorna para o passo um, pro-
curando por uma nova match no grafo hospedeiro. Se sim, o Módulo Avaliador de GG
termina sua execução, retornando o grafo Gij como resultado.

A execução retorna para o Módulo Gerador de nı́veis, que traduz o grafo retor-
nado pelo Avaliador de GG em um nı́vel N(i+1), utilizando a estrutura de dados utilizada
para representar nı́veis pelo jogo. A execução neste Módulo então finaliza retornando o
nı́vel N(i+1) para o Módulo Jogo. Tendo o novo nı́vel em mãos, o Jogo pode fazer novas
requisições indefinidamente, até que termine sua execução.

A programação paralela é explorada no Módulo Avaliador de GG. Sendo esta a
parte mais custosa do algoritmo, tendo complexidade exponencial. A Figura 2 apresenta
este Módulo dando um enfoque maior a implementação concorrente. A figura ilustra o
fluxo de execução em um thread n. Os processos em amarelo (busca por matches) são
executados em paralelo, pois apenas efetuam leitura na memória. O processo em azul
(aplicação de regra) efetua escrita na memória, por isso, precisa ser executado sequenci-
almente. Também, nenhum outro processo que efetua leitura na memória (amarelo) pode
ser executado ao mesmo tempo, em paralelo. Para isso, é feito o uso de um mutex, que
é uma forma de cadeado, utilizada para impedir o acesso a memória por outros threads
enquanto em uso. Esse mutex é ativado no inicio da aplicação de uma regra, e desativado
no final.

Figura 2. Implementação do paralelismo

4. Resultados
Nesta seção é apresentado, como caso de estudo, o jogo Carcere Exire. Tal jogo, cons-
truı́do para demonstrar o poder do motor de geração, tem como personagem jogável um
aventureiro que, preso no calabouço de um castelo, está motivado a encontrar uma saı́da.
O castelo é comandado por um chefão, uma entidade multidimensional que pode possuir
múltiplas instâncias em um único nı́vel. O aventureiro deve percorrer por vários nı́veis
para encontrar a saı́da, habitando-o ao próximo nı́vel. Cada nı́vel é composto por diversos
tipos de salas, sendo elas o corredor, a sala comum e a cela. Em cada uma dessas salas,
o aventureiro pode encontrar inimigos, os quais ele deve combater, ou baús, os quais lhe
proveem recompensas

A Figura 3 apresenta as regras definidas para o jogo Carcere Exire enumeradas
de 1 a 9. Em cada seção tracejada estão representados o lado esquerdo e o lado direito
de uma regra. Sendo os elementos em verde, elementos presentes apenas no lado direito,
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e elementos em vermelho, elementos presentes apenas no lado esquerdo da regra, e o
restante, elementos em ambos os lados da regra. As arestas com label adj representam as
adjacências entre salas e as arestas com origem e destino no mesmo vértice representam
o conteúdo de cada sala.

Figura 3. Regras de produção definidas para o jogo Carcere Exire

Essas regras descrevem a construção do mapa e do cenário das salas. As regras
1 e 2 permitem criar salas adjacentes a uma outra sala. A regra 1 insere uma sala vazia
adjacente a sala inicial e a regra 2 insere uma sala vazia adjacente a qualquer outra sala.
A aresta com label “vazia” é uma aresta de controle, sendo utilizada para representar o
conteúdo da sala, conforme apresentado nas regras descritas na sequência nas regras 7, 8
e 9. A regra 3 cria uma sala com label “saı́da”, que representa o objetivo final do jogador
no mapa. As regras 4 e 5 apresentam duas variações de salas, sendo elas o corredor e a
cela. O corredor representa uma sala que interliga duas salas comuns. A cela representa
uma sala sempre adjacente a um corredor, correspondendo a um ponto sem saı́da. A regra
6 introduz ciclos ao mapa, ou seja, permite que existam mais de uma rota de fuga.

Figura 4. Mapa gerado 1
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Figura 5. Mapa gerado 2

Tendo as regras definidas, foram criados mapas como casos de estudo que são
ilustrados nas figuras 4 e 5. Nestas figuras, o vértice azul representa a sala inicial, o
vértice amarelo representa a saı́da, os vértices vermelhos representam os corredores e os
vértices cinzas representam celas.

5. Conclusão
Neste trabalho foi apresentado uma ferramenta para geração procedural de mapas dun-
geon crawl para jogos roguelike baseada em GG que explora paralelismo. Foram utili-
zadas estratégias de programação paralela para ganho de desempenho e também para a
inserção de indeterminismo, inerente a execuções paralelas. Foi também implementado
um jogo exemplo e ilustrado mapas, criados para este jogo, como casos de estudo. Como
trabalho futuro, um novo artigo deverá apresentar uma avaliação do comportamento do
motor de execução em uma arquitetura multiprocessada adotada em configurações de
desktops do tipo gamer.
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Abstract. The centralized management of the global time on distributed simula-
tion has some disadvantages. It is inclined to faults, time violations, and perfor-
mance degradation. On the other hand, coordinated solutions are expensive for
managing. This paper shows a solution to calculate the global virtual time in a
decentralized way on distributed simulation using a time propagation strategy
among neighbors components. This strategy is based on the CMGVT algorithm.
Our solution works with low overhead when compared to coordinated solutions.
It also reduces the time violation probability by keeping control over transiting
messages.

Resumo. O gerenciamento centralizado do tempo global, em simulação dis-
tribuı́da, apresenta desvantagens tais como falhas, violação do tempo simulado
e degradação do desempenho. Soluções coordenadas geralmente são onerosas.
Este artigo apresenta uma solução para cálculo descentralizado do tempo vir-
tual global aplicando a estratégia de propagação de informações de tempo entre
componentes vizinhos baseada no algoritmo CMGVT. A solução apresenta um
overhead menor quando comparado a soluções coordenadas e reduz a propabi-
lidade de violações de tempo ao manter controle sobre mensagens em trânsito.

1. Introdução
O gerenciamento centralizado do tempo global (GVT) [Jefferson 1985], em simulações
distribuı́das, apresenta algumas desvantagens relevantes no exercı́cio de simulações. En-
tre elas, o controle centralizado torna-se um ponto de falha de toda a simulação; é
suscetı́vel a violações de tempo em função do número expressivo de mensagens de
atualização de tempo em trânsito; interfere negativamente no desempenho da simulação.

Embora o gerenciamento descentralizado do GVT contorne limitações de
estratégias centralizadas, as soluções descentralizadas tradicionais baseadas em
coordenação entre componentes para definição do GVT são demasiadamente onerosas
em termos de processamento e quantidade de mensagens. Além disso, a atualização
do GVT depende da disponibilidade das informações de controle em cada compo-
nente, o que pode gerar uma demora maior para o avanço (cálculo) do tempo global
[Mikida and Kale 2018].

∗Trabalho concluı́do.
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Algumas soluções utilizam rodadas de sincronização [Bragard et al. 2014] como
estratégia para o cálculo de GVT. A utilização deste recurso permite aos componentes
mensurar o GVT de forma segura. Podem ser empregadas, por exemplo, na busca de
estados globais com baixo erro entre o valor real e o calculado [Mattern 1993]. A dificul-
dade neste tipo de algoritmo está na quantidade de tempo consumido durante o cálculo
de GVT, já que a busca por um estado global consistente não é possı́vel quando existe
mensagens em trânsito entre os componentes.

Este trabalho apresenta uma estratégia descentralizada para o gerenciamento
de GVT em simulação distribuı́da que apresenta demanda reduzida de processa-
mento e de comunicação quando comparada com soluções coordenadas. Nossa
solução é baseada no algoritmo CMGVT (Continuously Monitored Global Virtual Time)
[Deelman and Szymanski 1996]. As estratégias de propagação utilizadas nesse algoritmo
mantém os vizinhos de cada componente com informações de tempo de simulação e troca
de mensagens atualizadas. Isso permite que cada componente possa calcular o GVT com
suficiente precisão para garantir a consistência da simulação. A análise de resultados,
apresentada neste trabalho, considerou os dados estatı́sticos obtidos através de um estudo
de caso baseado em experimentos comparativos entre a versão centralizada e descentrali-
zada do protótipo utilizado. O foco deste trabalho considera apenas o controle de tempo
global em relação aos componentes sı́ncronos.

O artigo discute trabalhos relacionados e motivação na Seção §2, a Seção §3 apre-
senta a especificação do modelo e do algorı́tmo de propagação para cálculo descentrali-
zado do GVT. A Seção §4 apresenta implementação, estudos de caso e análise de resulta-
dos seguidas das considerações finais na última seção.

2. Trabalhos relacionados e motivação
Algoritmos centralizados para gerenciamento do GVT em simulações distribuı́das não
tratam adequadamente as mensagens em transito para a atualização do GVT. Em geral es-
sas mensagens são desconsideradas. Além disso, algoritmos centralizados estão sujeitos à
problemas comuns em sistemas distribuı́dos tais como a vulnerabilidade do coordenador,
componentes não distinguem uma situação de ‘access denied’ da queda do coordenador,
e em simulações grandes o coordenador pode se tornar um gargalo.

A literatura apresenta alternativas para amenizar esses problemas. Por exemplo,
na solução apresentada em [Samadi 1985], os componentes tomam a iniciativa de repor-
tar seu tempo local ao componente responsável pelo gerenciamento do GVT sem que
este emita requisições. No entanto, o algoritmo utiliza um mecanismo de confirmação de
recebimento de mensagens para considerar mensagens em transito no cálculo do GVT.
Embora evite a estimativa incorreta do GVT, esta operação mantém o overhead de men-
sagens alto.

Como alternativa ao algoritmo de Samadi, Lin e Lazowska
[Lin and Lazowska 1990] apresentam um algoritmo que utliza sequências numéricas que
não requer o uso de mensagens de confirmação para todas as mensagens transitadas. As
mensagens são marcadas com números sequenciais e, quando o algoritmo de GVT é
iniciado, cada componente notifica seus vizinhos informando a última sequência que cada
um conhece. As sequências maiores que as recebidas são assumidas como mensagens em
trânsito, e devem ser consideradas para o cálculo de GVT. Questões relacionadas a falhas
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na transmissão de mensagens são tratadas no algoritmo pGVT (passive response GVT)
[D’Souza et al. 1994]. Esta solução utiliza um histórico local de progresso do GVT que
permite a cada um deles determinar quando um LGVT (Local GVT) deve ser estimado e
reportado ao controlador. Sempre que controlador central recebe um LGVT, ele atualiza
o valor estimado para o GVT e distribui o resultado para os componentes.

Mattern [Mattern 1993] apresenta uma estratégia sem a utilização de um controle
central para o gerenciamento de GVT. Este método também não requer confirmação de
mensagens e baseia-se na ideia de estados globais usando dois cortes na linha de tempo
da simulação, o que gera overhead. Embora este algoritmo elimine a necessidade de
confirmação das mensagens ou de controle por sequencia numérica, ele exige um controle
mais rigoroso por realizar o cálculo de GVT de forma descentralizada.

Soluções para definição de estado global, tais como a de Mattern, foram usa-
das em [Perumalla et al. 2014] para definir o conceito de épocas. Nele, a execução
da simulação é dividida em “épocas” e cada época define um ponto consistente no
tempo. Apesar desta solução reduzir o overhead, estratégias que permitam estimar o
GVT através de informações locais dos componentes são mais promissoras para incre-
mentar o desempenho geral de simulações. Por exemplo, em Dellman e Szymanski
[Deelman and Szymanski 1996] é apresentada uma estratégia chamada de CMGVT (Con-
tinuously Monitored Global Virtual Time). A ideia deste procedimento é estimar o tempo
virtual global através da propagação das informações locais nos componente. Por exem-
plo, utilizando os LVTs e a quantidade de mensagens enviadas ou recebidas. Este algo-
ritmo é baseado nos conceitos de vector clock e matrix clock, utilizado para sincronização
e ordenação de eventos em sistemas distribuı́dos [Raynal and Singhal 1996].

3. Cálculo descentralizado do GVT
O algoritmo descentralizado proposto por Mattern para cálculo do GVT usa sincronização
entre os componentes para estabelecer as linhas de corte no tempo de simulação, não
requer confirmação de mensagens e permite a identificação de mensagens em transito.
Contudo, as estratégias de sincronização, como as baseadas em broadcast a partir de um
inicializador, resultam em overhead de mensagens de controle.

Nesta seção, apresentamos uma solução para cálculo descentralizado de GVT para
componentes conservadores baseada no algoritmo de Mattern e no algoritmo CMGVT de
propagação de informações locais entre componentes vizinhos. Inicialmente apresen-
tada por Dellman e Szymanski para simulação otimista, a abordagem de propagação foi
adaptada neste trabalho para o gerenciamento do GVT em componentes sı́ncronos. Esta
solução evita polı́ticas mais onerosas de sincronização tais como broadcast.

3.1. Modelo de propagação
O algoritmo CMGVT está organizado em três estruturas de controle: a Matriz de Men-
sagens (MM ); o Vetor Forçado (F ); e a Tabela de Vetores Forçados (TFV ). A MM
é responsável por armazenar a contagem de mensagens enviadas pelos componentes
(Ci=1,2,...,n) da simulação. A estrutura MMi(x, y) armazena o número de mensagens
enviadas, onde:

i: componente Ci que possui a matriz i
x, y: componentes envolvidos em cada posição da matriz
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MM(x, y): número de mensagens enviadas por Cy cujo valor é conhecido por Cx
MMi(x, y): a matriz MM(x, y) é mantida pelo componente Ci

Onde cada posição da matriz indica o número de mensagens enviadas e:

Se x = i e y = i: número de mensagens enviadas por Ci
Se x = i e y 6= i: número de msgs que Ci sabe que Cy enviou
Se x 6= i e y = i: número de mensagens que Cx sabe que Ci enviou
Se x 6= i e y 6= i: Ci conhece dados da matriz de Cx e de Cy

O Vetor Forçado armazena informações adicionais sobre as mensagens enviadas
que permitem rastrear as mensagens trocadas entre componentes minimizando o erro no
cálculo do GVT em relação às mensagens em trânsito.

O vetor é definido como F (ts;n; c), onde:
ts: representa o timestamp da mensagem
b: identifica o componente origem da mensagem
c: quantidade de mensagens enviadas pela origem até o tempo corrente

A terceira estrutura é a TFV . Ela armazena os tempos locais de cada componente
e os vetores forçados. Uma TFVi representa o conhecimento do componente Ci sobre
as trocas de mensagens entre os componentes da simulação. Se i = x, então a linha x
em TFVi[x, y] permanece em branco. Isso ocorre porque esta linha representa as men-
sagens enviadas ao componente Ci e que são sempre confirmadas, por isso não constam
na tabela. O conteúdo das linhas onde i 6= x mostra o conhecimento que Ci tem sobre os
componente Cy. A Tabela 1 ilustra um cenário para o componente C0.

Tabela 1. Tabela de vetores forçados do componente C0

A tabela 1 representa as informações do C0. Neste exemplo, a linha 0 mostra as
mensagens enviadas pelos demais componente para C0. O vetor F (10; 0; 4) na linha 1
mostra que C0 enviou uma mensagem com timestamp igual a 10 para C1, e C0 também
sabe que o C2 enviou uma mensagem a C1 (F (10; 2; 1)). A primeira coluna da 1 mostra
os LVTs que C0 conhece sobre todos os componentes da simulação. O componente C0

acrescenta o seu próprio LVT (linha 0), pois esta tabela é propagada aos componentes
vizinhos.

Estas estruturas permitem que os componentes possam identificar o tempo mı́nimo
entre todas as mensagens e os LVTs dos componentes, e então calcular o GVT. O algoritmo
que realiza a propagação dessas estruturas é apresentado na próxima seção.

3.2. Algoritmo de propagação
O algoritmo de propagação CMGVT realiza o gerenciamento da matriz de mensagens e
dos vetores a partir das primitivas básicas do sender e do receiver. O comportamento
do sender é ilustrado na Figura 1 representando o envio de uma mensagem do Ci para o
Cj . 1No exemplo da Figura 1, a linha 2 incrementa o número de mensagens enviadas por

1Nos algoritmos, Ci é denotado por PLi.
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Ci. A linha 3 acrescenta o Vetor Forçado de i na posição referente ao componente destino
(Cj) da TFVi. Por fim, a linha 4 acrescenta o valor do LV Ti na TFVi. Em seguida, MMi

e TFVi são anexadas na mensagem e enviadas ao destino, realizando a propagação.

Figura 1. Comportamento do Sender

A Figura 2 ilustra o algoritmo que opera no receiver onde uma mensagem enviada
por Cj é recebida por Ci. A atualização das informações locais do componente destino,
com base nas estruturas de controle adicionadas na origem, é executada antes do proces-
samento da mensagem de simulação. Esta tarefa esta divida em três partes: atualização
da TFV , atualização dos LV Ts e, por último, da Matriz de Mensagens.

Figura 2. Comportamento do Receiver

Na atualização da TFV , os vetores da TFVi (destino) são comparados com a
MMj (origem) nas linhas 2 a 5. Se o número de mensagens armazenado em MMj for
maior ou igual a c em TFVi , onde F (ts;n; c), e o valor do LV T é maior ou igual ao
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timestamp da mensagem, então Cj tem um conhecimento mais recente sobre a troca de
mensagens e este vetor é removido da TFVi. A segunda condição não existe no algoritmo
original e foi incluı́da para preservar a ordenação de eventos.

Em seguida (linhas 9 a 12), aMMi (destino) é comparada com TFVj (origem). Se
houver mensagens que Ci não conhece (contagem e timestamp maior na origem), então
o Vetor desconhecido é adicionado na TFVi. A segunda condição da linha 11 também
não existe no algoritmo original. Ela garante a manutenção apenas de mensagens com
timestamp maior que o LVT.

A segunda parte do procedimento atualiza os LV Ts conhecidos pelo componente
destino (Ci). Neste caso, compara-se diretamente o LV T de cada componente (linha 17)
da TFV e atualiza oLV T se o valor recebido na TFVj for maior ou igual que o vigente na
TFVi. No algoritmo original prevalece o LV T do componente que possui maior número
de mensagens enviadas, o que pode causar atrasos na simulação. Por fim (linhas 21-26), a
MMj é usada para atualizar a MMi. A linha 22 atualiza a quantidade de mensagens que
Cj enviou. A linha 24 compara o conhecimento que Cj tem sobre os outros componen-
tes, então os valores são modificados em MMi. A linha 26 atualiza as informações que
Cj sabe sobre o conhecimento dos demais componentes (indiretamente), modificando o
restante das posições da MMi referentes aos demais componentes da simulação além de
Ci e Cj .

Além das novas funcionalidades em relação ao algoritmo CMGVT, o modelo de
propagação proposto possui mensagens de sincronização independentes dos eventos de
simulação. As mensagens de sincronização mantém as estruturas atualizadas mesmo
em componentes com baixa taxa de envio e recebimento de mensagens para garantir a
atualização local do GV T nesses componentes. Para isso, sempre que o LV T de um
componente evolui, ele envia uma mensagem de sincronização aos vizinhos, contendo as
estruturas MM e TFV , para mantê-los atualizados em relação as informações de con-
trole globais. OGV T é dado pelo menor timestamp entre os LV Ts e os vetores na TFV .
Assim, o avanço da barreira do GV T pode ser calculado localmente com precisão.

4. Implementação e resultados
Esta seção apresenta a implementação do método de propagação para cálculo descentra-
lizado do GVT, a partir da última versão do DCB (Distributed Cosimuation Backbone)
[de Mello et al. 2005], e os estudos de casos. O DBC implementa as funcionalidades sen-
der e receiver de forma similar à especificação das funcionalidades básicas do CMGVT.
Esta caracterı́stica simplificou o trabalho de integração das ações de propagação e de
cálculo do GVT no DCB.

Para a realização de experimentos sobre o DCB foi utilizado um modelo com cinco
componentes. A troca de mensagens entre eles ocorre a cada segundo. A tentativa de
evolução do LVT, em cada componente, ocorre a cada 200 milissegundos. Os valores para
a evolução do LVT, nos componentes 5, 6, 7, 8 e 9 são, respectivamente, 100, 200, 150,
300 e 500 unidades de tempo. Todos os componentes foram configurados para evolução
conservadora no tempo.

A partir desse modelo, foram definidos três grafos que representam topologias dis-
tintas para a analise do comportamento do algoritmo sob diferentes fluxos de mensagens
de simulação e de sincronização, como ilustrado na Figura 3. Os vértices identificam
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Figura 3. Modelo e as topologias utilizadas nos estudos de caso

os componentes e as arestas indicam a direção do fluxo das mensagens de simulação.
A Figura 3(a) mostra uma topologia com espera circular. A topologia da 3(b) ilustra um
cenário onde todos os componentes enviam mensagens e 2 deles não recebem mensagens.
A topologia da 3(c) ilustra um cenário onde 4 componentes apenas enviam mensagens e
o quinto componente apenas recebe mensagens.

Os mesmos estudos de caso foram executados sobre as três versões do DCB:
versão original com cálculo centralizado do GVT (centralizado); versão que integra a
propagação e cálculo descentralizado do GVT (CMGVT); e uma versão simplificada do
CMGVT que considera apenas os LVTs (alternativo). Foram executadas cinco replicações
para cada topologia e para cada versão de implementação. Cada replicação executou
o modelo por um milhão de unidades de tempo. Os dados utilizados para análise dos
resultados, ilustrados nos gráficos, foram gerados pela média das replicações de cada
configuração dos experimentos.

Figura 4. Número de mensagens de controle

Em relação ao número de mensagens de sincronização, o gráfico da Figura 4 mos-
tra que as duas versões descentralizadas acumularam um número médio de mensagens de
controle 20% menor que os números obtidos na versão ‘centralizada’. Contudo, os resul-
tados do ‘CMGVT’ em comparação ao ‘alternativo’ são similares, já que ambos utilizam
o mesmo recurso de propagação de mensagens. A redução do número de mensagens de
controle para as versões descentralizadas neste modelo é justificada pela proximidade dos
componentes em termos de número de saltos para alcançar o modelo inteiro. Em mode-
los onde um número maior de saltos são necessários para a propagação alcançar o modelo
inteiro, é provável o crescimento proporcionalmente menor do número de mensagens de
controle no CMGVT.

Denominamos de ‘mensagens perdidas’ a diferença entre o número de mensagens
enviadas de um componente origem e o número de mensagens recebidas no destino. A
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Figura 5. Número de mensagens perdidas

contagem dessas mensagens, para as versões descentralizadas, demonstra que houve uma
redução no número de perdas em comparação com às versões centralizadas (Figura 5). A
menor frequência de atualização do GVT e o uso de mensagens de controle justificam a
menor perda de mensagens nas versões descentralizadas.

A versão ‘alternativo’ contabilizou aproximadamente o dobro de mensagens per-
didas em relação ao ‘CMGVT’. Esta diferença é justificada pelo uso do timestamp das
mensagens correntes para cálculo do GVT no ‘CMGVT’ enquanto o ‘alternativo’ utiliza
apenas o LVT (além das matrizes e vetores comuns a ambos).

A utilização da propagação como recurso de atualização de GVT impõe algumas
dificuldades em relação à consistência da barreira de GVT. Por exemplo, em um mesmo
instante de tempo, cada componente pode possuir um conhecimento diferente (e também
desatualizado) dos demais em relação aos dados de controle. Deste modo, o cálculo de
GVT baseado em informações locais pode tornar a noção do GVT sensivelmente diferente
em cada componente. Uma consequência direta disso é a possibilidade da ocorrência de
violações de tempo quando há o envio de mensagens de simulação entre componentes
com percepções distintas sobre o GVT. Contudo, a chance de ocorrer tais violações de-
pende das caracterı́sticas de cada modelo em relação a própria evolução no tempo. Além
disso, essa chance é menor quando comparada ao controle centralizado, conforme resuta-
dos observados.

5. Conclusões
Este trabalho apresentou uma estratégia para o cálculo de tempo virtual global (GVT) em
componentes sı́ncronos de forma descentralizada. Conforme resultados apresentados, a
distribuição do processo de cálculo de GVT ameniza os efeitos observados nas soluções
centralizadas.

Os algoritmos implementados contribuı́ram para a redução da ociosidade do
tempo simulado e também na diminuição da quantidade de mensagens perdidas (aque-
las que não são enviadas, pois causariam uma violação de tempo). Em contrapartida,
verificou-se um aumento no número de mensagens de controle e no perı́odo real de
simulação. Assim, apesar do acréscimo do custo gerado, as implementações apresentadas
permitiram um melhor aproveitamento do tempo simulado. Esta caracterı́stica contribui
para tornar a simulação mais fidedigna.
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A utilização da propagação como recurso no gerenciamento descentralizado, per-
mite que cada componente possua uma noção diferente do GVT em um mesmo instante de
tempo. Por isso, é possı́vel que ocorram violações de tempo quando há o envio de mensa-
gens entre componentes que possuem um conhecimento distinto em relação ao GVT. Este
fato abre perspectiva para um estudo sobre o impacto causado nos resultados de simulação
de acordo com a quantidade de mensagens descartadas que poderiam causar violações de
tempo. Outra perspectiva para novos estudos esta relacionada com estratégias para evi-
tar o aumento do tamanho das estruturas de controle (MM e TFV) que são anexadas nas
mensagens de simulação e que podem afetar o desempenho da simulação.
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Abstract. Pointers have been a persistent trouble area in program prov-
ing. Some of the fundamental issues are related to the problem of aliasing,
support for local reasoning and the technical challenge of constructing for-
mal proofs with these structures. The purpose of this work is to provide
an accessible exposition of the several ways that one can conduct, explore
and write correctness proofs of pointer programs with Hoare Logic and the
Isabelle proof assistant.

1. Introduction
Pointers have been a persistent trouble area in program proving. The first difficulty
is the problem of aliasing, i.e., the situation where the same memory location can be
accessed using different names. The second difficulty is the local reasoning problem,
i.e., we need a program logic where reasoning about a local area of storage should not
affect assertions that describe other regions of the memory. The third is the technical
difficulty related to writing proofs with these structures: we have to reason formally
about a number of mathematical data types, like sets, sequences, trees and graphs
[Bornat 2000].

In Isabelle a linked list is modeled by a total function that maps each address
to a reference object, which can be null or a pointer to another address. There are
two fundamental abstractions with which we can reason about pointer structures:
an acyclic list of addresses that links a pointer p to Null and an acyclic, distinct path
of addresses, that connects two pointers p and q. The essential paper on proving
pointer programs with Isabelle is [Mehta and Nipkow 2005]. Isabelle’s implementa-
tion provides a general purpose logic, actually Higher Order Logic augmented with
specific types and functions, to reason about pointer structures with Hoare Logic.
Moreover, the user is provided with a concrete syntax for the specification of Hoare
triples, a verification condition generator, pointer notation in the style of Pascal,
and a rich set of proof tactics and tools for Isabelle/HOL. Most importantly, users
can express their reasoning in a formal proof language called Isar, that supports
readable, structured and detailed proofs in natural deduction style.

The purpose of this work is to provide an accessible exposition of the several
ways that one can conduct, explore and write correctness proofs of pointer programs
with Hoare Logic and the Isabelle proof assistant. It extends and complements
[Mehta and Nipkow 2005] in the following way: we discuss in considerable detail
the mathematical structures used to model linked lists in Isabelle. Besides that,

∗Work completed: see at https://github.com/alfiomartini/hoare-pointers-isab.
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we highlight a proof methodology base on proof scripts and high level structured
proofs in Isar. The first is very helpful in proof exploration, while the second is
fundamental to control proof complexity and to convey clear reasoning. As an
example of this approach, we develop in detail a correctness proof of a non-trivial
case study: deletion of a node at the end of a linked list.

The text is organized as follows: section 2 describes and illustrates the basic
model for references and linked lists. In section 3 we describe basic abstraction
predicates that model linked lists by means of lists of addresses together with some
fundamental properties needed for reasoning about such structures. In section 4
we describe some basic concepts for describing and conducting proofs of imperative
programs with Hoare logic in Isabelle/HOL. In section 5, we present our case study:
deletion at the end of a linked list. Finally, in section 6 we summarize the main
ideas discussed in this report. The complete report related to this work together
with the corresponding Isabelle theories can be found at https://github.com/
alfiomartini/hoare-pointers-isab.

2. References and Linked Lists
In Isabelle, references are distinguished from addresses, and are declared by the
following datatype, where references are polymorphic type constructors, indicated
by the type variable ’a. This means that addresses can be values of any type.

datatype ′a ref = Null | Ref ′a

A reference is either null or a reference to an address. The terms location
and address, respectively pointer and reference, are used interchangeably. Instead
of declaring ref as a type constructor, we could have used a simple unspecified type
address as in Ref address, but in this way we can give concrete examples of the
model. The function addr :: ′a ref⇒ ′a unpacks the address from container Ref,
i.e., addr (Ref x) = x. A local heap model is modeled as a total function from
addresses to values for each field name of a record (or class). Using function update
notation, an assignment of value v to field f of a record pointed to by reference r is
written f := f((addr r) := v), and access of f is written f(addr r). Using function
updates is essential to deal with the problem of aliasing [Martini 2019]. Based on
the syntax of Pascal, the formalization of the Heap syntax provides the following
syntactic sugar:

f(r → e) = f((addr r) := e)
the value of field f at the address pointed to by r is e
rˆ.f := e = f := f(r → e)
the field f of location pointed to by r is assigned the value of e
rˆ.f = f(addr r)
the value of field f at the address pointed to by r

Linked lists are represented by their next field that maps addresses to ref-
erences, i.e., a heap of type ′a⇒′ a ref, where the type variable ’a is an arbitrary
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p
// n0 // n1 // n2 // •

Figure 1. Linked List - Students

type of addresses. Moreover, an abstraction of a linked list of type next is a HOL list
of type ′a list. To illustrate how we can model linked lists with this basic model,
consider the linked list shown in Figure 1, where we assume that each node has two
fields: the info field, with information for name and age and the next field, which
is a reference to the next node in the chain. A simple model is given in Figure 2,
where we model addresses by natural numbers, and each field is defined as a total
function from natural numbers to appropriate types.

Figure 2. Linked List - Students Model

The reference p points to address 0, the location of the first node. The
linked list of addresses is modeled by a function nat ⇒ Ref nat. The lambda
expression λn. Null initializes all addresses with the null pointer. With function
update notation we create the linked list 0 7→ 1 7→ 2 7→ Null. The field age is
modeled as a function from addresses to integers, and the field name as a function
from addresses to strings. The age field is initialized with 0 for every address and
using function update notation, the appropriate ages are set. Likewise, the field
name is first defined everywhere with the null string, and then updated with the
correct names. Note that the pointer p and tmp are aliases to location 0.

After the basic definitions, we have a series of lemmas that state obvious
relations in the model. These propositions are proved with the automatic proof
tactic simp (from simplifier) which performs higher oder rewriting with equations.
Note that in each case we add to the underlying simplifier set the theorems for
unfolding of the definitions. We can also code this model directly as a Hoare triple,
as shown in Figure 3. After executing the verification condition generator, the
single proof goal obtained is solved automatically by the simplifier. It boils down
to compute the value of age after a series of function updates.
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Figure 3. Students Model - Hoare Triple

3. Relational Abstractions for Heaps
The general approach is to map the implicit chain of addresses represented by
the heap field next ::′ a⇒′ a ref into a list of addresses of type ′a list (see
[Mehta and Nipkow 2005]). The predicate List next x as means that as is a list
of addresses that connects the reference x to Null by means of the next field. The
predicate List is a relational abstraction for acyclic lists and is defined using prim-
itive recursion on the list of addresses.

List :: (′a⇒′ a ref)⇒′ a ref⇒′ a list⇒ bool
List next r [ ] = (r = Null)
List next r (a#as) = (r = Ref a ∧ List next (next a) as)

Some essential logical consequences of this definition are the following prop-
erties:

List next Null as = (as = [ ]) (HNull)
List next (Ref a) as =

(∃ bs. as = a#bs ∧ List next (next a) bs) (HRef)

The equation HNull says that every list of address that starts with the Null
pointer is empty. The second equation, HRef, states that if the head of the chain of
addresses as is the address a, then the tail of list, bs, is a also a list of addresses
that connect the address next to a in the chain to Null. The following rules can be
proved by induction on the list of addresses as.

List next x as List next x bs→ as = bs LFun
List next x (as@bs)→ ∃y. List next y bs LRef
List next( next a) x as→ a 6∈ set as LAci
List next x as→ distinct as LDist
a 6∈ set as List (next(a := y)) x as→ List next x as LSep

From rule LFun we know that the relation List is functional. The rule LRef
states that any suffix of a list is also a list that starts at some address in the original
chain and this suffix connects this address to Null. Rule LAci states that a list as
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starting with the address that is the successor of a does not contain any occurrence
of a. The rule LDist states that all elements in a local list of addresses pointed to
by x are non-repeating , where distinct is a function that returns True if and only
if all elements in the list are distinct. The last rule, LSep is essential and it denotes
an important separation lemma. It says that updating the next link of an address
that is not part of the linked list denoted by the next field does not change the list
abstraction. This means that the effect of address updates are local.

4. Hoare Logic in Isabelle/HOL
The purpose of this section is to introduce the basic concepts of Isabelle/HOL needed
to read the paper and to present the essential ideas to use the Isabelle proof assistant
to conduct proofs in Hoare Logic. We assume the implementation described in the
library HOL-Hoare1. Our discussion assumes acquaintance with formal proofs in
Hoare Logic and the concept of verification conditions associated with annotated
Hoare triples [Gordon 1988].

Using Hoare logic [Hoare 1969], we can prove that a program is correct by
applying a finite set of inference rules to an initial program specification of the form
{P} c {Q} such that P and Q are logical assertions, and c is a imperative program
or program fragment. The intuition behind such a specification, widely known as
Hoare triple or as partial correctness assertion (PCA), is that if the program c starts
executing in a state where the assertion P is true, then if c terminates, it does so in
a state where the assertion Q holds.

Isabelle is a generic meta-logical framework for implementing logical for-
malisms, and Isabelle/HOL is the specialization of Isabelle for HOL, which stands
for Higher Order Logic [Nipkow and Klein 2014]. HOL can be understood by the
equation HOL = Functional Programming + Logic. Thus, most of the syntax of HOL
will be familiar to anybody with some background in functional programming and
logic. We just highlight the essential notation. The space of total functions is de-
noted by the infix ⇒. Other type constructors, e.g., list, set, are written postfix,
i.e., follow their argument as in ′a set, where ′a is a type variable. Lists in HOL
are of type ′a list and are built up from the empty list [ ] and the infix constructor
# for adding an element at the front. In the case of non-empty lists, functions hd
and tl return the first element and the rest of the list, respectively. Two lists are
appended with the infix operator @. Function rev reverses a list. In HOL, types
and terms must be enclosed in double quotes.

The HOL-Hoare theory is an implementation of Hoare logic for a simple im-
perative language with assignments, null command, conditional, sequence and while
loops. Each while loop must be annotated with an invariant. Hoare triples can be
stated like goals of the form VARS x y . . . {P} prog {Q}, where prog is a program in
the language, P is the precondition, Q the postcondition. These assertions can be any
formula in HOL, which are written in standard logical syntax. The prefix x y . . .
is the list of all program variables in prog. The latter list must be nonempty and
it must include all variables that occur on the left-hand side of an assignment in
prog. The implementation hides reasoning in Hoare logic completely and provides

1https://isabelle.in.tum.de/dist/library/HOL/HOL-Hoare/
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a method (vcg) for transforming a goal in Hoare logic into an equivalent list of
verification conditions in HOL. The implementation is a logic of partial correctness.
You can only prove that your program does the right thing if it terminates, but not
that it terminates.

5. Case Study : Deletion at the End
In Figure 4 we show a partial correctness assertion for a program that deletes the
last node in a non-empty linked list. The list head is the pointer p and we use two
additional references: the pointer q which is used to traverse the list in search of
the last but one node, and tmp which always points to the predecessor of q. We
discuss the loop invariant bellow. In the precondition, the logical variable Ps saves
the initial value of the list. The postcondition just states that p now points to a list
that is equal to the input list with the last element removed. The ghost variables
ps and qs are used to keep track of two lists segments: ps is the portion of the list
already traversed and that does not contain the last element. Similarly, qs is the
remainder of the list that still needs to be searched for the last element. By using
these variables, we can avoid using existential assertions.

Figure 4. Hoare Triple - Deletion at the end

To see the invariant relations that are maintained by the loop, look at the four
states represented in Table 1, where the Null pointer is denoted by a bullet. The
top left diagram denotes an initial state. The top right, the state after initialization
in the ELSE statement. In bottom left we have the state after the first and only pass
through the loop, while the bottom right is the final state, after execution of the
assignment right after the loop exit.

In the top left, it is true that List next p [1,2,3]. In the bottom right,
it does hold that List next q [2,3], but not that List next p [1], since a list
of addresses must end with Null. However, it is true that List (next(1:=Null))
p [1], i.e, that list where the next address of 1 is Null. But this is the same as
saying List (next(addr tmp:=Null)) p [1]. By the same token, in the bottom
left state we have that List (next(addr tmp :=Null)) p [1,2] and List nex q
[3]. Note also the address of the reference tmp is always the last element of the list
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Deletion at the end - Invariant Assertion
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Table 1. Invariant - Deletion at the end

segment already searched. Moreover, the two heaps pointed to by p and q denote
distinct portions of the local memory. This discussion motivates the loop invariant
shown in Figure 5.

Figure 5. Invariant - Deletion at the end

After applying the verification condition generator, we are left with three
goals: that the invariant is true before the loop, that it is maintained by the loop
code and that it is strong enough to entail the postcondition. Due to the size of our
invariant assertion, the goals are really long. In Figure 6 we show the third one.

Figure 6. Deletion at the end - third vc

Remind that the (last) long right arrow separates the assumptions (in this
case, a single one) from the conclusion. To see that it is true, consider the following
argument: from the assumption we know that List next q qs and qs 6= [ ] and
next (addr q) = Null and List (next(last ps := Null)) p ps and ps @ qs
= Ps and that last ps = addr tmp. From List next q qs and qs 6= [ ], we know
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that there is an address a and a list as such that q=Ref a and qs = a # as and
List next (next a) as. Since we know that next (addr q) = Null, then with
the facts List next (next a) as and q=Ref a, we have that as = [ ]. From this,
and reminding that ps @ qs = Ps, we have that ps @ [a] = Ps. With this and
reminding that ps @ qs = Ps, List (next(last ps := Null)) p ps and last
ps = addr tmp, the postcondition follows. The formalization of this very argument
in the Isabelle’s proof language Isar is shown in Figure 7.

Figure 7. Isar Proof - third vc

The proof is enclosed within the outermost brackets proof...qed. The first
three declarations exhibit the fix, assume,show structure of Isar proofs. We fix the
arbitrary variables, we assume the assumptions of the proof and after show we state
the goal of the proof, which is an existential claim. The hyphen as an argument to
the proof command means that the proof state remains unchanged, i.e., the goal
remains the existential formula stated after the previous show. We use labels to
name several facts that will be used later in the chain of reasoning. The command
obtain is used to declare a local context for the existential elimination implicit in
the definition of the predicate List. It means the same as declaring an arbitrary
variable such that the existential property holds. Intermediate assertions inferred
with have are used as aids in establishing the conclusion stated by ?thesis. The
predefined name this refer to the proposition(s) inferred in the previous step and
?thesis always makes reference to the proposition stated after the last preceding
show.

The informal argument given above is a direct rewording of the Isar proof
in natural language. The whole proof is long and somewhat involving, especially
the proof of the second condition. It can be found in [Martini 2019]. There are
at least two ways we can address the complexity of reasoning in such structures.
First we can prove a sufficient set of theorems that can be useful to a specific
domain one is interested in. This, together with a powerful set of automatic proof
tools can increase considerably the degree of automating proofs in these domains.
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The Isabelle library Hoare-Logic provides a sufficient set of dedicated lemmas that
help the user to sketch and explore his/her proofs. Another way, which I think is
especially appealing, is to provide the user with a high level language with which
he/she can break a complex proof into small chunks, which can be better understood
and solved automatically by the system. The Isar proof language has a rich set of
constructions that supports breaking a long, challenging proof into more manageable
small parts. These simpler chunks can then be chained into a complete proof.

6. Concluding Remarks
In this work I have tried to provide an accessible presentation on how to prove
properties of programs using linked lists data structures with Hoare Logic in Is-
abelle/HOL. The fundamental idea is to represent a local, linked chunk of memory
as a function from addresses to references. This local heap is mapped into a cor-
responding list of addresses. Thus, standard methods for reasoning about lists can
be applied to infer properties of the underlying linked structure. The problem of
aliasing is solved by modeling record fields as functions from addresses to values.
Pointer assignment is then coded as function updates on addresses.

Proof scripts are very important for initial trials and proof exploration. But
readable proofs, intended for communication and understanding, have to be given
at a more abstract, structured level, similar to informal mathematical proofs found
in books and journal articles. In this sense, the Isar proof language is fundamental,
because it supports readable and structure proofs, and provide a suitable language
with which we can both communicate clearly our ideas. Besides, it provides a rich
set of constructions that support proving challenging goals from simpler, easier to
understand smaller subgoals.

References
Bornat, R. (2000). Proving pointer programs in hoare logic. In Mathematics of

Program Construction, 5th International Conference, MPC 2000, Ponte de Lima,
Portugal, July 3-5, 2000, Proceedings, pages 102–126.

Gordon, M. J. C. (1988). Programming language theory and its implementation - ap-
plicative and imperative paradigms. Prentice Hall International series in Computer
Science. Prentice Hall.

Hoare, C. A. R. (1969). An axiomatic basis for computer programming. Commun.
ACM, 12(10):576–580.

Martini, A. (2019). Reasoning about Pointer Structures in Higher Order Logic.
https://github.com/alfiomartini/hoare-pointers-isab.

Mehta, F. and Nipkow, T. (2005). Proving pointer programs in higher-order logic.
Information and Computation, 199:200–227.

Nipkow, T. and Klein, G. (2014). Concrete Semantics: With Isabelle/HOL. Springer
Publishing Company, Incorporated.
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Abstract. Fuzzy Petri Nets are a widely used tool for knowledge representation
and reasoning. However, despite its various applications, the classical defi-
nition has limitations on the supported values and its operations. This paper
proposal aims to define a Fuzzy Petri Net that supports the interval-valued fuzzy
set, which features data uncertainty and imprecision, improving the Fuzzy Petri
Net definition.

1. Introduction
Fuzzy Petri nets (FPN) combines the graphical power of classical Petri nets (PN) and
the ability of dealing with imprecise, vague or fuzzy information in knowledge based
systems, which have been extensively used to model (weighted) fuzzy production rules
(WFPR/FPR) and formulate fuzzy rule-based reasoning automatically [Liu et al. 2017].
As a marked graphical system containing places and transitions which are graphically
represented by circles and bars, respectively, a FPN also considers directed arcs denoting
the incidence relationships from places to transitions or from transitions to places.

Some of its main characteristics are the support for structural organization of in-
formation, the ability of visualization of knowledge reasoning, and the design support
for efficient fuzzy inference algorithms. These are main reasons helping to situate FPN
as a potential modeling methodology for knowledge representation and reasoning in ex-
pert systems [Chen et al. 1990, Yeung and Tsang 1994]. Recently, FPN have received
considerable attention and have been widely used in many fields, such as disassembly
process planning [Gao et al. 2004], fault diagnosis [Liu et al. 2013b], biological system
modeling [Hamed and Ahson 2011], as well as other kinds of engineering applications
[Chang et al. 2018].

Current definitions of FPN employ restrictions on input/output operators (min,
max and product) of approximate reasoning to draw conclusions on expert sys-
tems. By addressing these approaches, the high-level FPN models proposed in
[Scarpelli et al. 1996b] and [Scarpelli et al. 1996a] include parameters which allow the
use of any t-norm and s-norm in the reasoning process. However, as knowledge-based
systems are increasing the complexity by handling a wide range of situations, the FPN
model with a fix set of reasoning operators is not sufficient and lack of flexible.

Despite its various applications, the conventional definition of a FPN has many de-
ficiencies as pointed out in [Zhou and Zain 2016, Liu et al. 2017]. One of the main topics
∗Work in progress.
†This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior

- Brasil (CAPES) - Finance Code 001.
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discussed about FPN is the modeling of uncertainty in knowledge representation, there-
fore new types of FPN have been proposed such as [Liu et al. 2015] and [Xu et al. 2019],
taking into consideration the indeterminacy of the data in the fuzzy system via intuition-
istic fuzzy sets, and picture fuzzy sets, respectively.

The main goal of this paper is to introduce the definition of an FPN based on the
theory of interval-valued fuzzy sets (IVFS), which models imprecision in the manipulated
data. We take into consideration interval techniques reflecting the imprecision in the
associated interval certainty factors in IVFS, and use a methodology similar to the IFS
approach to FPN [Liu et al. 2015].

The remainder of this paper is structured as follows. Firstly, Section 2 contains
some preliminary knowledge necessary for the understanding of this paper, mainly the
formal definitions of FPN and corresponding production rules. In Section 3 we present our
proposal of Interval-Valued Fuzzy Petri Nets (IVFPN) including formal definitions and
important steps in their execution. In Section 4, a practical example using our proposed
definition is presented. Finally, Section 5 concludes the paper.

2. Fuzzy Petri Net
Fuzzy Petri Net (FPN) is a well known modeling tool for expert systems, it is
very suitable for fuzzy knowledge representation and reasoning. Many authors
have developed FPN in order to capture more information in FPR and WFPR
[Chen et al. 1990, Yeung and Ysang 1998, Ha et al. 2007].

Definition 2.1. [Chen et al. 1990]An FPN is a 8-tuple FPN = (P, T,D, I, O, f, α, β)
where:

1. P = {p1, p2, . . . , pm} is a finite set of places, n > 0;
2. T = {t1, t2, . . . , tn} is a finite set of transitions, n > 0;
3. D={d1, d2, . . . , dm} is a finite set of propositions with P∩T∩D = ∅ and |P |= |D|;
4. I : T → P∞ is the input function;
5. O : T → P∞ is the output function;
6. f : T → [0, 1] is an association function which assigns a certainty value between

0 and 1 to each transition;
7. α : P → F is an association function, mapping from places to truth degrees

between 0 and 1;
8. β : P → D is a bijective mapping between the proposition and places;

2.1. Weighted Fuzzy Production Rule
Fuzzy Production Rules have been widely used to represent fuzzy and uncertain
knowledge in expert systems, usually encoded in the form of a fuzzy IF-THEN rule
in which both antecedent and consequent contain fuzzy terms expressed by fuzzy
sets [Chen 1996]. The FPR is called a composite FPR if it contains either “AND”
or “OR” connectors [Yeung and Ysang 1998]. In order to improve the reasoning
accuracy of FPR, the concept of weight has be incorporated into fuzzy IF-THEN rules,
obtaining the WFPR [Yeung and Tsang 1995, Yeung and Tsang 1997, Tsang et al. 2004].

Definition 2.2. Let R = {R1, R2, . . . , Ri} be a set of WFPR, the general formulation of
a rule has the following form: Ri : IF a THEN c(CFRi

= µ),Th, w, where:

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 161



1. a = {a1, a2, . . . , am} is the antecedent part of the rule, containing one or more
propositions with fuzzy variables connected by either “AND” or “OR”;

2. c = {c1, c2, . . . , cm} is the consequent proposition of the rule, containing one or
more propositions with fuzzy variables connected by either “AND” or “OR”;

3. µ ∈ [0, 1] represents the certainty factor of the rule;
4. Th = {λ1, λ2, . . . , λm} is a set of threshold values of antecedents in proposition;
5. w = {w2, w2, . . . , wm} is a set of weights assigned to antecedents in propositions;

A WFPR can be categorized into five types representing the different combina-
tions of propositions in the antecedent and consequent connected by “AND” or “OR”
aggregators [Gao et al. 2003, Ha et al. 2007, Liu et al. 2013a].

3. Interval-Valued Fuzzy Petri Nets (IVFPNs)
This section introduces the definition of Interval-Valued Fuzzy Petri Nets (IVFPN) based
on concepts of Interval-Valued Fuzzy Sets (IVFS) as a generalization of fuzzy logic (FL).

3.1. Interval Representations, t-norms and t-conorms
Let χ be a nonempty universe and U = {[a, b] | 0 ≤ a ≤ b ≤ 1} be the set of
subintervals of U = [0, 1] ⊆ R. An interval-valued fuzzy set (IVFS) A is defined as
Aχ = {(x,MA(x)) : x ∈ χ, 0 ≤ MA(x) ≤ 1}. where MA : χ → U is the member-
ship function of A and MA(x) = X ∈ U is an interval-valued fuzzy value in A. IVFL
extends FL since an interval X can be reduced to a degenerate [x, x] ∈ U meaning that
X = X = x ∈ U .

For X ∈ U, and the projections l, r : U → U are defined by l(X) = X
and r(X) = X , respectively. Among the partial orders that may be defined on U
[Callejas-Bedregal and Bedregal 2001], in this work we consider the Kulish-Miranker or-
der or Product order: X ≤ Y ⇔ X ≤ Y and X ≤ Y .

The t-(co)norm is a function (S)T : U2 → U verifying commutativ-
ity, associativity, monotonicity and also has (0) 1 as neutral element. In the fol-
lowing, the interval extension of t-(co)norms and two additonal results are pre-
sented [Bedregal and Takahashi 2006, Bedregal and Takahashi 2007].

Definition 3.1. A function (S)T : U2 → U is an interval t-(co)norm if it is commutative,
associative, monotonic w.r.t. the ≤-order and ([0, 0]) [1, 1] is the neutral element.

Proposition 3.1. [Reiser et al. 2009] If (S)T : U2 → U is a t-(co)norm then (Ŝ)T̂ :

U2 → U is an interval t-(co)norm. Characterizations of (Ŝ) T̂ are given by:
(
Ŝ(X, Y ) = [S(X, Y ), S(X,Y )]

)
T̂ (X, Y ) = [T (X, Y ), T (X,Y )]. (1)

See, the interval extension of the strict Archimedean t-(co)norm, represented by
an interval-valued additive generator (H) G as follows:

(
SH(X, Y ) = H−1(H(X) + H(Y ))

)
TG(X, Y ) = G−1(G(X) + G(Y )) (2)

And then, (T,S) is a pair of NS-dual functions such that H(Z) = G(1 − Z). Moreover,
when G(Z) = [− logZ,− logZ] then it holds that

(
SH(X, Y ) = [X + Y −XY ,X + Y −XY ]

)
TG(X, Y ) = [XY ,XY ] (3)
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Theorem 3.2. For all j ∈ Nn, let Xj = [Xj, Xj] ∈ U be a collection of interval fuzzy
values. The aggregation IV WA : Un → U is defined as

IVWAw(X1, X2, . . . , Xn) =

[
1−

n∏

j=1

(1−Xj)
wj , 1−

n∏

j=1

(1−Xj)
wj

]
(4)

where w = (w1, w2, . . . , wn)T is the weight vector with wj ∈ U and
∑n

j=1wj = 1.

Similar to Theorem 3.2, we have the following.

Theorem 3.3. For all j ∈ Nn, let Xj = [Xj, Xj] ∈ U be a collection of interval fuzzy
values. The aggregation IV OWA : Un → U is defined as

IVOWAw(X1, X2, . . . , Xn) =

[
1−

n∏

j=1

(1−Xσ(j))
wj , 1−

n∏

j=1

(1−Xσ(j))
wj

]
(5)

where w = (w1, w2, . . . , wn)T is the weight vector with wj ∈ U together with∑n
j=1wj = 1 and the decreasing σ-permutation σ : Nn → Nn such that Xσ(j−1) ≥ Xσ(j),

∀j ∈ Nn.

Definition 3.2. An interval-valued FPN is defined as a tuple
IVFPN=(P,T,D,I,O,M̃,T̃h,Ũ,LW,GW) where the following hold.

1. P , T , and D are denoted as in Definition 2.1;
2. I : P × T → {0, 1} is an m× n input incidence matrix defining the directed arcs

from places to transitions. If there exists an arc going from place pi to transition
tj , then Iij = 1, otherwise Iij = 0, for i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n;

3. O : [P × T ]T → {0, 1} is an m× n output incidence matrix defining the directed
arcs from transitions to places. If there exists an arc going from transition tj to
place pi, then Oij = 1, otherwise Oij = 0, for i = 1, 2, . . . ,m, j = 1, 2, . . . , n;

4. M̃ : P → U is an association function, a mapping from places to interval fuzzy
values denoting the truth values of the places. And, M̃0 denoting initial marks;

5. T̃ h : P → U is the threshold function, a mapping from places to interval-valued
thresholds. Can be expressed by a vector T̃ h = (λ1, λ2, . . . , λm);

6. Ũ : T → U is an association function, a mapping from transitions to interval-
valued certainty factors. Can be expressed by a vector Ũ = (µ1, µ2, . . . , µm);

7. LW : P → [0, 1] is a set of local weights of places {lw1, lw2, . . . , lwm}. lwi is a
real value between 0 and 1, and indicates the weight of place pi;

8. GW : [T × P ]T → [0, 1] is an output function that assigns global weights to all
input transitions of a place, and indicates how much an input transition impacts
the output place, if it fires.

3.2. IVFPN Representation of WFPRs
We assume that a decision support system is described by WFPRs and the system model-
ing is realized by transforming these rules into an IVFPN. The following new forms are
used to define WFPRs, in order to map them into IVFPNs.

Type 1: A simple WFPR

R : IF a THEN c (λ; lw;µ; gw).
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Type 2: A composite weighted fuzzy conjunctive rule in the antecedent:

R : IF a1 AND a2 AND . . . AND an THEN c

(λ1, λ2, . . . , λn; lw1, lw2, . . . , lwm;µ; gw).

Type 3: A composite weighted fuzzy conjunctive rule in the antecedent:

R : IF a THEN c1 AND c2 AND . . . AND cn (λ; lw;µ; gw).

Type 4: A composite weighted fuzzy disjunctive rule in the antecedent:

R : IF a1 OR a2 OR . . . OR an THEN c

(λ1, λ2, . . . , λn; lw1, lw2, . . . , lwm;µ1, µ2, . . . , µm; gw1, gw2, . . . , gwm).

Type 5: A composite weighted fuzzy disjunctive rule in the consequence:

R : IF a THEN c1 OR c2 OR . . . OR cn

(λ; lw;µ1, µ2, . . . , µm; gw1, gw2, . . . , gwm).

3.3. Execution Rules of IVFPNs

In an IVFPN, if certain places contain tokens, the IVFPN is denoted as marked. In a
marked IVFPN, the token in a place associated with an interval fuzzy truth value is rep-
resented by a labeled dot, and transitions are enabled to fire. Given a transition t, let
I(t) = {pI1, pI2, . . . , pIm}, with corresponding thresholds λI1, λI2, . . . , λIm and local
weights lwI1, lwI2, . . . , lwIm. Let O(t) = {pO1, pO2, . . . , pOm} and the certainty factor of
the transition t is expressed by µ(t). Then, the enabling and firing rules of IVFPNs are
given as follows.

1) Enabling Rule: A transition t ∈ T is enabled and fired if the interval fuzzy truth
value of all input places (pIj ∈ I(t)) regarding the transition t is greater or equal to their
threshold values, that is

XIj ≥ λIj, j = 1, 2, . . . ,m (6)

where XIj is the marking of the token in the place pIj ∈ I(t), which indicates the truth
degree of proposition dIj if β(pIj) = dIj .

2) Firing Rule: When t is fired, the tokens in input places are copied, and a token
with certain degree of truth is deposited into each of the output places. If a place POi has
only one input transition, then the token value in an output place of t can be computed by

X(POi) = Out1(In(X(pI1), X(pI2), . . . , X(pIm)), µ(t)) i = 1, 2, . . . , n. (7)

If a place POi has more than one input transitions and more than one of its input
transitions fire, then the new truth value of the output place POi is determined by (8) based
on the fired transition tk(k = 1, . . . , l)

X(POi) = Out2
(
X
(

1
pOi

)
, X
(

2
pOi

)
, . . . , X

(
l
pOi

))
i = 1, 2, . . . , n. (8)
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where X(
k
pOi)(k = 1, 2, . . . , l) is the token value of the output place POi determined by

the kth input transition.

A transition t fires instantly as soon as it is enabled. The transition t is enabled
if all its input places have tokens, and the interval fuzzy truth value associated with these
tokens are greater than or equal to their corresponding thresholds. The transition tj fires
by copying the tokens from its input places and then depositing one token into each of
its output places. As a result, firing WFPR is considered as firing transitions of the cor-
responding IVFPN. Through firing transitions, truth degrees can be derived from a set of
known antecedent propositions to a set of consequent propositions in a stepwise manner.

The operations In(·), Out1(·) and Out2(·) are called input and output operators.
The input operator concerns the way in which all input places are connected with the
given transition t. In contrast, the two output operators concern the way in which the
next marking is calculated after firing the transition t. The reasoning operators In(·) and
Out2(·) are determined according to the IVOWA operator. The operator Out1(·), however,
belongs to the class of interval-valued fuzzy t-norm.

4. Practical Example
Let di(i = 1, 2, . . . , 9) be nine propositions. WFPR of expert system are given as:

I=




1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0




O=




0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1




GW=




0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0.3 0.3 0.4 0 0
0 0 0 0 0.6 0.4




R1 : IF d1 AND d2 AND d3 THEN d7,

([0.3, 0.3], [0.3, 0.4], [0.2, 0.3]; 0.47, 0.29, 0.24; [0.96, 1]; 1)

R2 : IF d4 THEN d8, ([0.2, 0.2]; 1; [0.96, 1]; 0.3);

R3 : IF d5 THEN d8, ([0.3, 0.4]; 1; [0.90, 1]; 0.3);

R4 : IF d6 THEN d8, ([0.2, 0.3]; 1; [0.99, 1]; 0.4);

R5 : IF d7 THEN d9, ([0.2, 0.2]; 1; [0.99, 1]; 0.6);

R6 : IF d8 THEN d9, ([0.2, 0.2]; 1; [0.98, 1]; 0.1);

Ũ =
[
[0.96, 1] [0.96, 1] [0.90, 1] [0.99, 1] [0.99, 1] [0.98, 1]

]

LW =
[
0.47 0.29 0.24 1 1 1 1 1 0

]

T̃ h =
[
[0.3, 0.3] [0.3, 0.4] [0.2, 0.3] [0.2, 0.2] [0.3, 0.4] [0.2, 0.3][0.2, 0.2] [0.2, 0.2] [1, 1]

]

M̃0 =
[
[0.8, 0.9] [0.9, 0.95] [0.6, 0.65] [0.5, 0.6] [0.7, 0.8] [0.8, 0.85][0, 0] [0, 0] [0, 0]

]

For this example, the reasoning operators In(·) and Out2(·) are determined by
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IVOWA and IVWA operators, respectively, and the operator Out1(·) is determined by the
algebraic product operation.

1. Compute the enabled place vector D(1)

D(1) = M̃0 ≥ T̃ h = [1 1 1 1 1 1 0 0 0]T .

Since D(1) is a nonzero vector, the approximate reasoning proceeds to execute the
subsequent steps.

2. Compute the vector of equivalent interval fuzzy tokens of inputs places Γ̃(1)

Γ̃(1) = IVOWAw((I ◦W )T , M̃0)

=
[
[0.8, 0.885] [0.5, 0.6] [0.7, 0.8] [0.8, 0.85] [0, 0] [0, 0]

]
.

Where the weighting vectors w = (0.243, 0.514, 0.243), n = 3 and w =
(0.5, 0.5), n = 2 when using the IVOWA operator.

3. Compute the enabled transition vector F (1)

F (1)] = (E × I) ≥ ((D(1))T × I) = [1 1 1 1 0 0].

4. Compute the output truth degree vector Ψ̃(1)

Ψ̃(1) =
(
F (1) ◦ Γ̃(1)

)
⊗ Ũ

=
[
[0.768, 0.885] [0.48, 0.6] [0.63, 0.8] [0.792, 0.85] [0, 0] [0, 0]

]
.

5. Compute the new marking M̃1

M̃1 = max
(
M̃0, IVWA

(
GW, Ψ̃(1)

))

=
[
[0.8, 0.9] [0.9, 0.95] [0.6, 0.65] [0.5, 0.6] [0.7, 0.8] [0.8, 0.85]

[0.768, 0.885] [0.675, 0.781] [0, 0]
]T
.

6. For the next iteration, k = 2

M̃2 = max
(
M̃1, IVWA

(
GW, Ψ̃(2)

))

=
[
[0.8, 0.9] [0.9, 0.95] [0.6, 0.65] [0.5, 0.6] [0.7, 0.8] [0.8, 0.85]

[0.768, 0.885] [0.675, 0.781] [0.725, 0.851]
]T
.

Since the resulting vector (M̃3) of the next iteration is the same as M̃2, the reason-
ing process terminates. This vector represents the final truth degree of all the propositions,
and the reasoning result we can obtain of all the statements in the considered situation.

In this fault diagnosis system, the conclusion will be that the system may have the
fault of d9 with its truth value being [0.725, 0.851]. This interval-valued fuzzy number
denotes that the membership degree of the truth degree of “the generator has fault” is
between 0.725 and 0.851.
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5. Conclusions

This paper introduces a new type of FPN that uses IVFS and OWA operators, this ap-
proach can be seen as an transcription of the IFS approach to FPN for dealing with
interval-valued fuzzy numbers that still enhances the knowledge representation and rea-
soning capability in comparison with former FPN models.

These enhancements can be seen in features such as the ability to deal with un-
certainty and imprecision of knowledge information, the use of important parameters that
are taken into account in the reasoning process, and the inherited model based on matrix
operations that are a more generic FPN form and suitable for complex rule-base systems.
For future work, we intend to incorporate the different OWA operators exploring their
different results, and compare them with the different approaches to FPNs.
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V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 167



Liu, H.-C., Lin, Q.-L., and Ren, M.-L. (2013b). Fault diagnosis and cause analysis using
fuzzy evidential reasoning approach and dynamic adaptive fuzzy petri nets. Computers
& Industrial Engineering, 66(4):899–908.

Liu, H.-C., You, J.-X., Li, Z., and Tian, G. (2017). Fuzzy petri nets for knowledge rep-
resentation and reasoning: A literature review. Engineering Applications of Artificial
Intelligence, 60:45–56.

Liu, H.-C., You, J.-X., You, X.-Y., and Su, Q. (2015). Fuzzy petri nets using intuitionistic
fuzzy sets and ordered weighted averaging operators. IEEE transactions on cybernet-
ics, 46(8):1839–1850.

Reiser, R. H., Bedregal, B., Santiago, R., and Dimuro, G. P. (2009). Interval valued
d-implications. Trends in Applied and Computational Mathematics, 10(1):63–74.

Scarpelli, H., Gomide, F., and Pedrycz, W. (1996a). Modeling fuzzy reasoning using high
level fuzzy petri nets. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-
Based Systems, 4(01):61–85.

Scarpelli, H., Gomide, F., and Yager, R. R. (1996b). A reasonwing algorithm for high-
level fuzzy petri nets. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 4(3):282–294.

Tsang, E. C., Yeung, D. S., Lee, J. W., Huang, D., and Wang, X. (2004). Refinement of
generated fuzzy production rules by using a fuzzy neural network. IEEE Transactions
on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 34(1):409–418.

Xu, X.-G., Shi, H., Xu, D.-H., and Liu, H.-C. (2019). Picture fuzzy petri nets for knowl-
edge representation and acquisition in considering conflicting opinions. Applied Sci-
ences, 9(5):983.

Yeung, D. and Tsang, E. (1994). Fuzzy knowledge representation and reasoning using
petri nets. Expert systems with Applications, 7(2):281–289.

Yeung, D. and Tsang, E. (1995). A weighted fuzzy production rule evaluation method. In
1995 IEEE International Conference on Fuzzy Systems., volume 2, pages 461–468.

Yeung, D. S. and Tsang, E. C. (1997). Weighted fuzzy production rules. Fuzzy sets and
systems, 88(3):299–313.

Yeung, D. S. and Ysang, E. (1998). A multilevel weighted fuzzy reasoning algorithm for
expert systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems
and Humans, 28(2):149–158.

Zhou, K.-Q. and Zain, A. M. (2016). Fuzzy petri nets and industrial applications: a
review. Artificial intelligence review, 45(4):405–446.
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Abstract. This paper presents the initial definitions required to accomplish the
translation from Fuzzy Petri Net model to Attribute Graph Grammar. The main
idea is that by performing the transformation between the models it is possible
to obtain a grammar that represents a set of fuzzy productions which model fuzzy
systems.

Resumo. Este artigo apresenta as definições iniciais necessárias para a
tradução do modelo de Rede de Petri Fuzzy para Gramática de Grafos com
Atributos. A ideia principal é que a partir da transformação entre os modelos
seja possı́vel obter-se uma gramática que represente um conjunto de produções
fuzzy que modelam sistemas fuzzy.

1. Introdução
Gramática de Grafos (GGs) é um formalismo que permite a especificação de siste-
mas complexos de forma intuitiva e ao mesmo tempo precisa. Elas são consideradas
uma generalização de Redes de Petri, visto que para qualquer rede de Petri sempre é
possı́vel construir uma gramática de grafos modelando o mesmo comportamento. Porém,
o caminho inverso não é válido pois em gramáticas de grafos pode-se representar mais
informações do que em uma rede de Petri. Por exemplo, os tokens de uma rede de Pe-
tri não se relacionam entre si, eles são considerados recursos independentes da rede, já
os vértices de uma gramática podem ter conexões entre si que expressam algum grau de
relação [Corradini 1999].

Algumas formas de mapeamento foram desenvolvidas ao longo do tempo, o
primeiro trabalho foi realizado por [Kreowski 1981] que compara ambos os formalis-
mos e relaciona suas similaridades expondo uma simulação de redes de Petri através de
gramáticas de grafos. A estratégia do mapeamento consiste em transformar cada transição
da rede de Petri em uma regra da gramática. O disparo da transição de uma rede pode
ser modelado por um double pushout ou um single pushout na categoria dos grafos dis-
cretos rotulados sobre os lugares das transições. O grafo inicial descreve a marcação
inicial da rede e o grafo tipo contém a representação de todos os lugares presentes na rede
[Ehrig and Padberg 2003, Santos 1999].
∗Trabalho em estágio inicial.
†O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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Com base em trabalhos já propostos, se está desenvolvendo o estudo do ma-
peamento de Redes de Petri Fuzzy (FPN) para Gramática de Grafos com Atributos.
O objetivo deste mapeamento é obter uma gramática que represente o comportamento
de uma estrutura de inferência fuzzy estendendo a técnica desenvolvida anteriormente
[Baldan et al. 2010].

A motivação dessa pesquisa está relacionada com a exploração da relação exis-
tente entre ambos os modelos com a intensão centrada na obtenção de uma gramática
de grafos fuzzy com atributos a fim de utilizar as vantagens dos simuladores disponı́veis
para GGs. Existem poucas ferramentas disponı́veis para FPNs, um exemplo, é a ferra-
menta PACE que a partir de uma FPN desenvolve e apresenta uma simulação fuzzy para
as produções do sistema de inferência, porém, não permite realizar a verificação de pro-
priedades nem provar teoremas. Logo, a simulação de redes de Petri fuzzy através da
gramática de grafos com atributos provê a possibilidade de realizar a análise das proprie-
dades requeridas pelo sistema fuzzy durante o perı́odo de especificação além de utilizar-se
os provadores de teoremas sobre o conjunto de produções para garantir a completude do
sistema[Eichenauer 2009].

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 enumeramos os prin-
cipais conceitos para embasar a tradução entre os modelos, na Seção 3 apresentamos os
resultados iniciais obtidos para realizar a tradução e na Seção 4 expomos as considerações
finais.

2. Fundamentação Teórica
A fundamentação teórica consiste no estudo do embasamento que fornece o ferramental
matemático necessário para se construir a base da transformação entre os modelos redes
de Petri fuzzy e gramática de grafos com atributos.

2.1. Lógica Fuzzy
Ao contrário da lógica clássica a lógica fuzzy agrega a incerteza presente no mundo real.
Na lógica clássica, um elemento pertence ou não a um conjunto isto é modelado através
da função sinal, ou seja, se x ∈ X então representamos com o valor 1 caso contrário
representamos com o valor 0. Na lógica fuzzy, expressamos a pertinência de um elemento
a partir de uma função de pertinência que nos diz o quanto este elemento pertence ou não
aquele conjunto. Dessa forma, conseguimos modelar uma atenuação entre os conjuntos
que permite expressar uma flexibilidade e construir sistemas inteligentes com grau de
raciocı́nio mais próximo do mundo real [Dubois and Prade 2000].

Um conjunto fuzzy A em um universo de discurso U é definido por uma função
de pertinência µA(x) : U → [0, 1]. Esta representação, permite a extensão dos conjuntos
clássicos provendo o mapeamento da pertinência no intervalo entre 0 a 1.

Sistemas fuzzy operam elementos dos conjuntos fuzzy através dos conectivos
fuzzy e das regras fuzzy. Os principais conectivos fuzzy são as T-normas (ex. mı́nimo e
o produto algébrico), as T-conormas (ex. o máximo) e a negação fuzzy (ex. a negação
forte).

Regras fuzzy são produções do tipo se x é A então y é B, computadas por
uma operação de implicação fuzzy. O fato de se afirmar x é A ou y é B é represen-
tado por uma proposição, por exemplo, a temperatura é baixa. Considerando regras do
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tipo A → B, exemplos do operador de implicação são, IA→B(u, v) = µA(u) ∧ µB(v)
e IA→B(u, v) = µA(u) · µB(v). Em um sistema fuzzy, cada regra fuzzy é represen-
tada por uma relação fuzzy. O comportamento do sistema é caracterizado pelo conjunto
das relações fuzzy associadas às regras. O sistema como um todo será então represen-
tado por uma única relação fuzzy que é uma combinação de todas as relações fuzzy
provenientes das diversas regras. Esta combinação envolve um operador de agregação
de regras, R = agreg(R1, R2, ..., Rn), usualmente é utilizada a T-conorma máximo
[Gomide and Gudwin 1994].

Algumas modelagens utilizam um fator de certeza associado às regras, esse fator
de certeza indica o grau de crença depositado na regra a qual está associado e é determi-
nado pelo conhecimento do especialista. Nesta abordagem, o fator de certeza é conside-
rado na computação da regra pela operação de implicação. A obtenção do fator de certeza
se dá através das medidas de crença e descrença na evidência que está sendo modelada
pelo sistema [Reddy 2017].

2.2. Redes de Petri Fuzzy
Redes de Petri Fuzzy (FPN) são uma generalização das redes de Petri agregando ele-
mentos da lógica fuzzy para modelar graficamente o método de ação de sistemas fuzzy
baseados em regras. Uma FPN é capaz de modelar produções fuzzy do tipo se-então
utilizando um Fator de Certeza (CF). Cada lugar contém apenas um token que possui um
valor verdade associado a uma proposição mapeado no intervalo unitário U → [0, 1], isto
é, uma pertinência que caracteriza o quanto um token pertence ao lugar ao qual está as-
sociado. As transições são associadas ao fator de certeza que também está mapeado no
intervalo unitário [Virtanen 1995].

Os tipos de regras que podemos compor para formar um motor de inferência fuzzy
estão representadas a baixo. Logo, podemos modelar implicações fuzzy através do mo-
delo FPN considerando a composição dos operadores, onde, o parâmetro µi é o CF da
regra representando sua credibilidade e λ é um valor limitante especificado para as regras.

• Tipo 1: Ri: se dj então dk
• Tipo 2: Ri: se dj1 E dj2 E... E djn então dk
• Tipo 3: Ri: se dj então dk1 E dk2 E...E dkn
• Tipo 4: Ri: se dj1 OU dj2 OU...OU djn então dk

Uma rede de Petri Fuzzy é uma tupla FPN = (P, T,D, I, O, f, α, β), onde,
P = {p1, ..., pn} é o conjunto finito de lugares com n > 0, T = {t1, ..., tm} é o conjunto
finito de transições com m > 0, D = {d1, ..., dn} é o conjunto finito de proposições com
P ∩ T ∩D = ∅ e cardinalidade |P | = |D|, I : T → 2P é a função de entrada, mapeando
cada transição a um bag de lugares, O : T → 2P é a função de saı́da, mapeando cada
transição a um bag de lugares, f : T → [0, 1] é a função que associa a cada transição
um valor real entre 0 e 1, α : P → [0, 1] é a função que associa a cada lugar um valor
real entre 0 e 1, e β : P → D é o mapeamento bijetivo entre lugares e proposições
[Chen et al. 1990].

Uma FPN com tokens é chamada de FPN marcada. O valor de um token em um
lugar pi ∈ P é denotado por α(pi) ∈ [0, 1]. Se α(pi) = yi e β(pi) = di, neste estado o
grau de verdade da proposição di é yi. Uma transição ti possui uma pertinência expressa
por f(ti) = µi e está habilitada se para todos pj ∈ I(ti), α(pj) ≥ λ. Se tal transição
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é disparada, os tokens são removidos do lugar de entrada e depositados em cada um de
seus lugares de saı́da. O valor verdade dos tokens nos lugares de saı́da são geralmente
computados através de alguma função de agregação τ , isto é, yk = τ(I(tj), µi), onde
pk ∈ O(tj). As funções de agregação comumente utilizadas pelas FPNs são mı́nimo,
produto algébrico e máximo.

A Figura 1 mostra como cada tipo de produção fuzzy pode ser modelada em uma
FPN.

Figura 1. Tipos de regras fuzzy modeladas por uma FPN

2.3. Gramática de Grafos com Atributos
Gramática de Grafos é um formalismo que pode ser usado para descrever sistemas com-
putacionais onde os estados têm uma topologia complexa em que o comportamento é
essencialmente orientado por dados, isto é, os eventos são disparados por configurações
do estado. Os estados são modelados por grafos e as mudanças de estado por regras. O
comportamento do sistema é definido pela aplicação dessas regras sobre os grafos que
modelam estados.

Gramática de Grafos com Atributos (AGG) é uma extensão da gramática de
grafos convencional que comporta variáveis e operações em suas definições. A base
das definições utilizadas neste artigo é a abordagem double pushout (DPO) que
restringe a aplicação das regras utilizando a condição de colagem [Ehrig et al. 1991,
A. Corradini 1996].

Em AGGs utilizam-se álgebras para incorporar os atributos nos grafos. Uma as-
sinatura SIG = (S,OP ) consiste em um conjunto S de sorts (tipos) e um conjunto
OP de constantes e sı́mbolos de operações. Uma especificação é um par SPEC =
(SIG,Eqns), consistindo de uma assinatura e um conjunto de equações sobre esta as-
sinatura. Uma álgebra para especificação SPEC, ou SPEC-álgebra, consiste em um
conjunto carregador para cada sort sı́mbolo da assinatura SIG e uma função para cada
sı́mbolo de operação de SIG, tal que todas as equações em Eqns sejam satisfeitas. Da-
das duas álgebras SPEC, um homomorfismo entre elas é um conjunto de funções que
mapeiam os correspondentes conjuntos carregadores e que são compatı́veis com todas as
funções das álgebras. O conjunto obtido pela união disjunta de todos os conjuntos car-
regadores da álgebra A é denotado por U(A). As definições enumeradas nesta seção são
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encontradas em [Cavalheiro et al. 2017]. Os principais conceitos desta abordagem são o
de grafo e morfismos de grafos com atributos.

Dada uma especificação SPEC, um grafo com atributos é uma tupla G =
(VG, EG, sG, tG, A,AttrG, valG, attrvG), onde VG é o conjunto de vértices, EG é o con-
junto de arestas, sG : EG → VG e tG : EG → VG são funções que definem, respectiva-
mente, os vértices de origem e destino de cada aresta, A é uma SPEC-álgebra, AttrG é
o conjunto de atributos, valG : AttrG → U(A) é uma função que associa cada atributo a
um valor da álgebra A e attrvG : AttrG → VG é uma função que associa cada atributo
a um vértice do grafo. Um morfismo g entre grafos com atributos G e H é definido
pela tupla (gV , gE, gAlg, gA), onde gV e gE são funções que relacionam, respectivamente,
os vértices e as arestas dos grafos, respeitando as funções de origem e destino; gAlg é um
homomorfismo de álgebras; e gA é uma função que relaciona os atributos dos grafos de
forma compatı́vel com as funções val e attrv.

Um grafo tipo T é um grafo com atributos, cujos conjuntos carregadores da
álgebra são conjuntos unitários. O grafo tipo especifica os tipos dos vértices, arestas e
atributos que podem aparecer no sistema modelado. Um grafo tipado sobre T é definido
pela tupla GT = (G, tp, T ), onde G é um grafo com atributos e tp é o morfismo de tipa-
gem que relaciona os elementos deG com os de T . Um morfismo de grafos tipados com
atributos g entre os grafos tipados GT e HT é morfismo que relaciona apenas elementos
do mesmo tipo.

As regras de uma gramática descrevem as mudanças de estado do sistema. Basica-
mente uma regra é composta por três grafos, denominados lado esquerdo (L), lado direito
(R) e interface (K). L define quais os elementos devem estar presentes no grafo estado
para que a regra possa ser aplicada, R descreve o efeito da aplicação da regra e K repre-
senta os elementos em comum entre L e R. Os elementos que estão em L e não estão em
K devem ser deletados pela aplicação da regra e os que estão em R e não estão em K de-
vem ser criados. Os valores associados aos atributos dos grafos que compõem uma regra
são variáveis e as possı́veis relações entre tais variáveis são dadas por equações associadas
à regra. Formalmente, uma regra tipada com atributos sobre uma especificação SPEC
é definida por uma tupla ρ = (L,K,R, l, r,X,Eqns), onde L, K, R são grafos tipados
com atributos cujos valores dos atributos são elementos de X; l : K → L e r : K → R
são morfismos de grafos tipados com atributos cujos os componentes que mapeiam as
álgebras são identidades; X é o conjunto de variáveis com sort de SPEC; e Eqns é o
conjunto de equações que usam termos de TOP (X) (álgebra de termos sobre SPEC com
variáveis X). Note que a álgebra permanecerá inalterada na aplicação das regras e que L
e R contém apenas variáveis.

Uma gramática de grafos com atributos é uma tupla AGG =
(Type,G0, Rules), tal que Type é um grafo tipo com atributos, G0 (grafo inicial
da gramática) é um grafo com atributos tipado sobre Type, e Rules é um conjunto de
regras tipadas sobre Type.

O comportamento do sistema é descrito pela aplicação das regras aos grafos que
representam os estados do sistema. Uma regra só pode ser aplicada a um grafo G se hou-
ver uma ocorrência do lado esquerdo da regra no grafo G, isto é, se houver um subgrafo
m(G) em G que corresponda ao lado esquerdo da regra. Caso exista esta ocorrência, o
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efeito da aplicação da regra é dado pela substituição de m(G) pelo lado direito da regra,
levando o sistema a um novo estado. Uma ocorrência é definida por um morfismo de
grafos tipados com atributos e a aplicação de uma regra é definida por uma derivação
direta.

Dados um grafo estado G, uma regra ρ com lado esquerdo L e uma ocorrência
m : L → G, a derivação direta de G em H usando ρ com base em m é dada pela
construção de dois pushouts na categoria de grafos tipados com atributos e morfismos
de grafos tipados com atributos. Intuitivamente, a primeira construção remove de G os
elementos que estão em m(G) e estão relacionados a elementos deletados pela regra. Já
a segunda construçao adiciona à G instâncias dos elementos criados pela regra. Para que
estas construções sejam possı́veis, a ocorrência m deve satisfazer a condição de colagem,
isto é, (i) dois elementos só podem ser identificados por m se ambos forem preservados
pela regra; e (ii) um vértice deletado só pode ser mapeado por m em um vértice que não
possua arestas incidentes ou atributos que não estejam em m(G).

3. Tradução de Redes de Petri Fuzzy para Gramática de Grafos com
Atributos

Abreviadamente, uma AGG pode ser obtida a partir de uma FPN marcada construindo-se
seus componentes da seguinte forma: o grafo tipo é construı́do a partir dos lugares da
rede, o grafo inicial é obtido a partir da marcação inicial da rede e o conjunto de regras é
obtido a partir das transições da rede. Os lugares e tokens serão representados por vértices
nos grafos da gramática, desta forma todos os grafos terão o conjunto de arestas vazio.
Isso ocorre pois nas FPN não existem relações definidas entre os lugares e tokens. Ao
longo desta seção serão apresentadas as definições de cada um destes componentes de
forma mais detalhada.

Na Figura 2 exemplifica-se a tradução de uma FPN para uma AGG. Os modelos
representam o conjunto de regras fuzzy composto por:

1. Se d1 então d6 e d2, com CF = 0.85

2. Se d2 então d5, com CF = 0.80

3. Se d2 então d4, com CF = 0.95

4. Se d4 e d5 então d3, com CF = 0.90

Neste exemplo, a rede de Petri fuzzy que está ilustrada no lado esquerdo da Fi-
gura 2 é traduzida para a gramática de grafos tipada com atributos ilustrada no lado direito
da mesma. O grafo K das regras foi omitido, visto que não possuem elementos gráficos
(vértices, arestas e atributos). A rede possui seis lugares (p1, ..., p6), onde cada um deles
está associado a uma proposição (d1, ..., d6). Cada produção fuzzy i é descrita por uma
transição ti e a marcação inicial da rede, indica apenas um token no lugar p1, com o valor
α(p1) = 0.90. Deste modo, o grafo tipo T da gramática contém um vértice para cada
lugar da rede, cada um com um atributo que corresponde à proposição associada ao res-
pectivo lugar. O valor dos atributos no grafo tipo representa o tipo de valor permitido em
todos os grafos da gramática, isto é, valores no intervalo [0, 1]. De acordo com a marcação
inicial da rede, o grafo inicial G0, possui apenas um vértice do tipo p1, com a proposição
d1 associada ao valor 0.90. Cada transição deu origem a uma regra na gramática, visto
que a produção modelada pela transição t1 é do Tipo 3, as produções modeladas pelas
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Figura 2. Exemplo da tradução de uma FPN (à esquerda) para uma AGG (à direita)

transições t2 e t3 são do Tipo 1 e a produção modelada pela transição t4 é do tipo 2. As
equações de cada regra estão representadas entre os grafos do L e R de cada regra.

Dada uma rede de Petri fuzzy (P, T,D, I, O, f, α, β) pode-se obter uma gramática
de grafos tipada com atributos (Type,G0, Rules) como segue:

• Type = (VType, ∅, ∅, ∅, AType, AttrType, valType, attrvType), onde
– VType = P
– AType é uma álgebra final para lógica fuzzy (o único elemento do conjunto

carregador será o intervalo unitário [0, 1])
– AttrType = D
– ∀d ∈ D · valType(d) = [0, 1]
– ∀d ∈ D · attrvType(d) = p com β(p) = d.

• G0 = (VG0, ∅, ∅, ∅, AG0, AttrG0, valG0, attrvG0), onde
– VG0 = {p|p ∈ P ∧ α(p) > 0}
– AG0 é uma álgebra inicial para lógica fuzzy (o conjunto carregador contém

todos os reais no intervalo [0, 1])
– AttrG0 = {β(p)|p ∈ P ∧ α(p) > 0}
– ∀d ∈ AttrG0 · valG0(d) = α(p) com β(p) = d
– ∀d ∈ AttrG0 · attrvG0(d) = p com β(p) = d
– Morfismo de tipagem tpG0 = (tpVG0

, ∅, tpAlgG0
, tpAG0

), onde
∀p ∈ VG0 · tpVG0

(p) = p, ∀d ∈ AttrG0 · tpAG0
(d) = d e tpAlgG0

mapeia
todos os elementos de U(AG0) em [0, 1].

• Rules = {ρt|t ∈ T ∧ ρt = (L,K,R, l, r,X,Eqns)} onde
– L = (VL, ∅, ∅, ∅, A,AttrL, valL, attrvL),

∗ VL = I(t),
∗ A é uma álgebra de termos para lógica fuzzy com variáveis em X ,
∗ AttrL = {β(p)|p ∈ I(t)} e
∗ ∀d ∈ AttrL · (valL(d) = xp e attrvL(d) = p) com β(p) = d e
xp ∈ X .
∗ Morfismo de tipagem tpL = (tpVL , ∅, tpAlgL , tpAL

), onde ∀p ∈ VL ·
tpVL(p) = p, ∀d ∈ AttrL · tpAL

(d) = d e tpAlgL mapeia todos os
elementos de U(A) em [0, 1].
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– K = (∅, ∅, ∅, ∅, A, ∅, ∅, ∅) onde A é a mesma álgebra do lado esquerdo da
regra (L). O morfismo de tipagem de K mapeia todos elementos de U(A)
em [0, 1].

– R = (VR, ∅, ∅, ∅, A,AttrR, valR, attrvR), com
∗ VR = O(t),
∗ A é uma álgebra de termos para lógica fuzzy com variáveis em X

(a mesma de L),
∗ AttrR = {β(p)|p ∈ O(t)} e
∗ ∀d ∈ AttrR · (valR(d) = yp e attrvR(d) = p) com β(p) = d e
yp ∈ X .
∗ Morfismo de tipagem tpR = (tpVR , ∅, tpAlgR , tpAR

), onde ∀p ∈
VR · tpVR(p) = p, ∀d ∈ AttrR · tpAR

(d) = d e tpAlgR mapeia todos
os elementos de U(A) em [0, 1].

– Os morfismos l : K → L e r : K → R são definidos pela mesma tupla
(∅, ∅, fAlg, ∅), onde fAlg : A→ A é a função identidade.

– X = {xp|p ∈ I(t)} ∪ {yp|p ∈ O(t)}
– Eqns = {yp = τ(xp1 , ..., xpk , f(t))|xpi , yp ∈ X}

Para descrever produções fuzzy através desta abordagem, a construção do con-
junto de regras da AGG resultante pode variar dependendo do tipo de regra que é mode-
lada (veja Figura 1).

Para os Tipos 1, 2 e 3 de produções fuzzy, o que varia é apenas a equação da
regra que define o valor dos tokens nos lugares de saı́da da transição. Para produções
do Tipo 1, a equação deve ser yk = xj ∗ f(ti). Já para produções do Tipo 2, a equação
da regra resultante deve ser yk = min(xj1, ..., xjn) ∗ f(ti). Por sua vez, para produções
do Tipo 3, um conjunto de equações deve ser associado à regra correspondente: yk1 =
xj ∗ f(ti) . . . ykn = xj ∗ f(ti).

Para produções do Tipo 4, tem-se um conjunto de transições t1, ..., tn ∈ T com-
partilhando um mesmo lugar na pós-condição, isto é, p ∈ O(t1), ..., p ∈ O(tn). Deste
modo, ao invés de cada transição dar origem a uma regra, este conjunto de transições
deve ser transformado em uma única regra da gramática. Esta regra pode ser vista como a
“colagem” das regras que seriam construı́das para cada transição. Assim, a construção de
cada componente da regra é feita de forma análoga a definida anteriormente, porém aqui
as definições devem levar em conta todas as transições do conjunto ao invés de apenas
uma. A equação associada a esta regra na gramática deve agregar as operações de cada
transição, resultando em yk = max(τ(xj11 , ..., xj1m , f(t1)), ..., τ(xjn1 , ..., xjnk

, f(tn))).

Um caso especial de regra deve ser construı́do quando tem-se a composição de
produções do Tipo 3 e do Tipo 4. Neste caso, deve-se considerar um agrupamento recur-
sivo de todas as transições envolvidas na composição para transformá-las em uma única
regra da gramática que especifique o mesmo comportamento. Este caso, ainda está em
fase de construção.

4. Considerações Finais
Este trabalho apresenta definições iniciais que permitem traduzir FPN para AGG, le-
vando em conta a modelagem de produções fuzzy dos Tipos de 1 a 4. A composição
de produções de diferentes tipos pode dar origem a composições de regras na gramática.
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O presente trabalho diferencia-se das demais traduções propostas, visto que es-
tende as definições para levar em conta os valores fuzzy associados aos lugares e
transições da rede, bem como as altera para permitir o agrupamento de transições para
compor uma única regra.

Este trabalho está em andamento e, futuramente, pretende-se definir a composição
das regras para refletir o comportamento da composição de produções fuzzy dos tipos 3 e
4. Além disso, a prova de preservação da semântica deve ser construı́da.
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Abstract. In this paper we look into how formal methods are being approached
in basic education by an educational game. For this, we discuss the main featu-
res of graph grammars, the formal language underlying the game, we highlight
which of them are approached and how those are showed in the educational
tool. We suggest the addition of some strategic visual effects to reinforce the
work upon the formalism concepts. We conclude that the game has high fidelity
to its formal model, but despite of that, some of its formal method fundamental
knowledge is not required in order to play it.

Resumo. Este artigo investiga como métodos formais estão sendo abordados
na educação básica em um jogo educacional. Para isto, discute-se as princi-
pais caracterı́sticas das gramáticas de grafos, a linguagem formal que baseia
o jogo, destacando quais são e como são abordadas na ferramenta educacio-
nal. Propõe-se a adição de alguns efeitos visuais estratégicos para reforçar o
trabalho com os conceitos do formalismo. Conclui-se que o jogo tem alta fide-
lidade ao modelo formal, mas que ainda assim, não requer para jogar alguns
dos conhecimentos fundamentais do método formal ao qual é fiel.

1. Introdução
De forma genérica, métodos formais incluem aplicações de (primariamente) matemática
discreta para solução de problemas (usualmente da engenharia de software). Estas
aplicações envolvem modelagens e análises cujos processos são derivados ou definidos
por uma base matematicamente precisa [Almstrum et al. 2001]. Portanto, eles atraem
crescente atenção como soluções para a alta demanda de desenvolvimento de software
eficiente e confiável. Porém, existe um gargalo entre conhecimentos e técnicas que en-
genheiros de software geralmente têm obtido e os que são necessários para usar métodos
formais [Ishikawa et al. 2015]. Kossak et al. [2014] constata que apesar dos métodos for-
mais apresentarem vários exemplos de sucesso em sistemas de alta confiança, notações
atraentes e ferramentas, o seu uso geral ainda é marginal. Um dos principais motivos está
associado ao fato de que a modelagem formal é por definição um conjunto de fórmulas
matemáticas e predicados lógicos. Portanto, a impopularidade dos métodos formais pode-
ria ser atribuı́da à hesitação das partes interessadas em ter sistemas descritos por fórmulas
e expressões que podem ser complexas até para especialistas [Kossak et al. 2014].
∗Trabalho em Andamento
†O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Projeto realizado com o apoio da PREC e
PRPPG / UFPel.
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Os pioneiros da área da programação tinham todos sólidas formações matemáticas
e comumente viam a programação como essencialmente uma aplicação da matemática.
No entanto esta não é a situação dos engenheiros de software atuais [Finney 1996]. Com
o avanço das linguagens de programação deixa-se este contexto onde programadores
são essencialmente matemáticos e o uso de métodos formais, que se apoia fortemente
nos conhecimentos matemáticos, passa a encontrar dificuldades. Portanto, o ensino-
aprendizagem de métodos formais carece de esforços que os introduza de maneira mais
intuitiva. Gramáticas de Grafos (GGs) são uma linguagem formal e visual que utiliza
grafos para representar um sistema, sendo grafos meios naturais para explicar situações
complexas de modo intuitivo [Ribeiro 2000], esse formalismo apresenta-se como uma
alternativa promissora para a introdução de métodos formais na educação.

Explorando o caráter visual das GGs, um jogo educacional baseado nesse for-
malismo foi desenvolvido para trabalhar um conjunto de habilidades na educação
básica [Silva Junior et al. 2017a]. Chamado “A Última Árvore”, os trabalhos
que expõem a própria concepção do jogo, expansões, aplicações, análises e
discussões [Silva Junior et al. 2017a, Silva Junior et al. 2017b, Silva Junior et al. 2018,
Silva Junior et al. 2019], concentram seus esforços nas chamadas habilidades do Pen-
samento Computacional que o jogo se propõe a desenvolver. Neste trabalho o jogo é
abordado sobre a perspectiva da introdução das GGs na educação básica, como são
trabalhados conceitos fundamentais deste formalismo e quais estratégias, mudanças ou
adições podem ser incorporadas para que estes conceitos sejam reforçados.

O artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta “A Última Árvore”
e o que tem sido feito em trabalhos anteriores com ele. Na Seção 3 são discutidas ca-
racterı́sticas das GGs e como elas estão presentes no jogo. Na Seção 4 é proposta uma
alteração para que uma destas caracterı́sticas seja melhor trabalhada. E na Seção 5 o artigo
é concluı́do com uma visão geral e a discussão de trabalhos futuros.

2. O Jogo “A Última Árvore”

“A Última Árvore” é definido como um jogo de tabuleiro, de estratégia baseada em tur-
nos, onde é necessário manipular uma GG que simula uma floresta desmatada que conta
somente com uma árvore e quatro animais [Silva Junior et al. 2017a]. A partida gira em
torno do gerenciamento de recursos (frutas, sementes, plantas e árvores), deste gerenci-
amento cada jogador tenta alcançar uma combinação de recursos diferente, chamada de
objetivo. A combinação que cada jogador deve buscar é sorteada no inı́cio, uma para
cada. Todos os jogadores (de dois a quatro) tem igual controle sobre todas as peças do
jogo, a única coisa que os difere são seus objetivos. São exemplos de objetivos: conseguir
cinco frutas com um mesmo animal; conseguir duas árvores em dois lugares adjacentes; e
conseguir um recurso de cada num mesmo lugar. Após sortear os objetivos, cada jogador
pode realizar uma única ação e encerrar seu turno, passando a vez para o próximo. Sem
limites definidos, isto se repete até que alguém vença o jogo atingindo seu objetivo. Como
ação, os jogadores podem escolher movimentar um animal, gerar uma fruta, trocar uma
fruta por uma semente, trocar uma semente por uma planta, trocar uma fruta e uma planta
por uma árvore ou destruir duas frutas.

Todo o processo de concepção desta jogabilidade descrita acima e do jogo como
um todo é detalhado em [Silva Junior et al. 2017a], onde é apresentado o protótipo do
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jogo, ilustrado no canto superior esquerdo da Figura 1. Uma expansão incluindo no-
vos elementos das GGs, as condições negativas de aplicação (NACs), é proposta em
[Silva Junior et al. 2017b]. Utilizando as NACs, que serão discutidas na próxima seção,
a expansão introduz situações onde certas ações são proibidas: seres humanos aparecem
na floresta e cada tipo de humano impede um tipo de ação no lugar que ele estiver. Uma
segunda extensão, incorporando atributos (também discutidos na próxima seção), é apre-
sentada em [Silva Junior et al. 2018] já com um acabamento visual, ilustrado no canto di-
reito da Figura 1. Uma versão digital do jogo é apresentada em [Silva Junior et al. 2019],
que além de manter a identidade visual, como ilustrado no canto inferior esquerdo da
Figura 1, também mantém a jogabilidade da versão fı́sica.

Figura 1. Diferentes Versões de “A Última Árvore”.

3. Gramática de Grafos

Uma Gramática de Grafos (GG) usa modelos visuais e relacionais, os grafos, para a
especificação de sistemas. Segue-se a lógica e estrutura geral das gramáticas generativas
de Chomsky, onde tem-se um estado inicial e um conjunto de regras de produção que
alteram o estado, a diferença é que nas GGs isso é dado em termos de grafos e mor-
fismos entre grafos [Ehrig et al. 1997]. Morfismos entre grafos são mapeamentos dos
elementos de um grafo em elementos de outro grafo, de tal modo que são preservados a
origem e o destino das arestas mapeadas. As regras de produção em uma GG são regras
de transformação de grafos descritas por morfismos. Na abordagem seguida pelo jogo,
Double Pushout (DPO), as regras são descritas por dois morfismos com origem em um
mesmo grafo K, e destinos em grafos chamados de lado esquerdo da regra (LHS) e lado
direito da regra (RHS). O LHS e o RHS representam, respectivamente, a condição e a
consequência da aplicação da regra. Seguindo os morfismos, são determinados os ele-
mentos que serão criados (se existem no RHS mas não no LHS), preservados (se existem
em ambos) ou deletados (se existem no LHS mas não no RHS) [Corradini et al. 1997].

No jogo, estas regras são apresentadas pela exibição do LHS e RHS, com uma
seta entre os grafos, como pode ser visto na parte superior da Figura 2. Os morfismos
são usualmente inferidos pela representação gráfica de cada elemento. Por exemplo, em
“mover” na Figura 2, um vértice do LHS é representado por um animal cinza com um
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ponto de interrogação, idêntico à representação de um dos vértices do RHS, assim infere-
se que, nos mapeamentos, ambos os vértices tem origem em um mesmo vértice de K. Nos
casos onde as representações são iguais, como os blocos de terra, também em “mover”
na Figura 2, os mapeamentos são inferidos pela localização espacial: o bloco de terra
da esquerda no LHS tem a mesma origem do bloco de terra da esquerda no RHS, e o
mesmo para os da direita. Esta é fielmente a forma usual de representar regras de GGs na
literatura [Ehrig et al. 1999, Ribeiro 2000], embora eventualmente os autores explicitem
o mapeamento enumerando ou atribuindo rótulos aos elementos de cada grafo (elementos
com o mesmo número/rótulo possuem mesma origem).

Para aplicar uma regra, é necessário encontrar uma ocorrência do seu LHS no
grafo-estado corrente. Este encontro é a especificação de um match, um morfismo do
LHS para o grafo-estado que respeita as condições de identificação (identification condi-
tion) e pendência (dangling condition) [Ehrig et al. 1997]. Estas condições se referem a,
respectivamente: não mapear um elemento deletado e um preservado para o mesmo ele-
mento; e não mapear vértices deletados pela regra para vértices que tenham alguma aresta
com origem ou destino nele e que não será mapeada pelo morfismo. O jogo não aborda
essas condições, garantindo que elas sejam sempre satisfeitas em todos os mapeamen-
tos que os jogadores podem tentar fazer dentro do jogo. Para garantir a identification, o
match é definido como injetor (dois elementos não podem ser mapeados para um mesmo
elemento). Para garantir a dangling, nenhum vértice que pode ter mais de uma aresta é
deletado por alguma regra e não há vértices sem arestas no jogo.

Figura 2. Encontro de um match durante o jogo.

Na versão fı́sica, o encontro do match não precisa ser explicitado, sendo assim,
é possı́vel jogar sem compreender este mapeamento, desde que entenda-se os efeitos das
6 ações (regras) possı́veis. A versão digital, por outro lado, obriga o jogador a realizar
o match, vértice a vértice (dada a simplicidade dos grafos, o jogo consegue inferir o
mapeamento das arestas só com o mapeamento dos vértices). A Figura 2 enumera os
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passos para a conclusão de um match, uma sequência de seleções (por cliques ou toques)
de vértices, que mapeia: o animal (1) no urso (2); o lugar atual do animal (3) no lugar
central do tabuleiro (4); e o lugar adjacente (5) ao lugar à direita no tabuleiro (6).

Uma condição negativa de aplicação (NAC) é um morfismo total (mapeia todos
os elementos da origem) do LHS para um grafo N que define uma situação proibida, onde
mesmo encontrando um match não se pode aplicar a regra. Por questões de simplicidade,
os trabalhos posteriores ao que propôs a expansão das NACs ([Silva Junior et al. 2018,
Silva Junior et al. 2019]) apresentaram suas contribuições sem incorporar as adições da
expansão. Como trabalhos futuros, entende-se que as NACs poderiam ser abordadas na
versão digital como um recurso dos adversários para contestar aplicações do jogador cor-
rente. Assim, quando um jogador especificar um match ele automaticamente especifica a
parte correspondente do grafo N, então os demais jogadores podem tentar mapear o res-
tante de N para o grafo-estado. Se tiverem sucesso nesse mapeamento, o jogador terá sua
ação cancelada e perderá a vez.

Os atributos adicionam um componente de dados aos elementos dos grafos.
No jogo, eles são como arestas especiais que tem origem em um vértice e destino
em um dado, um valor numérico. As definições formais com atributos podem se tor-
nar bem mais densas por terem que dar suporte à álgebra que define os valores e
operações, mas as mudanças para o jogo, na prática, foram basicamente uma questão
de representação [Silva Junior et al. 2018]. Por exemplo, o que antes se representava com
dois vértices (e duas arestas) de fruta, passa a ser representado como um atributo fruta de
valor 2. Dessa forma, é poupado muito espaço nas representações, mas também são in-
troduzidas variáveis, condições por comparações e expressões numéricas nas regras, para
restringir o match sobre atributos e calcular o valor deles após a aplicação. O jogo mos-
tra as condições (comparações) no lugar dos valores dos atributos do LHS e expressões
numéricas no lugar dos valores dos atributos do RHS. Essa é uma representação muito
mais compacta que as usuais na literatura, que colocam as condições e expressões fora
dos grafos. Os atributos e sua abordagem no jogo serão retomados na próxima seção, por
questão de espaço, limitamos os exemplos aos presentes nela (Figura 4 e Figura 5).

Os objetivos sorteados no começo da partida são apresentados como grafos, mas
seguem a mesma mecânica das regras, permitindo mapear os seus elementos. Se um
jogador especificar um match do seu objetivo para o grafo-estado, ele vence o jogo. Sendo
assim, na modelagem formal do jogo, os objetivos são regras adicionais especı́ficas para
cada jogador (dependendo de qual ele sorteou). Observando todas as caracterı́sticas de
GGs discutidas nesta seção, pode-se concluir que o jogo é quase que integralmente a sua
própria modelagem formal, com poucas mecânicas não modeladas pela GG, a saber: o
sorteio dos objetivos; a alternância do controle sobre a aplicação de regras (cada jogador
tem uma regra adicional liberada em seu turno, o objetivo dele); e pontuações (como
tempo de jogada e número de erros na versão digital).

4. Recursos Visuais

Tendo em vista que os morfismos são, junto com os grafos, os pilares fundamentais das
GGs é razoável considerar que mecânica de explicitar o match (um morfismo) introduzida
pela versão digital é, sob a ótica da introdução dos métodos formais na educação básica,
a mais importante de todas propostas nos trabalhos. Seguindo esta linha, propõe-se uma
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mudança meramente visual com a finalidade de facilitar aos jogadores enxergarem os
morfismos. Particularmente os morfismos de K em LHS e RHS, mas também o próprio
match e até como ficam as composições (◦) desses morfismos. Isso é muito importante
porque formalmente as composições são um conceito essencial, amplamente utilizado,
como para calcular a reescrita dos grafos utilizando os pushouts [Corradini et al. 1997].

Na versão digital mostrada em [Silva Junior et al. 2019] o RHS é visualmente
estático, enquanto o LHS e o grafo-estado alteram o contorno de seus vértices para in-
dicar: vértices já mapeados = contorno verde; vértice corrente em seleção para mapear =
contorno azul; vértice sobre o qual o jogador está (com o ponteiro) = contorno branco;
e vértice não mapeado = sem contorno. Exemplos deste contornos podem ser vistos
na Figura 2. A mudança proposta é tornar os elementos do LHS e RHS visualmente
dinâmicos, se transformando na representação visual do vértice sobre o qual estão dire-
tamente mapeados (ou indiretamente, usando a composição dos morfismos), bem como
substituindo suas comparações/expressões pelo valor mapeado/calculado. No entanto,
para que essa mudança seja perceptı́vel, é necessário que cada elemento do tabuleiro te-
nha uma representação visual única, diferente das demais.

Desde de seu protótipo o jogo representa o vértice animal de uma forma genérica
nas regras e de quatro formas diferentes no grafo-estado: um passarinho, um lobo, um
urso e uma cobra. Propõe-se a instauração desta estratégia como um padrão para todos
os vértices do jogo: uma representação genérica nas regras e várias diferentes no grafo-
estado. Seguindo a identidade visual do jogo, a Figura 3 apresenta as artes para encaixar o
jogo no padrão proposto, onde a primeira coluna de artes se refere às genéricas presentes
nas regras e as demais se referem aos vértices do grafo-estado.

Figura 3. Novo padrão de visual de vértices.

O objetivo desta mudança é fazer os alunos enxergarem as correlações de vértices
estabelecidas por morfismos e composições de morfismos. Por exemplo, a Figura 4
ilustra uma sequência de mapeamentos, vértice a vértice, da regra “colher”. Considere
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o morfismo l de K para LHS e o morfismo r de K para RHS. Nesta regra o animal
do LHS está correlacionado ao animal do RHS porque possuem a mesma origem se-
gundo l e r, isto é, um elemento de K é mapeado para o animal do LHS por l e ma-
peado para o animal do RHS por r. Tanto K quanto os morfismos são implı́citos na
representação da regra (grafos LHS e RHS), podendo ser inferidos pelos elementos com
mesma representação e/ou localização espacial como mencionado na seção anterior. Mas
quando há o match, são estabelecidas correlações adicionais que não podiam ser inferidas
somente pela representação visual pois ela era estática e haviam múltiplos vértices com
uma mesma representação no grafo-estado. A partir do match m, o animal do LHS é cor-
relacionado diretamente ao lobo do grafo-estado e o animal do RHS é correlacionado ao
lobo do grafo-estado porque possuem a mesma origem segundo r e a composição m ◦ l.

Figura 4. Sequência de mapeamentos, vértice a vértice, de um match.

A Figura 4 mostra os elementos da regra, agora com visual dinâmico, alterando
suas formas conforme são mapeados: todos os elementos genéricos antes do mapeamento
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(1); o animal é mapeado no lobo (2); a fruta na uva (3); o lugar na grama (4); e a árvore na
que tem a copa mais cheia, do centro (5). Então, após aplicar a regra (6), a configuração do
grafo-estado torna-se exatamente a prevista pelo mapeamento completo (5). Além de fa-
cilitar a visualização destas correlações, espera-se que a troca das variáveis, comparações
e expressões nas regras pelos valores mapeados/calculados também facilite compreender
a semântica delas. Por exemplo, na Figura 4, em (3) a fruta de valor f é mapeada na uva
de valor 0, então seu correspondente no RHS, a fruta de expressão f + 1 imediatamente
assume o valor 1 = 0 + 1. Em (5) o mapeamento da árvore de valor a é sobre a árvore
central, de valor 1, que obedece a condição a > 0 já que 1 > 0 e então seu correspondente
no RHS assume o valor a = 1. Para concluir a proposta de usar recursos visuais para fa-
cilitar a visualização de correlações, a Figura 5 exibe as seis regras do jogo e a Figura 6
mostra o grafo-estado do jogo, ambas seguindo o novo padrão de representação.

Figura 5. Regras de “A Última Árvore”.

Figura 6. Grafo-estado (ou tabuleiro) de “A Última Árvore”.

5. Conclusão

Este trabalho apresenta uma análise do jogo educacional “A Última Árvore” sob a ótica
da introdução dos métodos formais na educação básica. Onde é levantado que o jogo
sustenta uma relação quase 1:1 com o formalismo em que se baseia, a GG, mas que
apesar disso não requer que seus jogadores compreendam e/ou utilizem fortemente noções
fundamentas da linguagem formal como os morfismos entre grafos, principalmente na
versão fı́sica. É proposto então uma mudança gráfica para tornar dinâmica a representação
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dos elementos nas regras com o objetivo de facilitar os alunos a enxergarem as correlações
estabelecidas pelos morfismos, facilitando também a compreensão da representação dos
atributos nas regras. Também é apontado no texto a possibilidade de implementar as
NACs na versão digital, sugerido como trabalho futuro. Coloca-se também nesse posto
a possibilidade de explorar verificação formal no jogo, como análises de par crı́tico e
verificação de modelos (model checking).
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186 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



Modelos de Culturas: orientados a processos versus baseados
em genes

Fabio Augusto Antunes de Oliveira1, Willingthon Pavan1, James W. Jones2,
Gerrit Hoogenboom2, Carlos Amaral Hölbig1,
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Abstract. Crop models use genetic coefficients (GSP) to represent plant cha-
racteristics (phenotype) over varying environmental conditions. GSPs do not
refer to genetic information and are estimated from field-observed data. The
time and cost to estimate GSPs is high and there are limitations to represent
their interactions with the environment. Gene-based models offer the potential
to quantify the plant phenotype from the genetic composition (genotype). This
work addresses the new generation of gene-based crop models to replace pheno-
logical processes and integrate them with genetic information to increase model
application and performance.

Resumo. Modelos de culturas utilizam coeficientes genéticos (GSP) para re-
presentar as caracterı́sticas da planta (fenótipo) sobre a variação de condições
ambientais. Os GSPs não se referem à informação genética e são estimados
por meio de dados observados em campo. O tempo e custo para estimar GSPs
é elevado e encontra-se limitações para representar suas interações com o am-
biente. Já os modelos baseados em genes oferecem potêncial para quantificar
o fenótipo da planta a partir da composição genética (genótipo). Esse traba-
lho aborda a nova geração de modelos de culturas baseados em genes, para
substituir processos fenológicos e integrá-los com informação genética para
aumentar a aplicação e desempenho dos modelos.

1. Introdução

A modelagem de culturas e a genética são áreas dinâmicas que evoluiram
de forma independente, porém se complementam na maximização do rendi-
mento da cultura, por meio do melhoramento de plantas, previsão e otimização
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dos sistemas agrı́colas [White and Hoogenboom 1996, White 2006, Boote et al. 2016,
Jones et al. 2017, Muller and Martre 2019].

Modelos de culturas são ferramentas computacionais que simulam dinâmicamente
o crescimento e o desenvolvimento da planta em relação as condições de solo, clima
e práticas de manejo, auxiliando na escolha e otimização de práticas de manejo,
previsão de impactos ambientais, evitando grandes perdas na produtividade final e
econômicas [Batchelor et al. 1993, Boote et al. 1998]. A performance dos modelos de-
pendem da capacidade em representar o fenótipo da planta integrando os conhecimentos
de genética, condições ambientais e como suas relações afetam os processos de cresci-
mento e desenvolvimendo [Boote et al. 1996, Baenziger et al. 2004, Brown et al. 2013,
Hwang et al. 2017].

Os modelos de culturas orientados a processos incluem parâmetros especı́ficos
derivados de dados observados em campo, chamados de coeficientes genéticos (GSP
- Genotype-Specific Parameters), para simular a variação genotı́pica de diferentes cul-
tivares e descrever o fenótipo da planta [Boote et al. 2003, Messina et al. 2006]. En-
tretanto, o tempo e custo para estimar os GSPs é elevado e não consideram o uso
de informação genética e as interações entre genótipo (G) e o ambiente (E) (G x E),
obtendo-se limitações nos modelos de culturas existentes na representação das carac-
terı́sticas da planta [Baenziger et al. 2004, Graeming. 2006, Hwang et al. 2017]. Se-
gundo [Messina et al. 2006] modelos de culturas orientados a processos, como os mo-
delos presentes na plataforma DSSAT e APSIM, possuem um forte potêncial para ligar
informação genética em modelos de culturas.

Os recentes avanços na genética das plantas, combinados com os avanços
tecnológicos, prometem oportunidades para compreender o fenótipo de uma cul-
tura e simular complexas interações entre o genótipo e o ambiente[Yin et al. 2018,
Thorburn et al. 2018]. O uso de informação genética no desenvolvimento modelos de cul-
turas baseados em genes permite aumentar a aplicação na otimização do manejo, melho-
ramento de plantas e o rendimento das culturas de forma mais sustentável sobre condições
ambientais extremas [Boote et al. 2016, Wallach et al. 2019, Muller and Martre 2019].

Este trabalho aborda diferentes formas para incorporar informação genética em
modelos de culturas. As abordagens descrevem o caminho da nova geração de modelos
de culturas baseados em genes para serem capazes de predizer o fenótipo a partir do
genótipo da cultura e suas interações. Desta forma, aumenta-se a aplicação dos modelos
e o conhecimento adquirido em outras áreas para substituir os processos fenológicos em
modelos de culturas existentes de forma dinâmica.

2. Modelos de Culturas Orientados a Processos
Os modelos orientados a processos utilizam paramêtros especı́ficos (GSPs) para repre-
sentar o fenótipo da planta sobre as variações genotı́picas em um determinado ambi-
ente e realizar a simulação [Ritchie 1993, Boote et al. 2003]. Não levam em conta a
informação genética e são estimados com dados observados em campo e utilizados como
entradas no modelo [Baenziger et al. 2004, Hwang et al. 2017]. Atualmente existem di-
versos modelos de culturas orientados a processos presentes na literatura, que utilizam
GSPs, destacando-se o DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer),
o APSIM (Agricultural Production Systems Simulator), o Century e o Daisy.
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O DSSAT compreende mais de 40 modelos de culturas, tendo seu desenvolvi-
mento motivado pela necessidade de integrar o conhecimento sobre o solo, clima e ma-
nejo, buscando melhorar a tomada de decisões na agricultura. Atualmente, o DSSAT
possui uma plataforma completa com aplicações e utilitários para a manipulação dos da-
dos de entrada do modelo [Jones et al. 2003].

Outro conjunto de modelos conhecido é o APSIM. É um framework desenvolvido
para simular processos fı́sicos e biofı́sicos da planta em sistemas agrı́colas. O APSIM é
dividido em módulos independentes, como culturas, solo e clima, interconetados por um
módulo de gerenciamento que realiza o controle da simulação [Keating et al. 2003].

O Century, por sua vez, simula a dinâmica de nutrientes carbono (C), nitrogênio
(N), fósforo (P) e enxofre (S). O modelo pode simular vários sistemas agrı́colas de cul-
turas, florestais e de savanas. É composto de vários submodelos, como o submodelo
de matéria orgânica do solo, submodelo de água e o submodelo de produção vegetal
[Parton 1996].

O Daisy, um modelo solo-planta-atmosfera, simula o crescimento de uma cultura,
calcula os balanços de água e calor, matéria orgânica, dinâmicas do solo, dinâmica do
amônio e do nitrato. Permite a construção de complexos cenários para a simulação das
estratégias de manejo e rotação de culturas [Abrahamsen and Hansen 2000].

Os modelos orientados a processos requerem novos experimentos em vários
ambientes estimando-se novos valores de GSPs para diferentes variedades de cultiva-
res [Hwang et al. 2017]. A estrutura modular dos modelos oferece flexibilidade para
incorporar novos componentes sem alterar o funcionamento de processos existentes
[Boote et al. 2013, Muller and Martre 2019].

3. Modelos de Culturas Baseados em Genes
Os modelos baseados em genes utilizam a informação genética para predizer o fenótipo
da planta e como ocorrem as interações com o ambiente. Segundo [White 2009] torna-
se mais complexo aplicar os conceitos em modelos que possuem um nı́vel de de-
talhamento maior para a previsão de processos fisiológicos especı́ficos [White 2006,
White et al. 2008]. [White and Hoogenboom 2003] identificaram seis nı́veis de detalha-
mento genético no desenvolvimento e uso de modelos de culturas:

• Nı́vel 1: Modelo genérico na representação para uma espécie ou cultura. A mo-
delagem descreve as respostas sendo semelhantes entre as espécies;
• Nı́vel 2: Espécies especı́ficas, mas sem cultivares. É modelado apenas as di-

ferênças entre espécies e não as diferênças genéticas cultivares não são considera-
das;
• Nı́vel 3: Diferenças entre cultivares são representadas genéticamente por pa-

ramêtros quantitativos no modelo;
• Nı́vel 4: Diferenças entre cultivares são representadas por alelos especı́ficos. A

ação dos genes são representados por meio de efeitos lineares no modelo;
• Nı́vel 5: Diferenças genéticas representadas por genótipos por meio de processos

que descrevem a expressão dos genes. As diferenças afetam processos especı́ficos
na planta;
• Nı́vel 6: Representação total da informação genética. O crescimento e desenvol-

vimento é descrito pelo informação sobre as sequências dos genes.
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As abordagens discutidas nesse trabalho, correspondem principalmente ao nı́vel
4, com potêncial para implementações no nı́vel 5.

A primeira tentativa de implementação de modelos baseados em genes, foi apre-
sentado por [White and Hoogenboom 1996], com o GeneGro, para o feijão (Phaseolus
vulgaris L.). O modelo inclui os efeitos de sete genes afetando a fenologia, taxa de cres-
cimento e tamanho da semente da planta. Os coeficientes genéticos foram baseados com
informação genética e estimados usando um conjunto de funções lineares. Avanços no
GeneGro incluı́ram a simulação de efeitos da temperatura na sensibilidade do fotoperı́odo
e prever o peso da semente [White and Hoogenboom 2003, Hoogenboom et al. 2004].

Em uma abordagem semelhante [Messina et al. 2006], desenvolveram proce-
dimentos para predição de fenótipos em função do ambiente e informação genética
para a soja (Glycine max (L.) Merr.). Combinando o modelo CROPGRO-Soybean
[Boote et al. 1998] e funções lineares para estimar os coeficientes genéticos. Os resulta-
dos apontaram que o modelo baseado em genes pode predizer a performance do cultivar
utilizando informação genética.

Na mesma linha [White et al. 2008], estimou coeficientes genéticos usando um
procedimento baseado em genes para prever a fenologia no trigo (Triticum aestivum L.).
O trabalho teve como objetivo testar e comparar os parâmetros baseados em genes com
parâmetros observados para prever o tempo da primeira flor. Os resultados obtidos com
simulação em diversos ambientes de produção de trigo, confirmam o potêncial para prever
a fenologia. Abordagens similares foram realizadas para o trigo por [Brown et al. 2013,
Zheng et al. 2013, Baenziger et al. 2004].

Seguindo abordagens baseadas em genes e os avanços de ferramentas em genética
molecular, tecnologias de sequenciamento do DNA aumentaram o número de marcado-
res moleculares, identificando genes associados com traços fenotı́picos. Deste modo,
facilita-se o mapeamento de locus de caracterı́stica quantitativa (QTLs - Quantitative
Trait Locus) para caracterı́sticas fenotı́picas de interesse, e estimar, por meio de mo-
delos estatı́sticos, os efeitos genéticos (G), ambiente (E) e a interações entre G x E
[Boote et al. 2016, Hwang et al. 2017, Yin et al. 2018, Wallach et al. 2019].

Buscando explorar o uso de QTLs, [Yin et al. 2000] estimaram parâmetros fi-
siológicos para predizer a produtividade e biomassa da cevada (Hordeum vulgare L.) e
integrá-las em um modelo de cultura. Os resultados indicam que os paramêtros estimados
pelos QTLs podem ser substituidos pelos parâmetros entrada do modelo.

Em seu trabalho [Chenu et al. 2009] simula o impacto dos QTLs em dois
parâmetros (comprimento da folha e seda) no milho sob a seca. O modelo APSIM-Maize
[Keating et al. 2003], foi utilizado e adaptado para habilitar os efeitos dos QTLs. Os re-
sultados destacam a integração entre do modelo de culturas para predizer o fenótipo e
explorar as interações G x E para caracterı́sticas como tolerância a seca.

No estudo de [Bhakta et al. 2017] identificou-se os fatores significativos de QTLs
(G), ambiente (E) e interações G x E, permitindo controlar o tempo de floração do feijão
(Phaseolus vulgaris L.). Utilizando um modelo linear de efeito misto, revelou que a
temperatura, radiação solar e o fotoperı́odo desempenham papéis importantes no tempo
da floração. Os resultados apontam que o modelo previu com precisão e permitiu melhorar
a compreensão de processos fisiológicos e genéticos no tempo de floração no feijão.
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Na mesma linha [Hwang et al. 2017], desenvolveram um protótipo de modelo ba-
seado em genes para simular o tempo de primeira floração, as mudanças no número de
nodos na caule principal e numero final de nodos no caule do feijão (Phaseolus vulgaris
L.). O modelo é separado em módulos que incorporam relações (QTL, E, G x E), uti-
lizando um modelo linear de efeito misto. O modelo demonstra que tem potêncial para
quantificar as taxas de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de culturas com modelos
dinâmicos baseados em QTLs.

Abordagens similares podem ser encontradas para incorporar os efeitos de QTLs,
por [Reymond et al. 2003] na taxa de comprimento da folha no milho (Zea mays L.),
altura da planta, duração do pré-florescimento, area foliar especı́fica, concentração
de nitrogênio na cevada (Hordeum vulgare L.) por [Yin et al. 2003], e eficiência de
transpiração no sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) por [Chapman et al. 2003].

4. Discussão

O desenvolvimento de modelos baseados em genes variam a complexidade da aplicação
e representação. A abordagem menos complexas, se referem aos coeficientes genéticos
tradicionais, estimados utilizando dados observados de campo para calibrar o modelo.
Na mesma linha, abordagens que simulam o efeito de genes em modelos orientados a
processos, como o GeneGro, podem assumir funções lineares para representar os efeitos
da variação genotı́pica e não precisam de dados observados do campo para estimarem os
GSPs [White and Hoogenboom 1996, White and Hoogenboom 2003]. Já os modelos ba-
seados em QTLs, com os avanços da genética molecular, é possı́vel estimar o fenótipo e as
relações de QTLs (G), ambiente (E) e interações G x E. Uma vantagem dessa abordagem
é que modelos de culturas já possuem módulos que podem ser modificados incluindo os
efeitos de processos particulares, sem necessidade de alterar outros processos do modelo
[Boote et al. 2013, Yin et al. 2018, Wallach et al. 2019].

É possı́vel afirmar que os efeitos da substituição de rotinas em modelos orien-
tados a processos, aumentam as oportunidades para estimar coeficientes genéticos, me-
lhorar a compreensão e controle de processos fiosiológicos e o uso de dados genéticos
para análises de sensibilidade [White 2006, Baenziger et al. 2004, Hwang et al. 2017].
Porém, [White 2006] afirma que aumenta-se a a complexidade para aplicar os concei-
tos em modelos que possuem um nı́vel de detalhamento maior para a previsão de pro-
cessos especifı́cos na planta. Embora as abordagens de modelos baseados em genes
oferecem potêncial e possam parecer promissoras, ainda existe uma falta de integração
de informação genética em modelos de culturas orientados a processos e interações en-
tre G x E [White and Hoogenboom 2003, Hwang et al. 2017, Muller and Martre 2019,
Jones et al. 2017].

5. Conclusão e Trabalhos futuros

A aplicação de modelos de culturas baseados em genes oferece várias oportunidades,
utilizando informação genética, para predizer o fenótipo da planta sob a influência dos
ambientes e as interações G x E. O potêncial de integração com modelos de culturas
orientados a processos podem substituir gradualmente processos fiosiológicos especı́ficos,
aumentando a precisão em variações de genótipos e ambientes. Com o desenvolvimento
deste trabalho, percebe-se a importância da colaboração entre modeladores de culturas
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e geneticistas, sendo essa colaboração essencial para o desenvolvimento de uma nova
geração de modelos de culturas baseados em genes.

Como trabalhos futuros, serão conduzidos estudos para integração de mode-
los de culturas orientados a processos com modelos baseados em genes, com foco na
substituição de processos fenológicos que determinam os estádios de desenvolvimento da
planta.
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Abstract. This paper proposes a methodology to systematize the use of the ge-
neralization technique in the process of describing solutions in the LiVE lan-
guage. LiVE is a visual specification language proposed to develop Computati-
onal Thinking skills through methodologies based on the concepts of decompo-
sition, abstraction, generalization and refinement. In particular, generalization
is a way of reusing previous solutions to solve new problems. The methodology
proposed here complements a set of methodologies aimed at developing such
skills.

Resumo. Este artigo propõe uma metodologia que permite sistematizar o uso
da técnica de generalização no processo de descrição de soluções na linguagem
LiVE. LiVE é uma linguagem de especificação visual proposta para desenvolver
habilidades do Pensamento Computacional por meio de metodologias que se
fundamentam nos conceitos de decomposição, abstração, generalização e refi-
namento. Em particular, a generalização consiste em uma maneira de reutilizar
soluções prévias para resolver novos problemas. A metodologia aqui proposta
complementa um conjunto de metodologias que visam desenvolver tais habili-
dades.

1. Introdução
As inovações tecnológicas levam mudanças ao dia a dia, exigindo novas habilidades que
antes não eram exploradas/praticadas. Com o uso constante de ferramentas, de troca
de informações e de recursos visuais entre as pessoas, novas maneiras de ensinar e de
aprender são necessárias, assim como novas habilidades para resolução de problemas.

Uma metodologia que promove o desenvolvimento destas habilidades é o Pensa-
mento Computacional (PC). O PC usa fundamentos da computação para a resolução de
problemas, habilidade que é necessária tanto fora quanto dentro da sala de aula, a qual
pode ser utilizada em qualquer área do conhecimento e para toda a vida [Wing 2006].
A ideia de um "Pensamento Computacional" já tinha sido usada por Seymour Papert em
1980, no texto "Mindstorms - Children, Computers, and Powerful Ideas" [Papert 1980].

∗Trabalho concluído.
†O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. O projeto também conta com o apoio da PREC
e PRPPG / UFPel.
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O texto fala sobre como os computadores podem afetar o modo como as crianças pensam
e aprendem. Seymour Papert é um dos pioneiros no uso da informática na educação.

O PC é um processo que envolve habilidades, dimensões e conceitos que são
fundamentados na Ciência da Computação [CSTA 2017]. Alguns dos conceitos são abs-
tração, decomposição, refinamento e generalização. A abstração é um mecanismo que
permite simplificar a realidade e representar os aspectos mais relevantes de um problema
e sua solução. A decomposição consiste em decompor o problema em problemas meno-
res, solucioná-los e combinar as soluções para obter a solução do problema original. O
refinamento permite construir uma solução gradualmente, partindo de uma descrição mais
abstrata, detalhes são adicionados sucessivamente, tornando-a cada vez mais detalhada. A
generalização consiste em uma maneira de reutilizar soluções prévias para resolver novos
problemas, por meio da identificação de padrões, similaridades e conexões.

No Brasil e fora dele, pesquisadores e organizações estão desenvolvendo vários
projetos na área do PC, com propostas que vão do ensino fundamental ao superior.
Estas propostas visam, na sua maioria, o desenvolvimento de métodos de introdução
do PC na sala de aula, em diferentes níveis de ensino [CSTA 2017, Barr et al. 2011,
Bell et al. 2002]. Estes trabalhos apresentam várias abordagens [Basawapatna 2016,
Park et al. 2016, Giordano et al. 2015, Moreno and Robles 2014, Andrade et al. 2013],
tais como: programação, robótica, jogos, computação desplugada, entre outros. Mui-
tos estudos também trazem metodologias de avaliação do PC e revisões sistemá-
ticas de projetos aplicados tanto no Brasil quanto no exterior [Barcelos et al. 2015,
Bordini et al. 2016b, Bordini et al. 2016a, Zanetti et al. 2016, Bordini et al. 2017].

No entanto, a maioria desses trabalhos, desenvolve habilidades do PC sem ex-
plicitar o processo de uso de seus conceitos na solução de diferentes problemas. Den-
tro deste contexto, foi proposta a linguagem LiVE, uma linguagem de especificação
visual fundamentada no PC, juntamente com um conjunto de metodologias que vi-
sam sistematizar a aplicação desses conceitos, buscando contornar esta lacuna. Me-
todologias para o refinamento, abstração e decomposição foram previamente propostas
[Bordini et al. 2018, Bordini et al. 2019]. Este artigo complementa esse conjunto pro-
pondo uma metodologia de uso da técnica de generalização no processo de descrição de
soluções na linguagem LiVE.

O texto está organizado como segue. A Seção 2 apresenta a linguagem LiVE e a
metodologia de aplicação proposta. Na Seção 3 descreve-se um exemplo de aplicação. E
na seção 4, as considerações finais são delineadas.

2. Linguagem Visual LiVE para o desenvolvimento do PC
Com todos os estímulos multimídias do dia a dia, os alunos tem mais acesso a informação
do que antes [Moran 2015]. E esta chega até eles de forma interativa, onde eles podem
se comunicar e trocarem ideias com amigos reais e virtuais, numa comunicação textual e
principalmente visual. Este acesso a informação e comunicação visual dos estudantes de
hoje em dia, exige do professor uma nova postura, uma nova maneira de ensinar e de abor-
dar este aluno. O professor precisa estar conectado e preparado, para ajudar este aluno a
fazer a relação e a reflexão de todas as informações a que este estudante esta exposto, pois
quanto mais a sala de aula se aproxima do cotidiano do aluno, melhor [Moran 2018]. A
linguagem visual chama a atenção de todos os tipos de pessoas e de idades, pois é mais
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atrativa e mais fácil de se compreender.

A linguagem LiVE foi baseada no diagrama de atividades da UML
[Pressman 2011, Störrle 2005], onde são representados os fluxos conduzidos pelas ações
que descrevem a solução de um problema. Diferenciando-se do diagrama de atividades,
o fluxo de uma solução é baseado em dados, os quais podem ser refinados (detalhados)
ou abstraídos. Ademais, além de uma representação intuitiva, LiVE não tem como foco o
desenvolvimento de projetos, tampouco a área da Computação de forma exclusiva, e sim
a descrição de soluções dos mais diversos problemas relacionados a qualquer área.

Nesta seção descreve-se brevemente a linguagem de especificação visual LiVE
bem como propõe uma metodologia de uso desta linguagem. LiVE foi concebida para
ser aplicada em qualquer área do conhecimento, desde os primeiros anos escolares, po-
dendo ser utilizada por não especialistas em computação. Soluções na linguagem podem
ser descritas em um alto nível de abstração e o processo de especificação de uma solu-
ção foca na técnica de construção em si (como composição, decomposição, abstração ou
generalização) e não necessariamente em uma implementação.

Esta proposta complementa um conjunto de metodologias que permitem desen-
volver habilidades do PC. Metodologias para o refinamento, abstração e decomposição
foram previamente propostas [Bordini et al. 2018, Bordini et al. 2019]. Este artigo com-
plementa esse conjunto propondo uma metodologia de uso da técnica de generalização no
processo de descrição de soluções na linguagem LiVE.

A metodologia proposta na subseção 2.2 foca na generalização, onde identifica-
mos características semelhantes de um determinado grupo de soluções e define-se uma
solução genérica que se aplique a diferentes instâncias de um mesmo problema. Para
[CAS 2015], a generalização está "associada à identificação de padrões, semelhanças e
conexões e à exploração desses recursos. É uma maneira de resolver rapidamente novos
problemas com base em soluções anteriores".

2.1. Sintaxe

Uma especificação na linguagem visual descreve a solução de um problema. Ela inclui
um conjunto de componentes elementares que apresenta de forma abstrata todas as ações
que podem ser realizadas. Um destes componentes é o principal, o qual descreve a ação
que soluciona o problema como um todo.

Um Componente Elementar (CE), ilustrado na Figura 1(a), descreve uma ação a
ser executada sem detalhá-la, apenas especificando os tipos das informações de entrada
necessárias para sua execução, bem como os tipos dos resultados obtidos. Ele é definido
por um nome, descrevendo a ação (representada por um retângulo), um conjunto de portas
de entrada e um conjunto de portas de saída (quadrados pretos nas bordas superior e
inferior dos componentes, respectivamente). As portas de entrada/saída são os meios
pelos quais as informações/resultados são recebidos/enviados pelo CE. Por sua vez, cada
porta possui um tipo que restringe o tipo de elementos que pode ser associado a ela.

Caso sejam necessários mais detalhes, um CE pode ser associado a um Compo-
nente Decomposto (CD) que especifica tais detalhes. Um CD, ilustrado na Figura 1(b), é
detalhado por um conjunto de instâncias de CE, podendo também incluir conjuntos de nós
condicionais, nós de refinamento e nós de abstração. Estes elementos são ligados por co-
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nexões entre suas portas, estabelecendo caminhos por onde os dados circulam. Conexões
só podem ser estabelecidas entre portas de mesmo tipo.

〈AÇÃO〉

ti1 tin

to1

...

... ton

(a) CE

〈AÇÃO1,1〉

...

...

〈AÇÃO1.i〉

...

...

〈AÇÃOj,1〉

...

...

〈AÇÃOj,k〉

...

...

...

.

.

.

...

ti1 tin. . .

to1 . . . ton

(b) CD

Figura 1. Componente Elementar e Componente Decomposto

Um nó condicional descreve uma escolha entre dois possíveis caminhos, pelos
quais os dados podem seguir. Estes caminhos são delimitados por um nó de decisão (no
início) e um nó de junção (no final), conforme as Figuras 2(a) e 2(b), respectivamente. Ao
chegar em um nó de decisão, os dados são enviados por um dos caminhos, determinado
por um valor booleano recebido (resultante de um teste). E ao chegar em um nó de junção,
os dados chegarão por um dos dois caminhos e seguirão o seu fluxo.

Um nó de decisão é definido por n portas de entrada (i1, · · · , in), que recebem
os dados de entrada, uma porta de entrada booleana (ib), n portas de saída associadas ao
valor true (oT1, · · · , oTn) e n portas de saída associadas ao valor false (oF1, · · · , oFn).
Um nó de junção é definido por duas sequências de n portas de entrada, (i11, · · · , i1n) e
(i21, · · · , i2n), e n portas de saída (o1, · · · , on). Um nó condicional, é composto por uma
identificação, um nó de decisão e um nó de junção. Desta forma, em um condicional,
cada nó de decisão está associado a um nó de junção correspondente. Deve existir uma
equivalência de tipos entre todas as portas de entrada e todas as portas de saída, tanto para
o nó de decisão quanto para o de junção do mesmo condicional, isto é, as portas ij , oTj e
oFj bem as portas i1j , i2j e oj devem ter o mesmo tipo para j = 1..n.

oT1

oF1

ib

i1 in...

oFn

oTn...

...

(a) Decisão

o1

i11

i21 i2n...

i1n

on...

...

(b) Junção

to1 ton

ti

...

(c) Refinamento

ti1 tin

to

...

(d) Abstração

Figura 2. Detalhamento dos Nós de Decisão, Junção, Refinamento e Abstração

Além disso, as informações de entrada ou saída do componente decomposto tam-
bém podem ser mais detalhadas. Tais detalhes são descritos por nós de refinamento e de
abstração (representadas por barras horizontais), os quais têm a função de detalhar e abs-
trair os dados, conforme as Figuras 2(c) e 2(d), respectivamente. Um nó de refinamento
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permite que um tipo de dado mais abstrato (ti) seja detalhado em um conjunto de tipos
mais concretos (to1 · · · ton). Um nó de abstração permite que um conjunto de tipos mais
concretos (ti1 · · · tin) sejam abstraídos num tipo mais alto nível (to).

2.2. Metodologia de resolução de problemas utilizando a linguagem LiVE

Dado um componente decomposto D, é possível criar a sua generalização, partindo de
uma cópia de D e alterando-a seguindo as etapas abaixo (sintetizado na Figura 3):

G1 Identificar cada ação x que ao ser substituída por um parâmetro variável, torna o
componente decomposto reutilizável.

G2 Adicionar uma porta de entrada nova y para cada x, atribuindo um tipo que permita
identificar a ação substituída.

G3 Caso x seja uma ação constante (que não possua entrada e sempre tenha o mesmo
retorno), exclua-a e conecte y a porta de entrada que está recebendo a saída de x.
Caso contrário, exclua x e crie uma ação a1 para a instância de x e uma outra ação
ai, i = 2..n, para cada respectiva variação de x. Todas as ações criadas devem ter
as mesmas portas de entrada e saída do que x. Sendo n o número total de ações
criadas, crie os nós condicionais c1 a cn−1.
Crie uma ação bj (com uma porta de saída booleana e uma porta de entrada do
mesmo tipo de y) para cada nó condicional cj que permita selecionar entre as va-
riações ai. Conectar a porta y a porta de entrada de cada componente bj . Conecte
a porta de saída de bj a entrada booleana do nó de decisão de cj . Todas as cone-
xões que chegavam em x são conectadas as portas de entrada do nó de decisão de
c1.
Todas as portas de saída oT dos nós de decisão de c1 até cn−1 são conectadas às
portas de entrada de a1 até an−1, respectivamente. Todas as portas de saída oF
dos nós de decisão de c1 até cn−2 são conectadas às portas de entrada dos nós
de decisão de c2 até cn−1, respectivamente. Todas as portas de saída oF do nó
de decisão cn−1 são conectadas as portas de entrada da ação an. Todas as portas
de saída das ações a1 até an−1 são conectadas as portas de entrada i1 dos nós
de junção de c1 até cn−1, respectivamente. Todas as portas de saída de an são
conectadas as portas de entrada i2 do nó de decisão de cn−1. Todas as portas de
saída dos nós de junção de c2 até cn−1 são conectadas as portas de entrada i2 dos
nós de decisão de c1 até cn−2, respectivamente. Todas as portas de saída do nó de
junção c1 são conectadas as portas que estavam conectadas com as portas de saída
de x.

G4 Nomear o componente decomposto generalizado.

Figura 3. Síntese da Metodologia da Generalização
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3. Exemplo de aplicação
A partir de um CD Construir Praça com Brinquedo (Figura 4), descreve-se a solução do
problema exemplificando o uso da metodologia proposta para generalizar a solução para
a construção de outras praças, tais como a de ginástica e a com árvores.

Figura 4. CD Construir Praça com Brinquedo

No CD da Figura 4, os CEs descrevem as ações que constroem uma praça com
brinquedo. Em particular, a ação Construir Piso, recebe duas entradas do tipo inteiro (int),
indicando respectivamente largura e profundidade, e resulta numa saída do tipo piso. Já
a ação Instalar Brinquedo recebe como entrada um piso e retorna uma construção. E a
ação Construir Cerca recebe como entrada uma construção e retorna uma construção.

Usando a metodologia da generalização a solução pode ser obtida por meio das
etapas descritas a seguir e ilustradas na Figura 5:

G1 Identifica-se que a ação Instalar Brinquedo pode ser generalizada para permitir a
construção de outros tipos de praças (por exemplo, praça com academia e praça
com árvores).

G2 Adicionou-se uma porta de entrada y do tipo string que permitirá escolher o tipo
de praça a ser construída.

G3 Criaram-se 3 ações: Instalar Brinquedo, Instalar Academia e Plantar Arvores,
onde Instalar Brinquedo é a instancia da ação original e as demais são as suas
variações. Todas com as mesmas entradas e saídas.
Criaram-se os 2 nós condicionais 〈d1, j1〉 e 〈d2, j2〉, bem como as ações Testa
e as devidas conexões foram estabelecidas (conexões em vermelho ilustradas na
Figura 5).

G4 Nomeou-se o CD generalizado de Construir Praça.

4. Considerações Finais
Considerando as habilidades do PC importantes para a resolução de problemas no século
XXI, e nos estímulos visuais a que estão expostos os estudantes de hoje, este trabalho pro-
põe uma metodologia para a resolução de problemas fundamentada em uma das técnicas
da computação, a generalização, usando a linguagem visual LiVE.
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Figura 5. Exemplo: Generalização resultante das etapas G1 a G4

A metodologia proposta neste artigo complementa as estratégias de abstração,
decomposição e refinamento propostas previamente, que visam estabelecer um processo
de solução de problemas fundamentado no PC e em técnicas da Computação.

Como trabalho futuro pretende-se definir formalmente a sintaxe e a semântica da
linguagem visual LiVE.
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Abstract. Hoare Logic has a long tradition in formal verification and has
been continuously developed and used to verify a broad class of programs,
including sequential, object-oriented and concurrent programs. The pur-
pose of this work is to provide a detailed and accessible exposition of the
several ways that one can conduct, explore and write proofs of correctness
of sequential imperative programs with Hoare logic and the Isabelle proof
assistant. With the proof language Isar, it is possible to write structured,
readable proofs that are suitable for human understanding and communica-
tion.

1. Introduction
Using Hoare logic [Hoare 1969], we can prove that a program is correct by applying a
finite set of inference rules to an initial program specification of the form {P} c {Q},
such that P and Q are logical assertions, and c is a imperative program or program
fragment. The intuition behind such a specification, widely known as Hoare triple
or as partial correctness assertion (PCA), is that if the program c starts executing in
a state where the assertion P is true, then if c terminates, it does so in a state where
the assertion Q holds. This program logic has a long tradition in formal verification
and has been continuously developed and used to verify a broad class of programs,
including sequential, object-oriented and concurrent programs [Apt et al. 2009].

On the other hand, modern proof assistants are mature tools with which sev-
eral important mathematical problems are proved correct, and which are also being
used as a support for the development of program logics libraries that can be used to
certify software developments. Many interactive proof assistants like Isabele/HOL
[Nipkow et al. 2002], Coq [Appel et al. 2014], Lean [de Moura et al. 2015] and ver-
ification tools like Why3 [Filliâtre 2013], just to name a few examples, provide ways
to specify and prove programs using Hoare Logic with a great degree of automation.

In Isabelle/HOL, the program semantics and the proof systems are embed-
ded into higher-order logic and then suitable tactics are formalized to reduce the
amount of human interaction in the application of the proof rules. As far as possible,
decision procedures are invoked to check automatically logical implications needed
in the premises of the proof rules. A dedicated library provides great support for
automation, a concrete syntax for the specification of Hoare triples, a verification
condition generator, and a rich set of proof tactics and tools. Most importantly,

∗Work completed: see at https://github.com/alfiomartini/hoare-imp-isab.
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Isabelle provides a formal proof language called Isar, that supports highly readable,
structured and detailed proofs in natural deduction style. Modern research, work
and advertisement of the benefits of state of the art proof assistants tend to give a
great emphasis on automation of the proof process, or at least parts of it. Even when
automation works, a high level proof may be wanted, either because it is required
for communication, certification, or for the simple joy of enlightenment. Thus the
skill of proof construction, hopefully in language as natural as possible, is a craft
that must be learned.

The purpose of this work is to provide a detailed and accessible exposition
of the several ways that one can conduct, explore and write proofs of correctness
of sequential imperative programs with Hoare logic and the Isabelle proof assistant.
Besides that, we highlight a proof methodology base on proof scripts and high level
structured proofs in Isar. The first is very helpful in proof exploration, while the
second is fundamental to control proof complexity and to convey clear reasoning. As
an example of this approach, we develop in detail a correctness proof of a non-trivial
case study: the insertion sort algorithm.

The paper is organized as follows: in section 2 we introduce the basic con-
cepts for proving correctness of programs in Isabelle with Hoare Logic. In section
3 we discuss a more substantial case study, insertion sort, and discuss the need to
prove several auxiliary lemmas to achieve full automation. Finally, in section 4 we
summarize the main ideas and contributions of this work. The complete report re-
lated to this work together with the corresponding Isabelle theories can be found at
https://github.com/alfiomartini/hoare-imp-isab.

2. Hoare Logic in Isabelle/HOL

The purpose of this section is to introduce the basic concepts of Isabelle/HOL needed
to read the paper and discuss the fundamental ideas underlining the formalization of
Hoare Logic in Isabelle/HOL, i.e., the library formalized in the theory HOL-Hoare1.
Isabelle is a generic meta-logical framework for implementing logical formalisms, and
Isabelle/HOL is the specialization of Isabelle for HOL, which stands for Higher Order
Logic. HOL can be understood by the equation HOL = Functional Programming +
Logic. Thus, most of the syntax of HOL will be familiar to anybody with some
background in functional programming and logic. We just highlight the essential
notation. The space of total functions is denoted by the infix ⇒. Other type
constructors, e.g., list, set, are written postfix, i.e., follow their argument as in
′a list, where ′a is a type variable.

The HOL-Hoare theory is an implementation of Hoare logic for a simple im-
perative language with commands for assignment, sequence, conditional choice and
while loops. Each while loop must be annotated with an invariant. Hoare triples can
be stated like goals of the form VARS x y . . . {P} prog {Q}, where prog is a program
in the language, P is the precondition, Q the postcondition. These assertions can
be any formula in HOL, which are written in standard logical syntax. The prefix
x y . . . is the list of all program variables in prog. The latter list must be nonempty

1https://isabelle.in.tum.de/dist/library/HOL/HOL-Hoare/
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and it must include all variables that occur on the left-hand side of an assignment
in prog.

The implementation hides reasoning in Hoare logic completely and provides
a method (vcg) for transforming a goal in Hoare logic into an equivalent list of verifi-
cation conditions. Verification conditions are purely logical formulas, not containing
program constructs. They can be checked or discharged using any standard proof
tool (theorem prover or proof assistant) with support for the data types of the lan-
guage. The function that maps an annotated Hoare triple to its set of verifications
conditions is easily defined by structural induction in HOL (e.g., see [Gordon 1988]).
If it is desired to simplify the resulting verification conditions at the same time, the
user can apply the method vcg simp. This implementation is a logic of partial cor-
rectness. You can only prove that your program does the right thing if it terminates,
but not that it terminates.

Figure 1. Power Algorithm in Isabelle

A Hoare triple for a program that computes the positive power of an integer is
formalized in HOL-Hoare as shown in Figure 1. Isabelle automatically computes the
type of each variable in a term. Despite type inference, it is sometimes necessary
to attach explicit type constraints to a variable or term. The syntax is t :: τ
as in n :: nat. In our example, we have added type constraints just to improve
readability. The sequence of apply commands right after the end of the triple is
called a proof script. It is a procedural low level language that is very useful to
explore initial proof attempts, especially when the proof depends on a number of
additional lemmas. Proof scripts is a document model for unstructured proofs and
can only be understood if you are playing the script inside Isabelle.

After applying the tactic vcg, the proof state in Figure 2 shows the three
verification conditions that must be proved. Applying the automatic proof method
auto solves the three goals. Essentially, auto tries to simplify the subgoals. If it
fails, it leaves to the user simplified versions of the most difficult cases.

In Isabelle, we have the universal quantifier ∧ and the implication =⇒. They
are part of the Isabelle framework, not of the logic HOL. They are used essentially
to express generality (the state notion of an arbitrary value), inference rules, and
convey structure to proof states, i.e., as means to separate assumptions from con-
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Figure 2. Power Algorithm in Isabelle - VC’s

Figure 3. Hoare Triple - Insertion Sort

clusions. The prefix ∧
a b p i means “for arbitrary a, b, p, i (of appropriate types)”.

Right-arrows of all kinds always associate to the right. An iterated implication like
A1 =⇒ A2 =⇒ . . . =⇒ An =⇒ B will indicate a proof judgment A1, . . . , An ` B with
assumptions A1, . . . , An and conclusion B.

3. Case Study: Insertion Sort
In this section we discuss the validity of a partial correctness assertion for the in-
sertion sort algorithm. We first present the functional version of insertion sort and
discuss some important properties of this algorithm before we proceed with the proof
of the triple itself. Lists in HOL are of type ′a list and are built up from the empty
list [ ] via the infix constructor # for adding an element at the front. In the case
of non-empty lists, functions hd and tl return the first element and the rest of the
list, respectively. Two lists are appended with the infix operator @.

The Hoare triple for insertion sort is shown in Figure 3. It states that for
every arbitrary input list X, if the program terminates, then the output list ys is
sorted and it is also a permutation of the input list X. X is a logical, ghost variable
used to record the input value for the program variable xs. We consider two lists a
permutation of one another if they have the same length and the same number of
occurrences of elements for each list element.

In Figure 4 we show the basic functions for our development. The function
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ins inserts an element at the right position in a ordered list. Note the restriction
′a :: linorder on the type variable ′a. The polymorphism is restricted to the types
which are instances of the type class linorder, i.e., only to those types which
can provide an ordering predicate that satisfy the axioms of a total order, i.e., a
partial order in which every pair of elements can be compared. The introduction
of type classes in Isabelle was strongly influenced by the analogous concept in the
programming language Haskell. The funcion iSort returns a sorted list by repeated
application of the function ins. It could be defined directly by foldr ins [ ]. The
function le receives an element and a list and returns True if and only if the element
is the least element in the list. The number of occurrences of an element in a list is
computed by count. A list is sorted if and only if every element is the least when
compared to all its successors.

Figure 4. Functions for Insertion Sort

To help Isabelle in the proof of this triple we need a small set of properties
related to the functions for insertion sort defined earlier. They are show in Figure 5
and are proved by induction. The informal meaning of these lemmas can be under-
stood as follows:le ins states if a certain value precedes all elements of a list and
also precedes another value a, the it also precedes all the elements of the list which
includes a. Lemma le mon says that the function λw. le w xs is monotonic w.r.t. to
the order relation. Proposition ins sorted asserts that the insert function preserves
sortedness, while is sorted claims that insertion sort always returns a sorted list.
Lemma ins count asserts counting is compatible with insertion of new elements,
and count sum proves that counting the number of occurrences is compatible with
concatenation of lists. Proposition len sort says that the length of an input list is
invariant under insertion sort, while count isort affirm that the number of occur-
rences of elements is invariant under sorting. Finally, ins len states that the lenght
of list is compatible with insertion of new elements.
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Figure 5. Insertion Sort Lemmas

Isabelle automatic tactic can be very handy in helping the user discover
what are the missing lemmas that must be proved, since auto solves the easy stuff
and leaves the harder ones for the user to figure out. After calling the verification
condition generator we are left with the following proof goals:

The first and third verification condition are easily seen to be true. The first
because every empty list is sorted by definition, the empty list [ ] is neutral with
respect to concatenation, and by equality elimination, every list is a permutation of
itself. The third because the assumption ¬xs 6= [ ] is equivalent to xs = [ ]. Then
the conclusion follows by equality elimination and for the fact that the empty list
[ ] is neutral with respect to concatenation. The second verification condition seems
the real challenge, specially for the second conjunct. A proof script that solves the
three goals is shown bellow.

Because two of the three verification conditions are trivial, we try to prove ev-
erything automatically with apply (auto simp add:is perm def). However, auto

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 209



does not solve the second subgoal and generates three new subgoals. These new sub-
goals are solved by the three (indented) subsequent invocations of apply. Note the
inclusion of lemmas in the simplifier set. However, proof scripts cannot be un-
derstood unless you are playing the proof yourself in Isabelle. In this case, in
particular, the last proof command uses a call to SMT solvers (e.g., CVC4 and Z3)
to solve the remaining subgoal. The outcome of the smt command depends on tools
external to Isabelle, so it can be hard to predict if they will prove the same things
in the future or if they will even still be available in an Isabelle-compatible form in
a number of years.

In fact, this proof was discovered by Sledgehammer, an Isabelle’s subsystem
for harnessing the power of first-order automatic theorem provers. Given a conjec-
ture, it heuristically selects a few hundred relevant facts (lemmas, definitions, or
axioms) from Isabelle’s libraries, translates them to first-order logic along with the
conjecture, and delegates the proof search to external resolution provers (E, SPASS
and Vampire) and SMT solvers (CVC3, and Z3).

Unless we attempt a structured proof with Isar, it can be difficult to remove
these smt calls. Trial and error is never a good advice. Even if we come up with
another proof script that avoids the aforementioned issues, still we would not know
the explanation, the reasoning that justifies why the partial correctness assertion
is valid. This may be desired or even essential if we want to communicate our
reasoning so that users and readers can properly appreciate and understand the
logical entailments underlying a particular program or algorithm.

Figure 6. Insertion Sort - Proof Draft

So we proceed now with a structure proof of the second verification condi-
tion, i.e., with the proof that the invariant is maintained by the loop. A proof sketch
for this goal is shown in Figure 6. The proof of the whole verification condition is
enclosed in the outermost proof. . . qed delimiters. The argument for the proof
command is the verification condition generator. The next three lines show the
typical structure fix. . . assume. . . show. . . of Isar proofs: fix is used to declare arbi-
trary variables, assume to state the assumptions and show to assert the goal of the
proof. The proof argument rule conjI applies the natural deduction rule for con-
junction introduction to the proof goal stated in the outermost show command. The
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command sorry means by cheating. This method solves its goal without actually
proving it and indicate that this step must later be refined with a real proof. It is
a fake proof pretending to solve the pending claim without further ado. However, if
used wisely, can be very helpful for top-down development of structured proofs. The
auxiliary propositions labeled pg1,pg2 state the two necessary conditions to prove
that the loop maintains the property that the two lists are a permutation of one an-
other. The command auto simp add:is perm def after the outermost qed solves
automatically the remaining goals, i.e., the first and third verification conditions.

In Figure 7 we in detail the first part of the proof, in very small reasoning
steps. The whole proof itself is somehow long, but it carries detailed explanations
of why the algorithm works.

Figure 7. Insertion Sort - Structured Proof

This proof uses a special Isar construct to write proofs in the calculation style,
i.e, when the steps are a chain of equations or inequations. The three dots is the
name of an unknown that Isar automatically instantiates with the right-hand side of
the previous equation. There is an Isar theorem variable called calculation, similar
to this (remember that this variable holds the proposition proved in the previous
step). When the first also in a chain is encountered, Isabelle sets calculation :=
this. In each subsequent also step, Isabelle composes the theorems calculation
and this (i.e. the two previous equations) using transitivity of equality. The com-
mand finally is a shorthand for also from calculation. Thus, in the finally
step, the chain of equations is closed with respect to the transitivity rule and it is
stored in the variable calculation. The unknown ?thesis is implicitly matched
against the most recent assertion stated show command.

4. Concluding Remarks
In this report I have tried to convey a detailed and accessible presentation to several
techniques available for reasoning with Hoare Logic in the proof assistant Isabelle.
The implementation of Hoare logic that comes with the standard distribution of the
system provide a standard syntax to declare Hoare triples and a varied set of proof
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tactics for proof automation. Moreover, the user can write programs over a rich
collection of data types which are formalized in higher order logic.

Despite Isabelle sophisticated tools for proof automation (especially through
Sledgehammer), being able to construct structured, human-readable reasoning about
program code is fundamental to communicate ideas properly. It is also a craft that
is important to learn and develop, not only to tackle more complex cases but also
to understand properly the subtle logical behavior of more sophisticated algorithms
and programs. The use of the proof language Isar for documentation, reasoning,
and especially communication at a high-level, is essential.
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Abstract. This paper presents the steps of specifying and implementing a barter
web system called Skamboo. It is a system where users can register their idle
products and offer to other users as a currency of exchange, without the inter-
vention of monetary instruments. This brings an environmental benefit, because
it keeps the goods circulating, extending the useful life and reducing the waste
and the need of resources involved and understood in the construction of new
merchandise.

Resumo. Este artigo apresenta as etapas de especificação e implementação de
um sistema web voltado ao escambo, chamado Skamboo. Trata-se de um sis-
tema onde os usuários podem cadastrar seus produtos ociosos e oferecerem a
outros usuários como uma moeda de troca, sem intervenção de instrumentos
monetários. Isso traz um benefı́cio ambiental, pois mantém os bens circulando,
ampliando a vida útil e reduzindo o desperdı́cio e a necessidade de recursos
envolvidos e compreendidos na construção de novas mercadorias.

1. Introdução
Nos últimos anos uma nova dinâmica, impulsionada pela internet e as redes sociais,
tem transformado o mundo em uma enorme vila global, reinventando antigas práticas
e valores, com impactos comerciais, ambientais e culturais. Essa dinâmica foi bati-
zada por [Botsman and Rogers 2009] como Consumo Colaborativo. A ideia de tro-
cas de serviços ou mercadorias sem o dinheiro é a forma mais antiga de negociação
econômica. As pessoas no mundo antigo trocavam entre si colheitas, metais e o gado
[Botsman and Rogers 2009].

O escambo é a troca direta, sem intervenção dos instrumentos monetários. Foi
uma prática usual quando a divisão social de trabalho começou a ser praticada. Atual-
mente faz parte dos Mercados de Redistribuição, que por sua vez é um tipo de consumo
colaborativo impulsionado pela internet. Com a internet os Mercados de Redistribuição
são capazes de edificar comunidades com interesses semelhantes e facilitar o processo de
oferta e demanda, além de encorajar o reuso e a redistribuição de itens, sejam eles antigos
ou não, que não estão sendo mais usados [Botsman and Rogers 2009]. Tem um impacto
ambiental, pois mantém as coisas circulando, ampliando a vida útil de bens individu-
ais e reduzindo o desperdı́cio [Rangel 2017]. Itens que são poucos utilizados são mais

∗Trabalho concluı́do
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atrativos para os Mercados de Redistribuição, pois possuem capacidade ociosa maior,
tornando mais apto a ser redistribuı́do. As trocas não são muito eficientes nos canais of-
fline, pois o ato de unir alguém com algum item para trocar com alguém que quisesse
esse item, havendo reciprocidade entre as partes era algo ineficiente nos canais offline.
A internet por sua vez, elimina essa ineficiência, ao permitir que indivı́duos entrem em
contato uns com os outros e combinem de maneira eficiente a realização de uma troca
[Botsman and Rogers 2009].

Em meio a busca pelo resgate de transações não monetárias e baseado em uma
forma consciente de consumir, que advém do consumo colaborativo, foi proposto e de-
senvolvido o sistema Skamboo, um sistema web voltado à prática de trocas diretas sem
intervenção de instrumentos monetários. O objetivo do sistema é oferecer a possibili-
dade de os membros cadastrarem os seus produtos e oferecerem a outros usuários como
uma moeda de troca, possibilitando que o produto também receba ofertas de outros
usuários, cabendo ao dono do produto aceitar ou rejeitar a oferta. A oferta independe
do valor comercial do produto, visto que o objetivo da plataforma é permitir que os
usuários negociem entre si através de um método não monetário. O sistema foi espe-
cificado inicialmente através do diagrama de Casos de Uso da UML (Unified Modeling
Language)[OMG 2019], sendo que este é um diagrama comportamental e descreve como
os usuários interagem com o sistema. Para cada um dos casos de uso, foi produzido uma
descrição textual, com o propósito de capturar os requisitos funcionais do sistema. Os
Casos de Uso serviram como modelo para especificação formal do sistema através de
Gramática de Grafos (GG) [Rozenberg 1997].

O uso de linguagem natural pode gerar documentos bastante ambı́guos, incomple-
tos e inconsistentes [Ribeiro 2000]. Gramática de Grafos é um poderoso formalismo e se
destaca dos demais métodos formais, por ser intuitivo, ao mesmo tempo que é preciso e
confiável. Em [Ribeiro et al. 2014] e [Junior et al. 2016] é apresentada uma metodologia
que foi utilizada neste respectivo artigo para extração da GG a partir de Casos de Uso.
Essa combinação entre UML e GG permitiu representar diferentes aspectos do sistema.

O restante do artigo está organizado como segue. A seção 2 apresenta a mode-
lagem do sistema através da UML. A seção 3 traz uma descrição geral de Gramática de
Grafos. A seção 4 apresenta a metodologia utilizada para extração de GG a partir da
descrição textual dos Casos de Uso. A seção 5 explica brevemente como foi implemen-
tado o sistema. A seção 6 conclui o artigo com as considerações finais e uma discussão
sobre trabalhos futuros.

2. Modelagem UML

Na etapa inicial, antes do desenvolvimento e programação do sistema Skamboo foi reali-
zada a modelagem através do diagrama de Casos de Uso, que serviu como alicerce para
a especificação formal do sistema por meio de Gramática de Grafos. As linguagens de
programação não estão em um nı́vel de abstração considerado alto para auxiliar na dis-
cussão a respeito do projeto de software, por isso a UML (Unifield Modeling Language)
dispõe um conjunto de notações gráficas, cujo objetivo é ajudar na definição das carac-
terı́sticas do software, tais como requisitos, comportamento, estrutura lógica, dinâmica de
processos e necessidades sobre o qual o sistema deverá ser implantado [Guedes 2018].
O diagrama de Casos de Uso é uma destas notações gráficas e consiste em uma técnica
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para captar requisitos funcionais de um sistema, descrevendo as interações comuns entre
os usuários e o próprio sistema [Fowler 2004]. É o diagrama mais geral e informal da
UML, sendo utilizado normalmente nas fases de Levantamento e Análise de Requisitos do
sistema, embora seja consultado durante todo o processo de modelagem [Guedes 2018].
Um caso de uso é um conjunto de cenários ligados por um objetivo comum de usuário.
Um cenário, por sua vez, é a descrição de uma interação entre um usuário e um sis-
tema através de uma sequência de passos [Fowler 2004]. No dialeto dos casos de uso,
os usuários são referidos como atores, sendo que um ator, é um papel que um usuário
desempenha no sistema. Um ator pode realizar vários casos de uso ou um caso de uso
pode ter vários atores executando-o. É importante destacar que não existe um padrão
para a descrição textual do conteúdo de um caso de uso e diferentes formatos funcionam
bem em diferentes casos. Entretanto, a UML fornece um formato para mostra-lo, que é o
Diagrama de Casos de Uso [Fowler 2004]. A Figura 1 apresenta o diagrama de Casos
de Uso do sistema Skamboo. No total são vinte e três casos de uso. O ator do sistema
é representado pelo Usuário, que realiza diferentes casos de uso, como o Cadastrar Pro-
duto. Para cada destes, foi criado uma descrição textual que serviu como modelo para
especificação formal através da gramática de grafos.

Figura 1. Diagrama de casos de uso do sistema Skamboo

3. Gramática de Grafos

O uso de linguagem natural pode gerar documentos bastante ambı́guos, incompletos e
inconsistentes, além de não permitir termos a certeza de que a especificação exibe as
propriedades necessárias e nem que a implementação está correta [Ribeiro 2000]. Uma
solução para este problema é realizar a especificação através de métodos formais, que
são técnicas baseadas em formalismos matemáticos. Gramática de Grafos (GG) é um
poderoso formalismo, destacando-se dos demais métodos formais essencialmente por ser
uma linguagem visual e intuitiva. As GGs propiciam uma forma natural de expressar
situações complexas, onde os estados do sistema são descritos por grafos e os aspectos
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dinâmicos por meio de regras da gramática. GG é uma generalização das gramáticas de
Chomsky, onde as strings são substituı́das por grafos [Junior et al. 2016].

Um grafo é composto por vértices e arestas, conectando vértices de origem e de
destino. Dois grafos podem ser relacionados se eles têm uma estrutura compatı́vel. Essa
relação é dada por meio de um morfismo de grafo: um mapeamento entre grafos que
respeita a origem e destino de cada aresta, ou seja, cada aresta que é mapeada em outra
deve ter seus vértices de origem e destino mapeados nos vértices de origem e de destino
da outra, respectivamente. Podemos também rotular cada item de um grafo mapeando-o
em outro grafo, chamado grafo tipo. Um grafo tipado é um grafo equipado com um
morfismo de tipagem dele para um grafo tipo. A compatibilidade da estrutura de dois
grafos tipados (sobre o mesmo grafo tipo) é estabelecida por um morfismo de grafos
tipado, o qual define um mapeamento que preserva o tipo dos elementos dos grafos, isto
é, um vértice ou uma aresta de um grafo pode ser mapeado em um vértice ou uma aresta
de outro, respectivamente, se ele tiverem o mesmo tipo. Em um nı́vel abstrato, uma regra
é composta por três grafos: o lado esquerdo L, o lado direito R e uma interface K que
representa os elementos L e R têm em comum. Uma vez que uma ocorrência do grafo L é
encontrada no estado atual (o grafo representando o estado atual do sistema), ela pode ser
substituı́da pelo grafo R, preservando K. Intuitivamente, uma regra define quais elementos
devem estar presentes no grafo estado para que ela seja aplicada. Caso seja aplicada, os
elementos que estão no grafo L, mas não estão no grafo K, são apagados; os elementos
que estão do grafo K são preservados; e os elementos que estão no grafo R, mas não estão
no grafo K, são criados. O grafo de interface K pode ser omitido, podendo ser construı́do
com a interseção entre o lado esquerdo e o lado direito de cada regra. Uma gramática
de grafos é definida por um grafo inicial e uma coleção de regras todos tipados sobre um
mesmo grafo tipo. Sua definição é dada por um grafo tipo, um grafo tipado definindo o
estado inicial da gramática e um conjunto de regras tipadas [Foss 2008].

4. Extração de GG a partir de Casos de Uso
A semântica de uma gramática de grafos é dada por derivações. Um passo de derivação
descreve a aplicação de uma regra em um grafo representando um estado do sistema. Uma
derivação é uma sequência de passos de derivação. A aplicação de uma regra constrói um
novo grafo eliminando os elementos deletados pela regra e adicionando os criados pela
regra. A Figura 2 ilustra uma aplicação da regra Logar no estado inicial da GG do sistema
Skamboo. Usualmente, os morfismos entre grafos não são representados explicitamente,
antes, assume-se que os itens de um grafo são mapeados para aqueles que tem o mesmo
rótulo ou representação no outro, quando o contexto não deixa claro qual é o mapeamento,
são usados ı́ndices para identificar elementos mapeados.

Para modelar o sistema proposto através da Gramática de Grafos (GG)
foi utilizada a abordagem proposta em [Ribeiro et al. 2014] e apresentado por
[Junior et al. 2016]. A abordagem consiste em quatro etapas, partindo da descrição tex-
tual dos Casos de Uso. A Figura 3 apresenta todas as etapas dessa abordagem.

A Tabela 1 apresenta a descrição do caso de uso Cadastrar Produto, que será
utilizado a seguir para exemplificar cada um dos passos da metodologia. Esses passos
foram seguidos para cada um dos casos de uso do sistema Skamboo.

No passo 1 são identificadas as Entidades. No exemplo as entidades foram:
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Figura 2. Aplicação da regra Logar no grafo inicial da GG do sistema Skamboo

Figura 3. Etapas para a formalização de Casos de Uso com Gramática de Grafos

Tabela 1. Descrição do caso de uso “Cadastrar Produto”

Nome Cadastrar Produto
Resumo Usuário cadastra novo produto
Ator Usuário
Pré-condições Número Descrição

1 Usuário deve estar logado em sua conta
Caminho Principal Passo Ação

1
Usuário navega até a seção de cadastro onde deverá
preencher os campos para cadastrar o produto

2 Usuário insere a descrição
3 Usuário conclui o cadastro
4 Usuário é redirecionado para página de inicio

Extensões Passo Ação
2.1a Usuário cancela cadastro
2.1b Sistema é redirecionado para o inicio

Usuário, Conta, Produto, Sistema, Página. No passo 2 é definida uma Tabela de Ações,
contendo uma entrada para cada ação que é realizada no caso de uso, onde são detalha-
das as entidades envolvidas, as condições e os efeitos gerados por cada ação. Também é
criada uma Tabela de Caminhos Alternativos, onde são descritos os pontos de decisão do
sistema e apresentados os caminhos que poderão ser seguidos. Além disso são realizadas
algumas verificações para identificar se os efeitos estão claramente definidos, se existem
entidades não utilizadas e se os caminhos alternativos são utilizados [Junior et al. 2016].
O caso de uso pode ser reescrito ou o analista pode anotar os possı́veis problemas. A Ta-
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Tabela 2. Definição da Tabela de Ações e Tabela de Caminhos Alternativos, para
o caso de uso Cadastrar Produto

Etapa 2
Tabela de Ações

Artefatos

Ação Ator Envolvido Condições Efeito

pgCadastrarProduto Usuário Página
Usuário deve
estar logado
no sistema

Usuário entra na
página de
cadastro

cadastroInsereDescricao Usuário Produto
Usuário deve
estar na página
de cadastro

Produto recebe a
descrição

cadastroConcluir Usuário
Produto,
Sistema,
Página

Usuário deve ter
inserido a
descrição do
produto

Produto é
cadastro no
sistema, exibindo
mensagem de
concluı́do na
página que o
usuário está
acessando

cadastroFim Usuário Página
Usuário deve ter
concluı́do o
cadastro

Usuário
redirecionado
para página
de inicio

Tabela de Caminhos Alternativos
Etapa Condição Valor:Etapa

2 Usuário insere a descrição verdadeiro: 2
falso: 2.1a

Problemas
abertos

Conta não apareceu na tabela de ações
“insere descrição” - etapa 2 - não está claro
“conclui cadastro” - etapa 3 - não está claro
“Sistema” - etapa 2.1b - não apareceu como ator (verificar inconsistência)
“inicio” - etapa 4 e 2.1b - não está claro

bela 2 representa a Tabela de Ações, a Tabela de Caminhos Alternativos e os Problemas
abertos para o caso de uso Cadastrar Produto.

Figura 4. Construção do grafo tipo para o caso de uso “Cadastrar Produto”

No passo 3 é feita a modelagem das condições e efeitos como grafos. As
condições e efeitos listados na Tabela de Ações e a pré-condição do caso de uso de-
vem ser representados através de vértices e arestas de um grafo, construindo uma tabela,
chamada Tabela de Condições/Efeitos. A Tabela 3 apresenta a tabela de condições e
efeitos do caso de uso Cadastrar Produto. No passo 4 é construı́do um grafo tipo, uti-
lizando as entidades, as tabelas de condições/efeitos e operações construı́das no terceiro
passo [Junior et al. 2016]. A Figura 4 ilustra o grafo tipo correspondente ao caso de uso
Cadastrar Produto. Esse grafo restringe os tipos de vértices e arestas usados no referido
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Tabela 3. Tabela de Condições/Efeitos para o caso de uso “Cadastrar Produto”

Etapa 3

Artefatos

Tabela de efeitos das ações
Ação Condição/Efeito Caracterização

pgCadastrar
Produto

Usuário tem acesso
a página de cadastro
de produto

cadastroInsere
Descricao

Descrição é inserida
no novo produto

Cadastro
Concluir

Produto é cadastrado
no sistema, sendo
registrada a
conclusão da operação
na página de cadastro

cadastroFim

Usuário é
redirecionado para a
página de inı́cio com
o produto cadastrado
no sistema

caso de uso. Para obter-se o grafo tipo do sistema como um todo, deve-se “colar” os
grafos tipo gerados por cada um dos casos de uso. No passo 5 são construı́das as regras
que descrevem o comportamento formal do caso de uso. Para cada uma das ações lista-
das na Tabela de Ações, é construı́da uma regra. O lado esquerdo é constituı́do por um
grafo que descreve as condições que devem existir para aquela ação ocorrer. Esses gra-
fos correspondem a cada condição previamente descrita na Tabela de Condições/Efeitos.
O lado direito de cada regra, por sua vez, é construı́do usando os efeitos de cada ação
[Junior et al. 2016]. A Figura 5 apresenta todas as regras construı́das para o caso de uso
Cadastrar Produto.

Figura 5. Regras construı́das para o caso de uso “Cadastrar Produto”

Seguindo a metodologia descrita em [Junior et al. 2016], no passo 6 são realizadas
algumas análises sobre o modelo formal extraı́do a partir da descrição de um caso de uso.
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Nesta etapa é definida uma sequência de regras, que representam a execução de todos
os caminhos possı́veis do caso de uso. Baseando-se nessas sequências, são construı́das
Regras Concorrentes (RC) do sistema. Cada RC descreve um fluxo de dependência
entre as regras do caso de uso. Para que os casos de uso estejam bem definidos, deve
existir uma única RC para cada um. Caso sejam geradas mais de uma regra, significa que
o caso de uso descreve dois fluxos de ações independentes, e, consequentemente deveria
ser dividido em dois casos de uso. De acordo com [Junior et al. 2016] existem diferentes
formas de construir uma RC, como explorando relações de dependências entre as regras,
paralelismo ou predefinindo um fluxo entre regras. As análises são realizadas com auxı́lio
de ferramentas. Neste artigo foram geradas regras concorrentes predefinindo um fluxo
entre as regras, pois a ferramenta utilizada AGG, não estava gerando o resultado esperado
ao explorar automaticamente as relações de dependências entre as regras, visto que não
estava considerando as dependências geradas pelos atributos. A Figura 6 mostra a regra
concorrente gerada para o caso de uso Cadastrar Produto, que foi gerada a partir das
regras pgCadastroProduto, cadastroInsereDescricao, cadastroConcluir e cadastroFim.

Figura 6. Regra concorrente gerada para o caso de uso Cadastrar Produto

A metodologia apresentada por [Junior et al. 2016] foi aplicada para cada um dos
casos de uso, com exceção do caso de uso Denunciar Produto, que será implementado
em um trabalho futuro. Como resultado foram geradas regras concorrentes. O caso
de uso Qualificar oferta produziu duas regras concorrentes, pois ao analisar o caso de
uso verificou-se que existem dois fluxos diferentes que pode acontecer. No primeiro
fluxo o usuário que realizou a oferta que foi aceita, qualifica o usuário que aceitou a
oferta. No segundo fluxo o usuário que aceitou a oferta, qualifica o usuário que fez a
oferta. Os demais casos de uso estavam definidos corretamente. Como resultado final,
obteve-se uma descrição textual do caso de uso1 mais precisa, completa e sem ambigui-
dades, que foi sendo reescrito em cada passo da aplicação da metodologia apresentada
por [Junior et al. 2016]. Com os casos de uso mais precisos, sem ambiguidades e com
a especificação formal através de GG, foi feita a implementação do sistema Skamboo,
gerando um Produto Mı́nimo Viável (MVP).

5. Implementação do sistema Skamboo
O sistema de trocas Skamboo foi implementado em PHP no lado do servidor, utilizando
o paradigma orientado a objetos, para isso foi realizado também a especificação do dia-
grama de classes da UML. Na parte do cliente foi utilizado o Bootstrap, que é um fra-
mework web de código-fonte aberto para desenvolvimento de componentes de interface e
aplicações web utilizando HTML, CSS e JavaScript. O banco de dados foi implementado

1Os casos de uso, a gramática obtida, os diagramas do banco de dados e as telas do sistema Skamboo,
podem ser acessados em: https://drive.google.com/open?id=11QyCeMUL3ax1VpTVgyVc6i8VLWje7aRL
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em SQL, com MySQL como SGBD. Para isso foi feito a modelagem do diagrama Enti-
dade Relacionamento (ER), um modelo conceitual que apresenta de uma forma abstrata
o que deve ser implementado em um banco de dados. O modelo ER serviu de base para o
desenvolvimento do modelo lógico, que é o mais próximo do modelo fı́sico do banco de
dados SQL.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste artigo foram apresentadas as etapas de modelagem e implementação do sistema
web Skamboo. O sistema é voltado à prática do escambo sem intervenção de instru-
mentos monetários, permitindo assim transformar produtos ociosos ou indesejados em
algo proveitoso para outra pessoa. Para modelar o sistema, inicialmente foi realizada a
especificação do sistema através do diagrama de Casos de Uso. O diagrama de Casos
de Uso é o mais geral e informal da UML e a descrição de cada um dos casos de uso
servem para captar requisitos funcionais do sistema. Por ser informal pode gerar diver-
sas ambiguidades para o programador. Partindo da descrição textual dos casos de uso,
produziu-se a modelagem e verificação formal do sistema através da gramática de grafos,
um poderoso formalismo, que se destaca dos demais métodos formais essencialmente por
ser intuitivo. A construção da gramática de grafos ajudou a identificar os casos de tes-
tes, aumentado a confiança de que a implementação ficou de acordo com a especificação
do sistema, além de permitir a verificação dos fluxos dos casos de uso. Finalmente, o
sistema foi implementado com base nas especificações. Como trabalho futuro tem-se a
implantação e a liberação do sistema para que as pessoas interessadas na prática de es-
cambo, possam utilizar o sistema desenvolvido, além do desenvolvimento de um sistema
de mensagens privadas para que os usuários possam trocar mensagens entre si.
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Abstract. In the theory of Hesitant Fuzzy Sets, the membership degree of an
element is characterized by a membership function which always returns a fuzzy
set expressing the hesitance of several experts in the process of decision making
based on multiple attributes and multiple criteria. In this work, we focus on
the study of the class of Typical Hesitant Fuzzy Implication Functions and the
corresponding analysis of the main properties, including conjugate and dual
constructions.

Resumo. Na teoria dos Conjuntos Fuzzy Hesitantes, o grau de pertinência de
um elemento está caracterizado por uma função de pertinência, que retorna
sempre um conjunto fuzzy interpretando a hesitação de diversos especialistas na
tomada de decisão baseada em múltiplos atributos e múltiplos critérios. Neste
trabalho, focamos no estudo da classe de Funções de Implicação Fuzzy Hesi-
tantes Tı́picas e correspondente análise das principais propriedades, incluindo
contruções conjugadas e duais.

1. Introduction

Hesitant fuzzy sets (HFS) consider, as the membership degree of an element, a
membership function which always returns a fuzzy set expressing the hesitance of sev-
eral experts in the process of decision making based on multiple attributes and multi-
ple criteria. Relevant research in decision making has used HFS theory since its intro-
duction in 2010. See, for example, the studies found in [Farhadinia 2013, Wei 2012,
Xia and Xu 2011, Xia et al. 2013]. In particular, several weighted average and ordered
weighted average (OWA)-like operators have been proposed to be used in decision mak-
ing, as we can see in [Bedregal et al. 2014a, Xia and Xu 2011, Zhu et al. 2012].

A frequent issue in the context of decision making is that it is not always possible
to find a consensus between a group of experts. So, it seems more appropriate to consider
a set of possible values taking into account everyone’s opinion. For instance, in order to
provide a membership degree for an element of the universe, HFS can be useful to express
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this membership degree through a set of typical hesitant fuzzy elements (THFE), which
will consider each opinion given by everyone in the group of experts.

In order to have a better understanding of logical connectives, it is necessary to
know the properties that they can satisfy. So, in this context, this work presents the defi-
nition of Typical Hesitant Implication Functions and the correspondent analysis of main
properties, including conjugate and dual constructions. Besides, aiming to corroborate
with the meaning of hesitant implication functions, an admissible partial order ≤ on a
HFS is used.

As the main contribution, this paper presents the properties of Typical Hesitant
Implication Functions (THIF) based on Fuzzy Implications providing semantic interpre-
tation for implications setting found in multi-valued fuzzy logics. Therefore, the main
properties proposed in the literature for fuzzy implications were studied and extended to
HFS. Additionally, among several partial orders defined over H, which is a Typical Hes-
itant Fuzzy Set (THFS), we consider an admissible partial order ≤A on H, as a binary
relation promoting comparison even between THFS with different cardinalities.

This work is organized as follows: an introduction about THFS is shown in Sec-
tion 2, Section 3 is devoted to some classes of operators in HFS. Then, Section 4 presents
THIF and discusses their main properties. Finally, Section 5 concludes the study.

2. Typical Hesitant Fuzzy Sets
Hesitant Fuzzy Sets were introduced by Torra in [Torra and Narukawa 2009] and

Torra and Narukawa in [Torra 2010]. In their work, the membership degree of an element
that belongs to a set was represented by means of a subset of [0, 1]. In the process of
decision-making, HFS can be useful to handle situations where there is indecision among
many possible values for the preferences over objects. Formally, let ℘([0, 1]) be the power
set of [0, 1]. A HFS A defined over U , where U is a non-empty set, is given by:

A = {(x, µA(x)) : x ∈ U}. (1)

and µA : U → ℘([0, 1]), where µA is the mebershiop function. There is a particular case
when µA(x) is finite and non-empty for each x ∈ U , and in this case we have Typical
Hesitant Fuzzy Sets (THFS), represented by H.

Definition 1 [Bedregal et al. 2014a] Let H = {X ⊆ [0, 1] : X is finite and X 6= ∅}. A
THFS A defined over U is given by Eq. (1), where µA : U → H.

Each X ∈ H is named Typical Hesitant Fuzzy Element (THFE) of H and the
cardinality of X , i.e. the number of elements of X , is referred to as #X . The ith smallest
element of a THFE X will be denoted by X(i).

Some examples of THFS are X = {0.3, 0.4, 0.7} and Y = {0.5, 0.6} where
#X = 3 and #Y = 2. In those examples, X(1) = 0.3 and Y (2) = 0.6.

The set of all unitary subsets on ℘([0, 1]) called diagonal elements of H, is denoted
by DH, i.e. DH = {X ∈ H : #X = 1} and it can be seen as a THFE. The least and the
greatest elements in DH are 0H = {0} and 1H = {1}, respectively.

Moreover, interval-valued fuzzy sets (IVFS) and Atanassov’s intuitionistic fuzzy
sets (IFS) values can be expressed as THFS: (i) Intervals may be recovered since

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 223



it is enough to give the lower bound and the upper bound; and (ii) IFS may
be recovered taking into account the mathematical equivalence between them and
IVFS[Bedregal et al. 2014b].

There are several proposals of orders for THFE, as for example the ones given
in [Bedregal et al. 2014a, Wang and Xu 2016, Xu and Xia 2011, Zhang and Yang 2016,
Zhang and Yang 2015]. The unique consensus among all these orders is that all of them
refine1 the following restrictive order on H:

X ≤Y iff X=0H or Y =1H or (#X=#Y and X(i)≤Y (i),∀i = 1, . . . ,#X) (2)

However, this is very restrictive since a necessary condition for two THFE to be
comparable is that both have the same cardinality.

In this section, the notion of some typical hesitant fuzzy connectives is presented,
based on an admissible partial order ≤ related to the poset (H,≤).

2.1. Typical Hesitant Fuzzy Negations

In [Santos et al. 2014], it was given a notion of THFN using Xu-Xia-partial order
and in [Bedregal et al. 2014b] THFN considering another order on H. As a more gen-
eral setting, in this section the concept of 〈H,≤〉-negation is presented, considering an
arbitrary admissible partial order ≤ on H.

Definition 2 Let N : H → H be a function. N is a THFN with respect to an admissible
partial order ≤ on H, in short 〈H,≤〉-negation if

(N 1) N (0H) = 1H and N (1H) = 0H (boundary conditions).
(N 2) And if X ≤ Y then N (Y ) ≤ N (X) (decreasing).

Additionally, 〈H,≤〉-negation N is strong if it is involutive, i.e. if for each X ∈ H it
satisfies

(N 3) N (N (X)) = X .

A trivial example of a strong negation N is the standard negation.

Let N be a THFN and F : Hn → H be a n-dimensional typical hesitant fuzzy
function. Then, the N -dual function of F is a function FN : Hn → H given as

FN (X1, . . . , Xn) = N (F(N (X1), . . . ,F(N (Xn)) (3)

3. Typical Hesitant Fuzzy Implication Functions
In [Bedregal et al. 2014a], the extension of the notion of typical hesitant t-norms

was presented and in [Bedregal et al. 2014b, Santos et al. 2014] the notion of typical hes-
itant fuzzy negation for the partial orders considered in those papers. Here we introduce
the notion of 〈H,≤〉-typical hesitant fuzzy implication functions, 〈H,≤〉-THIF in short,
considering an admissible partial order ≤ on H, discussing their main properties.

1A partial order ≤1 on a set S refines another partial order ≤2 on S if (S,≤2) ⊆ (S,≤1), i.e. for each
x, y ∈ S such that x ≤2 y we have that x ≤1 y.
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Definition 3 Let I : H2 → H and let ≤ be an admissible partial order on H. I is a
typical hesitant implication function with respect to ≤, 〈H,≤〉-THIF in short, if for each
X, Y, Z ∈ H,

I1 : If X ≤ Y then I(Y, Z) ≤ I(X,Z) (first place antitonicity);
I2 : If Y ≤ Z then I(X, Y ) ≤ I(X,Z) (second place isotonicity);
I3 : I(0H,0H) = 1H (corner condition 1);
I4 : I(1H,1H) = 1H (corner condition 2); and
I5 : I(1H,0H) = 0H (corner condition 3).

From these properties we can deduce that each 〈H,≤〉-THIF also satisfies the
following two properties:

I6 : I(0H, Y ) = 1H (left boundary);
I7 : I(X,1H) = 1H (right boundary);
I8 : I(X,X) = 1H (identity principle);
I9 : I(X, I(Y, Z)) = I(Y, I(X,Z)) (exchange principle);
I10 : I(X, Y ) = 1H if and only if X ≤ Y (ordering property);
I11 : NI(X) = I(X,0H), if N is strong;
I12 : I(X, Y ) = I(N (Y ),N (X)), if if N is strong.

The dual construction of a THIF I : H2 → H w.r.t. an admissible partial order ≤
on H, is a typical hesitant coimplication function (THCF), denoted as J : H2 → H with
the properties indicated from J 1 to J 12. Every THIF (THCF) is a fuzzy (co)implication
function and in this case, we have the corresponding properties indicated by I1 up to I12
(J1 up to J12).

We find some examples in Table 3, illustrating important Typical Hesitant Fuzzy
(co-)Implications, namely: R0, Lukaziewicz, Reichenbach, Gaines-Rescher and I30,
where ≤ is a partial order on H.

Table 1. Hesitant Fuzzy Implications.

Hesitant Fuzzy Functions Hesitant Dual Fuzzy Functions

I0(X,Y )=

{
1H, if X ≤ Y,
max(1H −X,Y ),otherwise. J0(X,Y )=

{
0H, if X ≥ Y,
min(1H −X,Y ), otherwise.

ILK(X,Y )=

{
1H, if X ≤ Y,
1H −X + Y, otherwise. JLK(X,Y )=

{
0H, if X ≥ Y,
Y −X, otherwise.

IRB(X,Y )=

{
1H, if X ≤ Y,
1H −X + XY, otherwise. JRB(X,Y )=

{
0H, if X ≥ Y,
Y −XY, otherwise.

IGR(X,Y )=

{
1H, if X ≤ Y,
0H, otherwise. JGR(X,Y )=

{
0H, if X ≥ Y,
1H, otherwise.

I30(X,Y )=

{
min(1H−X,Y, 0.5), if 0<Y<X<1,
min(1H−X,Y ), otherwise. J30(X,Y )=

{
max(1H−X,Y, 0.5), if 0<X<Y<1,
max(1H−X,Y ), otherwise.

3.1. Representable 〈H,≤〉-typical hesitant fuzzy implication functions

This section studies the concept of representability by focusing on the multivalued
implication functions for THIF.
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Proposition 1 Let {I1, I2, · · · , In} be a set of functions verifying properties from I1 to
I12. For k ∈ Nn = {1, · · · , n}, the function ˜I1, . . . , In : H2 → H defined by

˜I1, . . . , In(X, Y ) = {Ik(x, y) : x ∈ X and y ∈ Y } (4)

verifies properties from I1 to I12.

Proof: Considering k ∈ Nn, the following results hold:

(I1⇒ I1) If X1 ≤ X2 then xi ≤ xj for all i ∈ N#X1 and j ∈ N#X2 , implying that

˜I1, . . . , In(X1, Y ) = {Ik(xi, y) : xi ∈ X1 and y ∈ Y } by Eq.( 5)

≥ {Ik(xj , y) : x2j ∈ X2 and y ∈ Y } = ˜I1, . . . , In(X2, Y ), by I1 and Eq.(5).

(I2⇒ I2) If Y1 ≤ Y2 then y1i ≤ y2j for all i ∈ N#X1 and j ∈ N#Y , implying that

˜I1, . . . , In(X,Y1) = {Ik(x, yi) : x ∈ X, yi ∈ Y1}, by Eq.(5)

≥ {Ik(x, yj) : x ∈ X, yj ∈ Y2} = ˜I1, . . . , In(X,Y2), by I2, Eq.(5).

(I3⇒ I3) By Eq.(5) and Property I3, ˜I1, . . . , In(0H,0H) = {Ik(0, 0)} = {1} = 1H.
(I4⇒ I4) By Eq.(5) and Property I4, ˜I1, . . . , In(1H,1H) = {Ik(1, 1)} = {1} = 1H.
(I5⇒ I5) By Eq.(5) and Property I5, ˜I1, . . . , In(1H,0H) = {Ik(1, 0)} = {0} = 0H.
(I6⇒ I6) By Eq.(5) and I6, ˜I1, . . . , In(0H, Y ) = {Ik(0, y) : y ∈ Y } = {1} = 1H.
(I7⇒ I7) By Eq.(5) and I7, ˜I1, . . . , In(X,1H) = {Ik(x, 1) : x ∈ X} = {1} = 1H.
(I8⇒ I8) By Eq.(5) and I8, ˜I1, . . . , In(X,X) = {Ik(x, x) : x ∈ X} = {1} = 1H.
(I9⇒ I9) For all x, y, z ∈ [0, 1], by Eq.(5) and Property I9, we have the follows:

˜I1, . . . , In(X, ˜I1, . . . , In(Y,Z)) = {Ik(x, Ik(y, z) : x ∈ X, y ∈ Y, z ∈ Z}
= {Ik(y, Ik(x, z) : x ∈ X, y ∈ Y, z ∈ Z} = ˜I1, . . . , In(Y, ˜I1, . . . , In(X,Z))

(I10⇒ I10) If X ≤ Y then x ≤ y for all x ∈ X and y ∈ Y . By Eq.(5) and I10, it holds that:
˜I1, . . . , In(X,Y ) = {Ik(x, y) : x ∈ X, y ∈ Y } = {1} = 1H.

(I11⇒ I11) Let N be a typical hesitant fuzzy negation with respect to ≤. Then,

˜I1, . . . , In(X,0H) = {Ik(x, 0) : x ∈ X} = {N(x) : x ∈ X} = N(X), by Eq.(5), I11.

(I12⇒ I12) Let N be a typical hesitant fuzzy negation w.r.t. the partial ≤. Then,

˜I1, . . . , In(X,Y ) = {Ik(x, y) : x ∈ X, y ∈ Y, z ∈ Z}, by Eq.(5)

= {Ik(N(y), N(x)) : x ∈ X, y ∈ Y } = ˜I1, . . . , In(N(X), N(Y )). by I12

Therefore Proposition 1 holds. �

Corollary 1 Let {I1, · · · , In} be a set of fuzzy implication functions and {J1, · · · , Jn}
their N-dual constructions. For k ∈ Nn = {1, · · · , n}, the functions ˜I1, . . . , In,
˜J1, . . . , Jn : H2 → H are the 〈H,≤〉-THIF and its N-dual operator, given by

˜I1, . . . , In(X, Y ) = {Ik(x, y) : x ∈ X and y ∈ Y } (5)

˜I1, . . . , In(X, Y ) = {Ik(x, y) : x ∈ X and y ∈ Y }. (6)
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Corollary 2 If I : [0, 1]2 → [0, 1] is an implication, then Ĩ : H2 → H is a 〈H,≤〉-THIF.

Proof: Straightforward from Proposition 1. �

Next, we can be observe the reverse construction of Proposition 1, meaning that
we are obtaining fuzzy implication functions from THIF.

Proposition 2 Let I : H2 → H be function verifying properties from I1 to I12. Then,
the function I : [0, 1]2 → [0, 1] defined as

I(x, y) = sup ({I({x}, {y}) : x ∈ X, y ∈ Y }) (7)

verifies properties from I1 to I12.

Proof: For all X, Y ∈ H, the following holds.

(I1⇒ I1) If X1 ≤ X2 then xi ≤ xj , ∀i ∈ #X1 and ∀j ∈ #X2. So, it holds that

I(x1, y) = sup({I({xi}, {y})) : xi ∈ X1, y ∈ Y }, by Eq.(7)

≥ sup({I({x2}, {y})) : xj ∈ X2, y ∈ Y } = I(xj , y), by I1;Eq.(7)

(I2⇒ I2) If Y1 ≤ Y2 then yi ≤ yj , ∀i ∈ #Y1 and ∀j ∈ #Y2. So, it holds that

I(x, yi) = sup({I({x}, {yi})) : x ∈ X, yi ∈ Y1}, by Eq.(7)

≥ sup({I({x}, {yj})) : x ∈ X, yj ∈ Y2} = I(x, yj), by I2;Eq.(7)

(I3⇒ I3) By Eq. (7) and I3, I(0, 0) = sup({I(0H,0H)}) = sup(1H) = 1.
(I4⇒ I4) By Eq. (7) and I4, I(1, 1) = sup({I(1H,1H)}) = sup(1H) = 1.
(I5⇒ I5) By Eq. (7) and I5, I(1, 0) = sup({I(1H,0H)}) = sup(0H) = 0.
(I6⇒ I6) By Eq. (7) and I6, I(0, y) = sup({I(0H, {x}) : x ∈ X}) = sup(1H) = 1.
(I7⇒ I7) By Eq. (7) and I7, I(x, 1) = sup({I({x},1H)}) = sup(1H) = 1.
(I8⇒ I8) By Eq. (7) and I8, I(x, x) = sup({I({x}, {x}) : x ∈ X}) = sup(1H) = 1.
(I9⇒ I9) By Eq. (7) and I9, then it holds that I(x, I(y, z)) = sup({I({x}, I({y}, {z}))) =

sup({I({y}, I({x}, {z}))}) = I(y, I(x, z)).
(I10⇒ I10) If X ≤ Y then x ≤ y,∀x ∈ X, y ∈ Y . Then, we have that I(x, y) =

sup({I({x}, {y}) : x ∈ X, y ∈ Y }) = sup(1H) = 1.
(I11⇒ I11) Let N be a typical hesitant fuzzy negation w.r.t. ≤. By Eq. (7) and I11 we have that

I(x, 0) = sup(I({x}, {0})) = sup(N (x)) = N(x).
(I12⇒ I12) Let N be a typical hesitant fuzzy negation with respect to ≤. By Eq.(7) and I12 we have

that I(x, y) = sup(I({x}, {y})) = sup(I({N (y)}, {N}(x))) = I(N(x), N(y)).

Therefore, Proposition 2 holds. �

Corollary 3 Let I : H2 → H be a 〈H,≤〉-THIF. Then, I : [0, 1]2 → [0, 1] defined by
Eq.(7) is a fuzzy implication.

Proof: Follows from Proposition 2. �

Corollary 4 Let J : H2 → H be a N -dual function of I : H2 → H on 〈H,≤〉 verifying
properties from J 1 to J 12. Then, the function J : [0, 1]2 → [0, 1] defined as

J(x, y) = inf ({J ({x}, {y}) : x ∈ X, y ∈ Y }) (8)

verifies properties from J1 to J12.
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Proof: Straightforward from Proposition 2 and Eq. (3) since J is the N -dual construc-
tion of a fuzzy implication function I as given in Eq. (3). �
Corollary 5 If J : H2 → H is a THCF w.r.t. THFN NS on 〈H,≤〉, then J : [0, 1]2 →
[0, 1] is a coimplication function w.r.t NS .

Proof: Straightforward from Corollary 4. �
Corollary 6 Let J : [0, 1]2 → [0, 1] be a function verifying the properties from J1 to J12.
Then, the function ˜J1 . . . Jn : H2 → H is defined as

˜J1 . . . Jn(x, y) = {Jk(x, y) : x ∈ X and y ∈ Y } (9)

verifies properties from J 1 to J 12.

Proof: Straightforward from Proposition 1 and Eq. (3) since J is the N -dual construc-
tion of a fuzzy implication function I as given in Eq. (3). �
Corollary 7 Let J : [0, 1]2 → [0, 1] is a fuzzy coimplication. Then, J : H2 → H is a
THCF on 〈H,≤〉.
Proof: Straightforward from Corollary 1. �

3.2. Automorphisms acting on 〈H,≤〉-THIF
A function Φ : H→ H is a H-automorphism if it is a bijective function verifying:

Φ1 : φ(0H) = 0 and φ(1H) = 1; Φ2 : φ(X) ≤ φ(Y ), iff for each X, Y ∈ H, X ≤H Y.

In concerning to representability of automorphisms, let Aut(H) be the set of all
H-automorphisms. Thus, (Aut(H); ◦) is a group.

We say that Φ̃ : H → H is a representable H-automorphism iff there exist auto-
morphisms φ1, . . . , φn : [0, 1]→ [0, 1] verifying:

Φ̃(X) = ˜φ1, . . . , φn = {φi(x) : x ∈ X, i ∈ Nn} (10)

Theorem 3.1 Let I be a 〈H,≤〉-THIF and let Φ : H → H be a H-automorphism. The
operator IΦ : H→ H is given by:

IΦ(X, Y ) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(Y ))) (11)

Proof: Let Φ ∈Aut(H) and I being a 〈H,≤〉-THIF, the twelve properties are verified:

I1 IΦ(X1, Y ) = Φ−1(I(Φ(X1),Φ(Y ))) ≥ Φ−1(Φ(X2),Φ(Y )) = IΦ(X2, Y ).
I2 Analogous to I1Φ.
I3 IΦ(0H,0H) = Φ−1(I(Φ(0H),Φ(0H))) = Φ−1(I(0H,0H)) = Φ−1(1H) = 1H.
I4 IΦ(1H,1H) = Φ−1(I(Φ(1H),Φ(1H))) = Φ−1(I(1H,1H)) = Φ−1(1H) = 1H.
I5 IΦ(1H,0H) = Φ−1(I(Φ(1H),Φ(0H))) = Φ−1(I(1H,0H)) = Φ−1(0H) = 0H.
I6 IΦ(0H, Y ) = Φ−1(I(Φ(0H),Φ(Y ))) = Φ−1(I(0H,Φ(Y ))) = Φ−1(1H) = 1H.
I7 IΦ(X,1H) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(1H))) = Φ−1(I(Φ(X),1H)) = Φ−1(Φ(1H)) = 1H.
I8 IΦ(X,X) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(X))) = Φ−1(Φ(1H)) = 1H.
I9 IΦ(X, IΦ(Y, Z)) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(I(Y, Z)))) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(Φ−1(I(Φ(Y ),Φ(Z)))))

= Φ−1(I(Φ(X), (I(Φ(Y ),Φ(Z)))) = Φ−1(I(Φ(Y ), (I(Φ(X),Φ(Z)))) = I(Y, I(X,Z)).
I10 If X ≤ Y : IΦ(X, Y ) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(Y ))) = Φ−1(I(X, Y )) = Φ−1(1H) = 1H.
I11 IΦ(X,N (X)) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(N (X)))) = Φ−1(I(Φ(N (X)))) = N (X).
I12 IΦ(X, Y ) = Φ−1(I(Φ(X),Φ(Y ))) = Φ−1(I(Φ(N (X)),Φ(N (Y )))) = I(N (X),N (Y )).
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The dual construction can be analogously proved. �

Corollary 8 Let ˜I1 . . . In, ˜J1 . . . Jn : H2 → H be a representable 〈H,≤〉-THIF and their
N-dual construction. If Φ = ˜φ1 . . . φn is a representable H-automorphism, the functions

˜I1 . . . In
Φ̃1...Φn

(X, Y ) = ˜IΦ1
1 . . . IΦn

n (X, Y ); (12)

˜I1 . . . In
Φ̃1...Φn

(X, Y ) = ˜IΦ1
1 . . . IΦn

n (X, Y ). (13)

are also H-THIF and its dual coimplication by the N-dual construction.

Proof: Straightforward from Theorem 3.1. �

4. Final remarks
Regarding many extensions of multi-valued fuzzy logics, this paper consider a

specific ordered family of the HFS theory, the poset (H,≤) defined by the typical hesi-
tant fuzzy sets (H) together with an admissible partial order ≤, in order to introduce the
definition of typical hesitant implication functions, i.e. 〈H,≤〉-THIF. As a relevant contri-
bution, this paper presents 〈H,≤〉-implications functions and their properties for typical
hesitant fuzzy sets.

LetCl(I) andCl(J) be the classes of all implications and their dual constructions.
The diagrams below summarize the main results related to 〈H,≤〉-THIF and 〈H,≤〉-
automorphisms.

Aut(U)
Eq.(11) - Cl(I)

Aut(H)

Eq.(10)

? Eq.(12) - Cl(I)

Eq.(5)

?

Φ1 . . .Φn
Eq.(11) - IΦ1

1 . . . IΦn
n

˜Φ1 . . .Φn

Eq.(10)

?
Eq.(12) - ˜IΦ1

1 . . . IΦn
n

Eq.(5)
?

And those other two diagram below summarize the dual constructions related to 〈H,≤〉-
THIF.

I1 . . . In
Eq.(11) - IΦ

1 . . . IΦ
n

˜I1 . . . In

Eq.(5)

?
Eq.(12) - ˜IΦ

1 . . . IΦ
n

Eq.(12)

?

J1 . . . Jn
Eq.(11) - JΦ

1 . . . JΦ
n

˜J1 . . . Jn

Eq.(6)

?
Eq.(12) - ˜JΦ

1 . . . JΦ
n

Eq.(13)

?

In future works, we intend to continue this study by extending 〈H,≤〉-THIF and
their main classes of implications such as (S,N)-implications, R-implications and QL-
implications (see [Baczyński and Jayaram 2008]), in the context of admissible linear or-
ders on poset (H,≤).
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Abstract. Pests and diseases are commonly known for causing harm to crops
and influence plant growth. Farmers’ production loss is often, or always, asso-
ciated with these factors. Computational simulation models are applied to pre-
dict crop development and aid the decision making, but few of them consider the
impact of pest damage to generate results. Software as the Support System for
Agrotechnology Transfer (DSSAT) offers a platform for multiple crop modeling
to estimate production but the built-in pest module is limited to a small portion
of crops. The present work discusses the necessity to calculate pest damage in a
crop simulation model and highlight the importance of its application to provide
more accurate results.

Resumo. Pragas e doenças são conhecidas por causar danos à plantações e
influenciar o crescimento das plantas. A perda de produção dos agricultores
é frequentemente ou sempre associada à esses fatores. Modelos de simulação
computacional são aplicados para estimar a produção e auxiliar a tomada de
decisão, mas poucos deles consideram o impacto dos danos da praga para gerar
resultados. Sistemas de apoio a decisão como como o DSSAT dispõem de mod-
elos de simulação para multiplos tipos de cultivares porém somente uma pe-
quena porção desses utilizam modelos de pragas à estimar a produção. Este
trabalho busca discutir a necessidade de calcular o dano de pestes em modelos
de simulação e a sua importância na obtenção de resultados mais precisos.

1. Introduction

Prevention of agricultural pests and diseases are decisive factors to determinate the crop
quality and how much farmers will produce in each season. Crop pathogens and pests are
estimated to be responsible for 20% to 40% of the worldwide agricultural production loss
[Savary et al. 2019]. This evidence is one of the main contributors to the economic unbal-
ance across the world, information often ignored or suppressed by agricultural producers.
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With the massive technological development in recent years, tools and machinery
are deployed to help maximize the yield. Instruments using satellites real-time informa-
tion [Burke and Lobell 2017] and the use of data analytics [You et al. 2017] are recently
being adopted by companies, farmers and organizations to provide guidance and enhance
the crop production.

Numerous applications are regularly employed to help manage/comprehend crop
development and also identify the best procedures to guarantee satisfying outcomes.
Computational simulation models are tools used to determinate the crop growth and the
best methods to reach optimum results. These simulation models are employed as a way
to describe and predict crop growth, taking in consideration weather conditions, soil type,
crop rotation, management and others.

Examples of crop simulation models systems are APSIM [Keating et al. 2003]
and DSSAT [Jones et al. 2003]. Agricultural Production Systems sIMulator (APSIM) is
a framework originally developed in FORTRAN, a procedure language, in early 90’s that
computes biomass development through simulation models and had a recent system up-
date called APISM Next Generation [Holzworth et al. 2018]. Although its functionality
and features, pests and diseases infection are not considered during yield estimation.

Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) is a computer
program also written in FORTRAN, that uses simulation models to recreate the growth of
crops and evaluate the results. The system has over forty crop growth simulation models
and has been used for more than thirty years by companies, educators, farmers, and re-
searchers. It uses a wide variety of information, like weather, soil and plant-related data,
collected from observed data to simulate the growth and yield of a crop taking in account
a homogeneous land area [Thorp et al. 2008].

DSSAT not only covers the crop growth but few simulation crops provide pest
simulation modules that interact with the crop development. This is a distinctive soft-
ware characteristic considering it can present results that match or are closer to reality
[Batchelor et al. 1993].

This decision support system is an extensive work that, over the course of decades,
gathered researchers all around the world to help develop the program functionalities and
the code. A drawback of this collaborative work is the lack or unclear documentation for
few parts of the software. For instance, a documentation for the pest module methods to
affect the crop growth on the system was created [J. W. Jones and Tsuji 2005] however,
few concepts are vague or, sometimes, missing.

This paper aims to address how the pests and diseases affect the crop modeling
process using DSSAT built-in PEST module as example. The main objective of this work
is to bring attention to the disease effects on a crop development and help to consolidate
its use in all crop simulation systems.

2. DSSAT Crop Modeling
The Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) models utilize a wide variety
of data to estimate crop growth and production. The multiple crop models supported by
DSSAT are composed of several data, for example, chemicals used, soil composition,
treatments, and others. For example, the biomass development of soybean and peanut are
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regulated by the CROPGRO model, a generic model which computes the growth rate of
legumes, specifically.

Crops such as wheat, maize, rice have a separate model to manage their par-
ticular growth rate, nitrogen and potassium uptake, senescence and other development-
related factors. DSSAT also dispose of a multi-model-based simulation approach for
some crops. For instance, wheat currently contains three models in the system: CERES-
Wheat, DSSAT-Nwheat, and CropSim-Wheat. This method was adopted to reduce the
possibility of obtaining uncertain data outputs [Kassie et al. 2016].

DSSAT operates with a wide variety of input data. Its structure uses a series of
files, each one containing specific information ranging from cultivar, weather, and soil
data to pest damage coefficients, crop management, and others. The treatments applied
in the crop and all data file inputs are stated inside the FILEX. Also, it is responsible for
indicating which soil, weather, and cultivar profiles the simulation will use. Besides, the
use of functions such as the pest module is specified in this file.

The weather input data contains the location, daily maximum and minimum tem-
perature, precipitation and solar radiation. The observed data, collected from field ex-
periments, is set inside the FILET. Information such as crop development and growth
throughout a certain period are stored in this file to compare and calibrate the simulation
results. Also, observed pest damage levels are maintained in this file.

Additionally, parameters such as cultivar photosynthesis rate, plant composition,
phenology, soil profile and several others are detailed in the genotype, soil, species and
cultivar files of each crop model. These parameters are employed to estimate more pre-
cisely the crop growth, the total biomass, soil response, and yield.

Furthermore, the system includes the study of the forage present on the field, the
last cultivar planted on that area, the elements present on the soil, the water level, etc.
Also, DSSAT can start the simulation even before the crop plating date. Through this
process it is possible to have more details about the nutrients present in the soil.

2.1. DSSAT Pest Module
The DSSAT-CROPGRO model was implemented with communication links, called cou-
pling points, that provides a connection to the PEST module. This links can be used to
calculate and estimate the damage caused by pests or diseases and the respective effect in
the crop growth [J. W. Jones and Tsuji 2005].

DSSAT includes twenty-three coupling points which can accept one to four pre-
determined types of damage: (1) daily absolute damage rate, (2) percent observed dam-
age, (3) daily percent damage rate, (4) daily absolute damage rate with pest competition
and food preference effects [Batchelor et al. 1993, J. W. Jones and Tsuji 2005]. Table 1
lists all the coupling points, the units, available damage types and the ID used to describe
the coupling point.

Crop simulation using DSSAT’s PEST module requires two specific inputs: (1)
inform the observed pest damage level throughout a certain time span applying different
treatments, and (2) define which pest and coupling point(s) the pest’s feeding/damage rate
will act upon and reduce the biomass. These two files, known as FILET and FILEP, store
observations about the crop development and the pest coefficients, respectively.
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Table 1. Coupling points and damage types used in DSSAT (Adapted from DSSAT
v4.5 Crop Model Documentation)[J. W. Jones and Tsuji 2005]

Coupling points Units Available Damage Type Coupling Point ID (PCPID)
Leaf area index m2m−2 1,2,3,4 ’LAD’

Leaf mass g m−2 1,2,3,4 ’LMD’
Stem mass g m−2 1,2,3,4 ’SMD’
Root mass g m−2 1,3,4 ’RMD’
Root length cm root/cm−2 soil 1,3,4 ’RLF’

Root length density cm root/cm−3 soil 1,3,4 ’RLV’
Small seed number no.m−2 1,3,4 ’SDNS’
Large seed number no.m−2 1,3,4 ’SDNL’

Mature seed number no.m
2

1,3,4 ’SDNM’
Small seed mass g m−2 1,3,4 ’SDMS’
Large seed mass g m−2 1,3,4 ’SDML’

Mature seed mass g m−2 1,3,4 ’SDMM’
Small shell number no.m−2 1,3,4 ’SHNS’
Large shell number no.m−2 1,3,4 ’SHNL’

Mature shell number no.m−2 1,3,4 ’SHNM’
Small shell mass g m−2 1,3,4 ’SHMS’
Large shell mass g m−2 1,3,4 ’SHML’

Mature shell mass g m−2 1,3,4 ’SHMM’
Whole plant no.m−2 1,3 ’WPD’
Assimilate g m−2 1,3 ’ASM’

Necrotic leaf area index cm2 cm−2 1,3,4 ’PDLA’
Pod numbers %/day 3 ’PPDN’

Vegetative nodes no.nodes 1,3,4 ’VSTG’

To apply pest damage, DSSAT uses the FILET which has data that was observed
and measured in field, thus having empirical information of the amount of pest damage
caused on the crop. The damage is describe in crop weight loss, e.g. leaf weight loss due
to common rust disease, in percentage, e.g. percentage of leaf loss due to moth larvae
rearing on the crop or in number, e.g. number of seed loss due to wheat blast disease. The
pest coefficient file, FILEP, contain the feeding/damage rate that are based on studies and
estimation of specific pest or diseases.

DSSAT calculates the pest damage daily in the simulation through interpolation.
The damage caused by certain pest or disease reported on the FILET is used as parameter
to evaluate the damage applied in the simulation. The pest coefficients file is used to cal-
culate how much biomass the pest will remove according to the the observed data. This
damage is daily estimated in the simulation, however, since the intervals between obser-
vations are at least one week or longer, the daily damage must be interpolated between
these observed dates [Teng et al. 1998].

The following example details the functionality of the DSSAT’s PEST module:
Inside a FILET no damage occurred on soybean with an exception of 5% leaf loss due to
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moth larvae of the genre Heliothis Zea, also known as corn earworm, on day fifty after
planting. During the simulation, a few days before the leaf loss due to pest, DSSAT calls
the PEST module to interpolate the damage using the specific pest damage rate described
on FILEP until it reaches the 5% loss fifty days after planting. The same process is
repeated pass the fifty-day mark, therefore, removing leaf mass of the current simulation
and, afterward, reducing biomass and yield.

This pest or disease damage estimation is a static method which the system only
recreates what was once measured in a crop. Although its simplicity, this method is
extremely useful hence it reproduces more tangible results that may provide better crop
management guidance.

3. Diseases Modules

With the crescent growth of the population worldwide, the need to enhance the food
production raise exponentially. Consequently, this requires methods to help farmers to
maximize crop yield and minimize loss. The ability to prevent or reduce pest damage is a
valuable way to enhance productivity.

Boote et al. [Boote et al. 1983], In early ’80s, begin to find methods to establish
and account the pest influence in yield estimation through crop growth simulators. The
attempts to insert pest and diseases effect on crop modeling started with the Soybean
Integrated Crop Management (SICM) software [Mishoe et al. 1984]. SICM, integrated
with the soybean model SOYGRO [Wilkerson et al. 1983], explore the changes of a soy-
bean crop biological structures due to pest or disease factor. The system contained three
pest models: Velvetbean caterpillar (Anticarsia Gemmatalis), Southern Green Stinkbug
(Nezara viridula) and Corn Earworm (Heliothis Zea).

In 1993, Batchelor et. al developed a general disease framework to apply pest
damage to crop models using SOYGRO and PNUTGRO, a peanut growth simulator
[Boote et al. 1992], as study case [Batchelor et al. 1993]. In mid ’90s, Pinnschmidt
built a pest module linked to CERES-Rice model using an interpolation approach
[Pinnschmidt et al. 1995]. These and other approaches originated the DSSAT’s PEST
module.

This extensive and arduous work continues nowadays towards more accurate and
reliable pest modules. For example, DelPonte et al. [Del Ponte et al. 2006] developed
a pest model to simulate the soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) growth to predict
the daily progress of the diseases on soybean crops. Also, in 2009, Pavan and Fer-
nandes [Pavan and Fernandes 2009] developed a model called Generic Disease Module
(GDM) using Java [Arnold et al. 2005] and R [Team et al. 2013]. The approach used in
this framework takes into account specific data about the pest and its environment thus
providing a more precise response to crop yield reduction.

Hence most crop models do not account for pest damage occurrence or pest
module linkages there are chances of drawbacks in the simulation results. Yield super-
estimation, bad crop management, and miss-leading predictions are a few examples of
possible outcomes for failing the pest estimation in crops.
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4. Conclusion and future work
To strive for better results and help on decision making, computer simulation models need
to be accurate and reliable. In crop development simulation, this means to have a clear
understanding and take into consideration all factors that may influence the plant growth.

The use of pests and diseases models are imprescriptible elements in crop devel-
opment simulation when trying to obtain results similar to reality. This paper addressed
the functionally of crop simulation tools and the efforts to combine with pest damage
models. Also, highlighted the importance of pests or diseases damage assessment during
the crop growth and yield, and the efforts to expand the adoption pest modules.

The Decision Support System for Agrotechnology Transfer, DSSAT, is a stag-
gering crop simulation tool which obtains results that afford guidance to farmers and
researchers. However, there are still areas for improvement, particularly in the employ-
ment of the PEST module throughout all supported crops and the use of more precise
pest simulation models. Future work is planned to compose new pest damage estimation
techniques to couple with crop simulation models and excel simulation results.
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de Agroinformática, 9(1):12–27.

Pinnschmidt, H., Batchelor, W., and Teng, P. (1995). Simulation of multiple species pest
damage in rice using ceres-rice. Agricultural Systems, 48(2):193–222.

Savary, S., Willocquet, L., Pethybridge, S. J., Esker, P., McRoberts, N., and Nelson, A.
(2019). The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nature ecology
& evolution, 3(3):430.

Team, R. C. et al. (2013). R: A language and environment for statistical computing.

Teng, P., Batchelor, W., Pinnschmidt, H., and Wilkerson, G. (1998). Simulation of pest
effects on crops using coupled pest-crop models: the potential for decision support. In
Understanding options for agricultural production, pages 221–266. Springer.

Thorp, K. R., DeJonge, K. C., Kaleita, A. L., Batchelor, W. D., and Paz, J. O. (2008).
Methodology for the use of dssat models for precision agriculture decision support.
computers and electronics in agriculture, 64(2):276–285.

Wilkerson, G., Jones, J., Boote, K., Ingram, K., and Mishoe, J. (1983). Modeling soybean
growth for crop management. Transactions of the ASAE, 26(1):63–0073.

You, J., Li, X., Low, M., Lobell, D., and Ermon, S. (2017). Deep gaussian process for
crop yield prediction based on remote sensing data. In Thirty-First AAAI Conference
on Artificial Intelligence.
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Abstract. Property-based testing of compilers or programming languages se-
mantics is difficult to accomplish because it is hard to design a random gener-
ator for valid programs. Most compiler test tools do not have a well-specified
way of generating type-correct programs, which is a requirement for such test-
ing activities. In this work, we intend to describe a type-directed technique to
assemble generators from isolated individual components to produce random
well-typed programs.

1. Introduction
Testing programming languages semantics, compilers or static analysis tools is time-
consuming since several requirements should be respected to produce a valid and use-
ful test case [Celentano et al. 1980, Bazzichi and Spadafora 1982]. When a person is
responsible for this task, tests could be limited by human imagination, the creator can
make assumptions about the implementation, impacting in the quality of the test cases,
and the maintenance of such tests is also an issue as the language evolves. Because
of that, there is a growing interest in studying techniques for random program genera-
tion [Palka et al. 2011, Midtgaard et al. 2017, Feitosa et al. 2018a, Feitosa et al. 2018b],
which is not an easy task, since the generated programs should respect the constraints
of the programming language compiler, such as the correct syntax, or the type-system
requirements in a statically-typed language.

In this context, this work intends to describe an approach to assemble random
well-typed program generators from isolated components, where each one describes how
a syntactic construct is built by induction over its typing derivation. This approach will
allow combining different generators to build programs for different programming lan-
guages in an extensible and reusable fashion. Usually, program generators are defined
specifically considering the language constraints [Palka et al. 2011, Feitosa et al. 2018b],
where each typing rule defines the generation of a branch of the abstract syntax tree
in a recursive process. The approach of composing structures was investigated be-
fore [Swierstra 2008] to assemble both data types and functions, and it can be explored to
improve the way random programs are generated. The generated programs can be used
not only for regular tests of compiler and interpreters, but also as a lightweight manner
to check if certain properties of a programming language are satisfied. We are aware that

∗This work is in an early stage of development.
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using only automated testing is not sufficient to ensure safety or correctness, but it can
expose bugs before using more formal approaches, like formalization in a proof assistant.

2. Random Program Generation
The creation of tests for a programming language semantics or compiler is time-
consuming. First, because it should respect the programming language requirements
in order to produce a valid test case. Second, if the test cases are created by a per-
son, it stays limited by human imagination, where obscure corner cases could be over-
looked. If the compiler writers are producing the test cases, they can be biased, since they
can make assumptions about their implementation or about what the language should
do. Furthermore, when a language evolves, previous test cases could be an issue, con-
sidering the validity of some old tests may change if the language semantics is al-
tered [Allwood and Eisenbach 2009].

Considering the presented problem, there is a growing research field exploring
random test generation. However, generating good test programs is not an easy task,
since these programs should have a structure that is accepted by the compiler, respecting
some constraints, which can be as simple as a program having the correct syntax, or
more complex such as a program being type-correct in a statically-typed programming
language [Palka et al. 2011].

Property-based testing is a technique for validating code against an executable
specification by automatically generating test-data, typically in a random and/or exhaus-
tive fashion [Blanco et al. 2017]. However, as we mentioned earlier, producing such ran-
dom test-data for testing source code analysis tools represents a challenge by itself, since
it is hard to come up with a generator of valid test data, and it is difficult to provide a speci-
fication that decides what should be the correct behavior of a compiler [Palka et al. 2011].
As a consequence, random testing for finding bugs in compilers and programming lan-
guage tools received some attention in recent years [Yang et al. 2011, Le et al. 2014,
Daniel et al. 2007, Soares et al. 2013, da Silva et al. 2015].

3. Related Work
The testing tool Csmith [Yang et al. 2011] is a generator of programs for language C,
supporting a large number of language features, which was used to find a number of
bugs in compilers such as GCC, LLVM, etc.. Le et al. [Le et al. 2014] developed a
methodology that uses differential testing for C compilers. Lindig [Lindig 2005] cre-
ated a tool for testing the C function calling convention of the GCC compiler, which
randomly generates types of functions. There are also efforts to generate test cases
for other languages [Drienyovszky et al. 2010]. All of these projects rely on informal
approaches, while ours should be described formally through a type-directed proce-
dure [McBride 2010], and validated by using property-based testing.

The work of Palka, Claessen and Hughes [Palka et al. 2011] pointed out a direc-
tion by using QuickCheck library and generating λ-terms to test the GHC compiler. Their
goal-oriented procedure receives as input a target type and considers each typing rule as
a generation rule by reading it backwards, where to generate a term in consequence of a
rule, it is necessary to generate terms found in its premises. The work of Feitosa, Ribeiro
and Du Bois [Feitosa et al. 2018b] extends the previous approach to generate random
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data to a bigger language (Featherweight Java (FJ), an object-oriented core calculus for
Java [Igarashi et al. 2001]), providing a type-directed formal specification for construct-
ing random programs and proving that the specification is sound with respect to FJ type
system.

4. First Steps
It is common sense that the majority of the programming languages shares common fea-
tures, even in different paradigms of programming. For example, almost all language has
mechanisms to deal with variables, to define a function (or method), to invoke functions,
to use recursion, etc.. If we look at the internal structures of these languages (compiler
or interpreter), we can see that the definition of these features are similar, and if we run
them, we can observe analogous behaviors. However, usually, they have a slightly differ-
ent syntax.

We found that the ideas presented in the work of Swierstra [Swierstra 2008],
which describes a technique to compose data types and functions in a modular fashion,
can be explored to create well-typed random programs in a modular and composable way.
Each of the language syntactic constructors should be specified modularly using the data
types à la carte and generic programming techniques. The next example shows part of
the syntax of a subset of Java.

-- The constructor is parameterized
data Mu f = In (f (Mu f))
-- Variable definition
data Var a = Var String
type EVar = Mu Var
-- Attribute access definition
data Field a = Field a String
type EField = Mu Field
-- Co-product of syntactic constructors
type FJExpr = (Var :+: Field :+: . . .)

The well-typed generators should be specified using a instance, in a similar way
to the evaluation rules shown below:

-- A syntactic constructor is a Functor with its its evaluator
instance Functor Field where

fmap f (Field e n) = Field (f e) n
-- And its renderer
instance Render Field where

renderAlgebra (Field e n)
= render e ++ “.” ++ n

When specifying or implementing a programming language, the efforts can be
reduced by reusing fragments of others. Taking into account the proposed model, each
typing rule and each generation rule could be specified following the discussed approach,
and wrapped in a feature module. Each module contains the abstract syntactic definition,
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its evaluator, type checker, and random generator built as an isolated individual compo-
nent, which can be composed together to build an entire programming language. The
output of these generators can be customized by changing only the definitions on the
Render instance, where we produce the syntax for the target language we are working on.

5. Approach and Uniqueness

The main point of this work is to provide a way to generate random well-typed programs,
which can be used to different sorts of testing (compilers, static analysis tools, proper-
ties, etc.), in an extensible and reusable way. The related work shows us some efforts to
generate code for specific purposes, which seems to be hard to reuse. By using individ-
ual isolated test generators, they can be combined in such a way where different sizes of
languages could be approached, which would be just a matter of combining constructors.
We intend to use the Data-types a la carte approach [Swierstra 2008] to allow the modular
composition of generators for different syntactic constructs.

6. Expected Results and Contributions

The scope of this project refers to the formal study of ways to generate well-typed random
programs modularly. When studying such topics formally, we want to check or prove that
some properties hold for that procedure, to guarantee correctness or safety. So far, we
have several useful instruments to help the process of test cases generation, however,
even using such apparatus, this is a difficult process. This proposal aims to contribute in
this research field by providing formal descriptions, tools, and techniques to be used in
projects related to this area. Specifically, we intend to make the following contributions:

• A type-directed [McBride 2010] formal specification for constructing random pro-
grams, and formal proofs that the generation procedure is sound according to typ-
ing rules specifications.
• Common components (constructors) of programming languages and its type-

directed specification to generate random constructors.
• Use of QuickCheck as a tool for validating the proposed approach.

The results of this proposal should contribute to improving the quality of soft-
ware development in general, since the only way to state something about a system with
certainty relies on formal approaches. Thus, the present research aims to improve the
reliability and effectiveness of programming languages and systems.

Acknowledgement

This material is based upon work supported by the CAPES with grant
88881.189154/2018-01.

References

Allwood, T. O. R. and Eisenbach, S. (2009). Tickling Java with a feather. Electron. Notes
Theor. Comput. Sci., 238(5):3–16.

Bazzichi, F. and Spadafora, I. (1982). An automatic generator for compiler testing. IEEE
Transactions on Software Engineering, (4):343–353.
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Drienyovszky, D., Horpácsi, D., and Thompson, S. (2010). Quickchecking refactoring
tools. In Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN Workshop on Erlang, Erlang ’10,
pages 75–80, New York, NY, USA. ACM.

Feitosa, S. S., Ribeiro, R. G., and Du Bois, A. R. (2018a). Property-based testing for
lambda expressions semantics in Featherweight Java. In Proc. of the XXII Brazilian
Symposium on Prog. Languages, SBLP ’18, pages 43–50, New York, NY, USA. ACM.

Feitosa, S. S., Ribeiro, R. G., and Rauber Du Bois, A. (2018b). A type-directed algorithm
to generate well-typed Featherweight Java programs. In Massoni, T. and Mousavi,
M. R., editors, Formal Methods: Foundations and Applications, pages 39–55, Cham.
Springer International Publishing.

Igarashi, A., Pierce, B. C., and Wadler, P. (2001). Featherweight Java: A minimal core
calculus for Java and GJ. ACM Trans. Program. Lang. Syst., 23(3):396–450.

Le, V., Afshari, M., and Su, Z. (2014). Compiler validation via equivalence modulo
inputs. SIGPLAN Not., 49(6):216–226.

Lindig, C. (2005). Random testing of C calling conventions. In Proceedings of the Sixth
International Symposium on Automated Analysis-driven Debugging, AADEBUG’05,
pages 3–12, New York, NY, USA. ACM.

McBride, C. (2010). Djinn, monotonic. In PAR@ ITP, pages 14–17.

Midtgaard, J., Justesen, M. N., Kasting, P., Nielson, F., and Nielson, H. R. (2017). Effect-
driven QuickChecking of compilers. Proc. ACM Program. Lang., 1(ICFP):15:1–15:23.

Palka, M. H., Claessen, K., Russo, A., and Hughes, J. (2011). Testing an optimising
compiler by generating random lambda terms. In Proc. of the 6th Int. Workshop on
Automation of Software Test, AST ’11, pages 91–97, New York, NY, USA. ACM.

Soares, G., Gheyi, R., and Massoni, T. (2013). Automated behavioral testing of refactor-
ing engines. IEEE Transactions on Software Engineering, 39(2):147–162.
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Abstract. Approximate reasoning refers to methods and methodologies that al-
low you to reason with inaccurate inputs to obtain meaningful results. With
that in mind, in this paper the approximation reasoning was extended to the
n-dimensional approach where we introduced an example using n-dimensional
fuzzy aggregators and n-dimensional fuzzy implications in conjunction with ap-
proximate reasoning.

Resumo. Raciocı́nio aproximado refere-se a métodos e metodologias que per-
mitem raciocinar com entradas imprecisas para obter resultados significativos.
Pensando nisso, neste trabalho foi feita a extensão do raciocı́nio aproximativo
para a abordagem n-dimensional onde introduzimos um exemplo utilizando
agregadores fuzzy n-dimensional e implicacões fuzzy n-dimensional em con-
junto com o raciocı́nio aproximativo.

1. Introduction
Conceived as an extension of fuzzy sets, the n-dimensional fuzzy sets membership va-
lues are n-tuples of real numbers in U = [0, 1], ordered in increasing order, called n-
dimensional intervals. The set of n-dimensional intervals is denoted by Ln(U).

The notion of an n-dimensional fuzzy set on Ln-fuzzy set theory was introduced
in [Shang et al. 2010] as a special class of L-fuzzy set theory, generalizing the theories
underlying the fuzzy logic and many other multivalued fuzzy logics based on the interval-
valued fuzzy set, the intuitionistic fuzzy set, the interval-valued intuitionistic fuzzy set
and the type-2 fuzzy set theories [Bustince et al. 2016].

In accordance with the Zadeh’s Extension Principle, Ln-fuzzy set theory provi-
des additional degrees of freedom that make it possible to directly model uncertainties in
computational systems based on fuzzy logics. Such uncertainties are frequently associ-
ated to systems where time-varying, non stationary statistical attributes or knowledge of
experts using questionnaires which include uncertain words from natural language. The
corresponding mathematical description of such models is focused on this work.
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This approach considers the main properties of an n-dimensional fuzzy set A on
Ln(U) defined over X , where each element x ∈ X is related with an n-dimensional
interval, characterized by its ordered n-membership values: µA1(x) ≤ . . . ≤ µAn(x).
Thus, for i = 1, . . . , n, each n-membership function µAi

: X → U , called as the i-th
membership degree of A, can provide an interpretation to model the uncertainty of n-
distinct and possible repeated parameters from evaluation processes or fuzzy measures in
computational systems modelled by Ln-fuzzy set theory.

1.1. Outline of the paper

This paper is organized as follows. In Preliminaries, we report the main characteris-
tics of n-dimensional fuzzy sets and degenerate elements. In Section 3, fuzzy negations
in Ln(U) are briefly discussed based on [Bedregal et al. 2012b]. Aggregation operators
are discussed in Section 4. The properties of the n-dimensional fuzzy implications in
Ln(U) are studied in Section 5. Finally, our studies in approximate reasoning where we
work with statements and rules extending approximate reasoning to the approach fuzzy
n-dimensional, where was we introduced an example. The conclusion reports the main
results and future work.

2. Preliminaries
In this section, we will briefly review some basic concepts which are necessary for the de-
velopment of this paper. The previous main definitions and additional results concerning
with the study of n-dimensional fuzzy negations presented in this work can be found in
[Bedregal et al. 2012a], [Bedregal et al. 2012b] and [Bedregal et al. 2017].

2.1. n-Dimensional fuzzy sets

Let X 6= ∅, U = [0, 1], n ∈ N− {0} and Nn = {1, 2, . . . , n}. By [Shang et al. 2010], an
n-dimensional fuzzy set (nDFS) A over X is given as

A = {(x, µ1A(x), . . . , µnA(x)) : x ∈ X},
where all membership degree functions of A, denoted as µiA : X → U , ∀i ∈ Nn verifies
the condition µ1A(x) ≤ . . . ≤ µnA(x), ∀x ∈ X . The set of all nDFS is denoted by FX .

In [Bedregal et al. 2012a], the n-dimensional upper simplex is given as

Ln(U)={x=(x1, . . . , xn) ∈ Un : x1 ≤ . . . ≤ xn}, (1)

and its elements are called n-dimensional intervals. For i = 1, . . . , n, the i-th projection
of Ln(U) is the function πi : Ln(U)→U given by πi(x1, . . . , xn)=xi.

A degenerate element x ∈ Ln(U) verifies the condition πi(x) = πj(x), ∀i, j ∈
Nn, and will be denoted by /x/, for x = π1(x).

3. Fuzzy negations on Ln(U)

The notion of fuzzy negation on U as conceived in [Bedregal et al. 2012b] was extended
to Ln(U) in this section, as in the following:

Definition 1 A function N : Ln(U) → Ln(U) is an n-dimensional fuzzy negation (n-
DN) if it satisfies the following properties:
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N 1: N (/0/) = /1/ and N (/1/) = /0/; N 2: If x ≤ y then N (x) ≥ N (y).
Additionally, if N verifies the involutivity property: N 3: N (N (x)) = x; then N is a
strong n-dimensional fuzzy negation (Sn-DN).

According to [Bedregal et al. 2012b, Prop. 3.1], ifN1, . . . , Nn are fuzzy negations
such that N1 ≤ . . . ≤ Nn then ˜N1 . . . Nn : Ln(U)→ Ln(U) is a n-DN given by

˜N1 . . . Nn(x) = (N1(πn(x)), . . . , Nn(π1(x))). (2)

Remark 1 Let N (Ln(U)) be the family of all n-DN. From n-representability of such
connectives on Ln(U) in Eq.(2), if N1 = N2 = · · · = Nn = N then ˜N1 . . . Nn ≡ Ñ .

4. Aggregation on Ln(U)

By [Bedregal et al. 2017], an n-dimensional aggregation (n-DA) A : Ln(U)
k→Ln(U) is

a function satisfying, for all (x1, . . . ,xk), (y1, . . . ,yk) ∈ Ln(U)k, the conditions:

A1. A(/0/, . . . , /0/)= /0/ and A(/1/, . . . , /1/)= /1/;
A2. (xi≤yi)i∈Nk

⇒A(x1,. . .,xk)≤A(y1,. . .,yk).

When n = 1 then L1(U) = U each n-DA is an aggregation functionA : Un → U .

Let Aj = {(x, µ1Aj
(x), . . . , µnAj

(x)) : x ∈ X} ∈ FX , ∀j ∈ Nk, where each
µiA : X → U , ∀i ∈ Nn verifies the condition µ1A(x) ≤ . . . ≤ µnA(x), ∀x ∈ X .

Proposition 1 Let Aj ∈ FXk
, for j ∈ Nk, i ∈ Nn. When P : (Ln(U))

k → Ln(U) is an
associative n-dimensional fuzzy aggregation the following holds:

A
(
(−→µiAj

(x))i∈Nn)j∈Nk

)
=

(
A(−−→µiAj

(x))j∈Nk

)
i∈Nn

. (3)

Proof: In the previous conditions, we have that

A
(
(−→µiAj

(x))i∈Nn)j∈Nk

)
= P

(
(µ1Aj

(x), . . . , µnAj
(x))j∈Nk

)

= A
(
(µ1A1

(x), . . . , µnA1
(x)), . . . , (µ1Ak

(x), . . . , µnAk
(x))

)

=
(
A(µ1A1

(x), . . . , µ1Ak
(x)), , . . . ,A(µnA1

(x)), . . . , µnAk
(x))
)

=
(
A(−−→µ1Aj

(x))j∈Nk
, . . . ,P(−−→µnAj

(x))j∈Nk

)
=
(
A(−−→µiAj

(x))j∈Nk

)
i∈Nn

Therefore, Proposition 1 is verified. 2

Corollary 1 In the conditions of Proposition1, the following holds:

P(x1, . . . ,xk)= (P(xi1, . . . ,xik))i∈Nn
, if xij= πi(xj). (4)

Example 1 The minimum operator
∧

: Ln(U)
k→Ln(U) is given as

∧
(x1, . . . ,xk)= (∧(xi1, . . . ,xik))i∈Nn

, if xij= πi(xj). (5)

Moreover, let X = N2 and ∀i ∈ N4, Ai = {(x, µAi
(x) = x

i+1
) : x ∈ X} ∈ FX . Taking

the associative operators
∧
,
∨

: (L2(U))
4 → L2(U) we have that

∧(
(0.5, 1), (0.3, 0.6), (0.25, 0.5), (0.2, 0.4)

)
= (∧(0.5, 0.3, 0.25, 0.2),∧(1, 0.6, 0.5, 0.4)) = (0.2, 0.4);

∨(
(0.5, 1), (0.3, 0.6), (0.25, 0.5), (0.2, 0.4)

)
= (∨(0.5, 0.3, 0.25, 0.2),∨(1, 0.6, 0.5, 0.4)) = (0.5, 0.6).
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In [Mezzomo et al. 2017], the notion of t-norms on U was extended to Ln(U).

Definition 2 [Bedregal et al. 2012b, Def.3.4] A function T : (Ln(U))
2 → Ln(U) is an n-

dimensional t-norm (n-DT) if it is commutative, associative, monotonic w.r.t. the product
order and has /1/ as its neutral element. For x,y, z ∈ Ln(U), it is expressed as follows:

T1. T (x, y) = T (y, x); T3. If x ≤ y, then T (x, z) ≤ T (y, z);
T2. T (x, T (y, z)) = T (T (x, y), z); T4. T (x, /1/) = x.

Let T be n-DT. The natural n-DN of T is the functionNT : (Ln(U))
2 → Ln(U) given as

NT (x) = sup{z ∈ Ln(U) : T (x, z) = /0/} (6)

According to [Bedregal et al. 2012b], the conditions under which an n-DT on Ln
can be obtained from a finite subset of t-norms on U are reported as follows: If there exist
t-norms T1, . . . , Tn such that T1 ≤ . . . ≤ Tn then ˜T1, . . . , Tn : (Ln(U))

2 → Ln(U) is an
n-DT defined by

T̃1. . . Tn(x,y)=(T1(π1(x),π1(y)), . . . , Tn(πn(x), πn(y))). (7)

The n-DT, ˜T1 . . . Tn is called of t-representable. In addition, if T1 = . . . = Tn = T ,
˜T1 . . . Tn in (7) is denoted by T̃ . See additional studies in [Mezzomo et al. 2017].

Considering the t-norms on U given as: TP (x, y) = xy; TLK(x, y) =
max(x + y − 1, 0); TM(x, y) = min(x, y). And, the following pairwise n-DN
and its n-DT (T̃D, ÑD2), (T̃P , ÑS), (T̃LK , ÑS), (T̃M , ÑS) are natural n-DN. Moreover,

˜TM , TP , TLK , TWB : Ln(U)
2 → Ln(U) is a t-representable n-DT.

5. n-Dimensional fuzzy implications
A binary function I : Ln(U)

2 → Ln(U) is a n-dimensional fuzzy implicator if I meets
the minimal boundary conditions:
I0(a) : I(/1/, /1/) = I(/0/, /1/) = I(/0/, /0/) = /1/; I0(b) : I(/1/, /0/) = /0/.

The corresponding properties of a function I are as follows:
I1: x ≤ z→ I(x,y) ≥ I(z,y); I7: I(x,N (x)) = N (x);
I2 : y ≤ z→ I(x,y) ≤ I(x, z); I8: I(x,y) ≥ y;
I3 : I(/1/,x) = x; I9: I(x,y)=I(N (y),N (x)) if N is Sn-DN;
I4: I(x, /1/) = /1/; I10: I(/0/,x) = /1/;
I5: I(x, I(y, z)) = I(y, I(x, z)); I11: x ≤ y→ I(x,y) = /1/;
I6: I(x,y) = I(x, I(x,y)); I12: N (x) = I(x, /0/) is a n-DN.

Proposition 2 Let I1, . . . , In : U2 → L(U) be functions such that I1 ≤ . . . ≤ In. Then,
for all x = (x1, x2, . . . , xn) and y = (y1, y2, . . . , yn) ∈ Ln(U), a function ˜I1 . . . In :
Ln(U)

2 → Ln(U) given by

˜I1 . . . In(x,y)=(I1(πn(x), π1(y)), . . . , In(π1(x), πn(y)))=(I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) (8)

is an n-dimensional fuzzy implicator iff I1, . . . , In : U2 → U are also fuzzy implicators.
Remark 2 Let I(Ln(U)) be a family of all n-dimensional fuzzy implication (n-DI). From
n-representability of such connectives on Ln(U) in Eq.(8), if I1 = . . .= In = I then we
consider the notation ˜I1 . . . In ≡ Ĩ .

246 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



6. Approximate reasoning

The idea of linguistic fuzzy models imitating the human way of thinking was proposed
by Zadeh in his pioneering work Zadeh [Zadeh 1973]. The term approximate reasoning
(AR) refers to methods and methodologies that enable reasoning with imprecise inputs
to obtain meaningful outputs (see [Driankov et al. 2013]). By employing the fuzzy logic
inference schemes like generalized modus ponens (GMP) or generalized modus tollens
(GMT) one can realize approximate reasoning when the knowledge base consists of fuzzy
IF-THEN rules. Fuzzy implications play an important role in all the different realizations
of inference schemes since the knowledge base consists of fuzzy conditionals.

6.1. n-Dimensional fuzzy IF-THEN rules

Let X 6= 0,x ∈ X as any variable that can assume a value in X . A possibility distri-
bution for x is a mapping Px : X → Ln(U). Next section follows as extended results
from [Baczynski and Jayaram 2008].

6.1.1. n-Dimensional fuzzy statements

An expression of the form “x is A”, where A is a n-dimensional intervalar fuzzy set on
an appropriate domain Ln(U), is named as a n-dimensional fuzzy statement in a referred
context. Extending the analysis from the fuzzy approach in [Bezdek et al. 2012]to the
n-dimensional fuzzy logic, fuzzy statement can be interpreted in two distinct ways:

• If x = u ∈ Ln(U), then t(“x is A”) = A(u) meaning that, the truth value of the
above n-dimensional fuzzy statement “x is A” is equal to the membership degree
to which u is itself compatible with the n-dimensional fuzzy set A. Thus greater
the membership degree of u in A is, higher the truth value of this n-dimensional
fuzzy statement.
• Given that x is A it can be determined to what extend x = u′ ∈ Ln(U) is possible,

which is simply given as the possibility of distribution for x on Ln(U) which is
constructed using A. Thus, πx(u) = A(u), for all u ∈ Ln(U), it can be used to
express information regarding the imprecision of variable x.

6.1.2. n-Dimensional fuzzy IF-THEN rules

An n-dimensional fuzzy statement can be interpreted as a linguistic statement. Let A :
X → Ln(U) be an nDFS on a suitable domain X . So, A represents a concept and hence
can be thought of as a linguistic value. An n-dimensional linguistic variable is a symbol
x assuming or assigning some linguistic values. Thus, a linguistic statement “x in A” is
interpreted as a linguistic variable x taking a linguistic value in A.

A n-dimensional fuzzy IF-THEN rule is of the form “IF x is A THEN y is B”
where x,y are linguistic variables and A,B are linguistic expressions/values assumed by
such linguistic variables and they are defined over suitable universes of discourse related
to Ln(U). For example, “IF x (volume) is A (high) THEN y (pressure) is B (low)”.

6.2. Inference schemes in approximate reasoning

In this section we consider the study of two inference schemes.
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A. Generalized Modus Ponens (GMP)

Modus Ponens and Modus Tollens are relevant rules of Natural Deduction em-
ployed in classical two-valued logic [Zadeh 1975]. For example, given a propositional
formula p and the conditional statement p → q, Modus Ponens allows us to infer the
propositional formula q. Analogously, Modus Tollens allows us to infer that the proposi-
tional formula p is also not-true, i.e., ¬p is true. Inference schemes in AR deal with fuzzy
propositions and hence the classical Modus Ponens has been extended to the context of
fuzzy logic under the inference pattern called generalized modus ponens (GMP). Given
the fuzzy rule of the form “If x is A THEN y is B” and the fact “x is A” GMP allows the
following conclusion to be drawn “y is B” when A,A′ ∈ F (A′ not necessarily identical
to A) and B,B′ ∈ F . Inference schemes perform GMP at AR, but two prevail in the
literature:

(i) combination-projection principle, as the case of the compositional rule of infe-
rence of [Zadeh 1973];

(ii) similarity between inputs and antecedents together with the subsequent modifi-
cation of the consequent, usually known as similarity based reasoning (SBR),
which is also called as plausible reasoning [Dubois 1985], see, e.g., the compati-
bility modification inference (CMI) [Cross and Sudkamp 1993] and the approxi-
mate analogical reasoning scheme (AARS) [Turksen and Zhong 1988].

B. Compositional Rule of Inference (CRI)
Definition 3 [Baczynski and Jayaram 2008] A nDFS A related to a universe X and gi-
ven by the membership function µA : X → Ln(U) is a singleton nDFS if there exists an
x′ ∈ X such that µA has the following representation:

µA(x) =

{
/1/, if x = x′,
/0/, if x 6= x′.

(9)

Based on Definition 3, we can that say an nDFS A attains normality at x′ ∈ Xk.

Definition 4 Let Aj = {(x, µ1Aj
(x), . . . , µnAj

(x)) : x ∈ X} ∈ FX , ∀j ∈ Nk, where each
µiA : X → U , ∀i ∈ Nn verifies the condition µ1A(x) ≤ . . . ≤ µnA(x), ∀x ∈ X . Then, the
expression A1 × . . . × Ak = {(x, (µ1A1

(x),. . ., µnA1
(x)), . . . , (µ1Ak

(x), . . . , µnAk
(x))) :

x ∈ X}, defines an nDFS and each −→µAj
: X → Ln(U) given as −→µAj

(x) =
(µ1Aj

(x), . . . , µnAj
(x)) verifies the following condition

(µ1A1
(x), . . . , µnA1

(x)) ≤ . . . ≤ (µ1Ak
(x), . . . , µnAk

(x)),∀x ∈ X. (10)

Proposition 3 Let Ai ∈ FXk
, for i ∈ Nn. WhenP : (Ln(U))

k → Ln(U) is an associative
n-dimensional fuzzy operator the following holds:

P
(
((−→µiAj

(x))i∈Nn)j∈Nk

)
=

(
P(−→µiAj

)i∈Nn(x))j∈Nk

)
. (11)

Proof: In the previous conditions, we have that(
P((−→µiAj )i∈Nn(x))j∈Nk

)
=
(
P(µ1Aj

, . . . , µnAj
)(x)

)
j∈Nk

=
(
P(µ1A1

(x), . . . , µnA1
(x)), . . . ,P(µ1Ak

(x), . . . , µnAk
(x))

)

=
(
P(µ1A1

(x), . . . , µ1Ak
(x)), , . . . ,P(µnA1

(x)), . . . , µnAk
(x))

)

=
(
P(−−→µ1Aj

(x))j∈Nk
, . . . ,P(−−→µnAj

(x))j∈Nk

)
=
(
P(−−→µiAj

(x))j∈Nk

)
i∈Nn

Therefore, Proposition 3 is verified. 2
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Corollary 2 In the conditions of Proposition 3, the following holds:

P(A1, . . . ,Ak)(x1, . . .xk) = P(A1(x1), . . .Ak(xk)). (12)

Proof: Considering component vector functions xj =
(
(−→µiAj

(x))i∈Nn

)
j∈Nk

∈ Ln(U)

and Aj(xj) =
(−−→µiAj

(x))j∈Nk

)
i∈Nn

∈ Ln(U). For x ∈ X , i ∈ Nn, and j ∈ Nk, the next

result follows straightforward from Proposition 3 :

P(A1, . . . ,Ak)(x1, . . .xk) = {(x,P(−−→µiA1
(x), . . . ,−−→µiAk

(x)) : x ∈ Xk}
= {(x,P(µiA(x), µiB(x)) : x ∈ Xk} = P(A1(x1), . . .Ak(xk)).

Therefore, Corollary 2 is verified. 2

C. Exemplification 1
Let X = N2 and ∀i ∈ N4, Ai = {(x, µAi

(x) = x
i+1

) : x ∈ X} ∈ FX . Taking the
associative operators

∧
,
∨

: (L2(U))
4 → L2(U) we have that

∧

j∈N4

(
µAj

(x1, x2)
)
=
∧(

(0.5, 1), (0.3, 0.6), (0.25, 0.5), (0.2, 0.4)
)
= (0.2, 0.4);

∨

j∈N4

(
µAj

(x1, x2)
)
=
∨(

(0.5, 1), (0.3, 0.6), (0.25, 0.5), (0.2, 0.4)
)
= (0.5, 0.6);

∧

i∈N2

(
µAj

)
(xi) =

∧

i∈N2

(µA1 , µA2 , µA3 , µA4) (xi) = (µA1(1), µA1(2)) = (0.2, 0.4);

∨

i∈N2

(
µAj

)
(xi) =

∨

i∈N2

(µA1
, µA2

, µA3
, µA4

) (x1) = (µA4
(1), µA4

(2)) = (0.5, 0.6).

Definition 5 Let X, Y be finite, nonempty sets, A ∈ FX and B ∈ FY . The Cartesian
Product of the nDFS A and B with respect to a n-DT T is a fuzzy set on FX×Y defined as
follows: T (A,B)(x,y) = T (A(x),B(y)), ∀x,y ∈ Ln(U).

Thus, based on Definitions 4 and 5, an n-dimensional fuzzy IF-THEN rule is
represented by a n-dimensional fuzzy relationRI(A,B) : (Ln(U))2 → Ln(U)given as:

RI(A,B)(x,y) = I(A(x),B(y)), ∀x,y ∈ Ln(U), (13)

where I is usually a n-dimensional fuzzy implication and A,B are fuzzy sets on their
respective universe domains X, Y . Therefore, given a fact “x is A”, the inferred output
“y is B′” is obtained as sup-T composition of A′(x) and R(x,y), as follows:

B′(y) = A′(x) ◦T R(x,y) =
∨

x∈X T (A′(x), R(x,y)) =
∨ T (A′(x), I(A(x),B(y))).

In the case when the input A′ is a fuzzy Eq.(9) attaining normality at an x′ ∈ X , then

B′(y)=A′(x) ◦T R(x,y)=
∨

x∈X
T (A′(x), R(x,y))=T (A′(x′), R(x′,y)=T (1, R(x′,y))=R(x′,y).

In the case of Multi-Input Single-Output, the relation R is given by R(x,y; z) =
I(A(x) � B(y),C(z)), where �, called the antecedent combiner, is usually a t-norm,
then we have A(x) � B(y = T (A,B)x,y) the cartesian product of the nDFS A,B with
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respect to the t-norm T . Given a multiple-input (A′,B′) the inferred output C′, taking the
sup-T composition, is given by C′ = (A′,B′) ◦T ((A,B)→ C), i.e.,

C′(z) =
∨

(x,y)∈X×Y
T (A′(x)� B′(y), I(A(x)� B(y),C(z))). (14)

Exemplification 2
Let A, B and C be A-nDFS given as follows:

A = [(0.85, 0.90, 0.95), (0.75, 0.80, 0.85), (0.65, 0.70, 0.75), (0.65, 0.70, 0.75)],

B = [(0.95, 1, 1), (0.55, 0.60, 0.65), (0.75, 0.80, 0.85)]

C = [(0.05, 0.1, 0.15), (0.05, 0.1, 0.15), (0.15, 0.2, 0.25)]

and denote the following classical sets x = {xi}i∈N4 , y = {yi}i∈N3 and z = {zi}i∈N3 .
The cartesian product between A and B w.r.t. TP (x,y) = xy is given as

T (A,B)=




(0.8075, 0.9000, 0.9500) (0.4675, 0.5400, 0.6175) (0.6375, 0.7200, 0.8075)
(0.7125, 0.8000, 0.8500) (0.4125, 0.4800, 0.5525) (0.5625, 0.6400, 0.7225)
(0.6175, 0.7000, 0.7500) (0.3575, 0.4200, 0.4875) (0.4875, 0.5600, 0.6375)
(0.6175, 0.7000, 0.7500) (0.3575, 0.4200, 0.4875) (0.4875, 0.5600, 0.6375)




Let IKD, IRC , ILK : U2 → U be fuzzy implications given by the expressions: IKD
be the Kleene-Dienes implication IKD(x, y) = max(1 − x, y), IRC be the Reichen-
bach implication IRC(x, y) = 1 − x + xy and ILK be the Lukasiewicz implication
ILK(x, y) = min(1, 1 − x + y). So, an n-DI in I3 : Ln(U)

2 → Ln(U) is given as
I3(x,y) = ˜IKD, IRC , ILK(x,y).

R(z1)=R(z2)=




(0.0500, 0.1000, 0.1925) (0.4134, 0.5140, 0.6026) (0.2425, 0.3800, 0.5125)
(0.1500, 0.2000, 0.2875) (0.4751, 0.5680, 0.6494) (0.3275, 0.4600, 0.5875)
(0.2500, 0.3000, 0.3825) (0.5369, 0.6220, 0.6961) (0.4125, 0.5400, 0.6625)
(0.2500, 0.3000, 0.3825) (0.5369, 0.6220, 0.6961) (0.4125, 0.5400, 0.6625)




R(z3) =




(0.1500, 0.2000, 0.2500) (0.4751, 0.5680, 0.6494) (0.3425, 0.4800, 0.6125)
(0.1500, 0.2000, 0.2875) (0.5304, 0.6160, 0.6906) (0.4275, 0.5600, 0.6875)
(0.2500, 0.3000, 0.3825) (0.5856, 0.6640, 0.7319) (0.5125, 0.6400, 0.7625)
(0.2500, 0.3000, 0.3825) (0.5856, 0.6640, 0.7319) (0.5125, 0.6400, 0.7625)




Let A′ = [(0, 0, 0), (0, 0, 0), (1, 1, 1), (0, 0, 0)], B′ = [(0, 0, 0), (1, 1, 1), (0, 0, 0)] be the
given nDFS singleton inputs. Then K = A′ � B′ meaning that

K=T (A′,B′)=




(0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0)
(0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0)
(0, 0, 0) (1, 1, 1) (0, 0, 0)
(0, 0, 0) (0, 0, 0) (0, 0, 0)




By sup−TM composition, we have C′ = T (A′,B′) ◦TM ˜IKD, IRC , ILK(T (A,B),C)
C′ = (min(R(z1),K),min(R(z2),K),min(R(z3),K))

= ((0.5369, 0.6220, 0.6961), (0.5369, 0.6220, 0.6961), (0.5856, 0.6640, 0.7319))

7. Conclusion
This paper makes a study of aggregators and implications for working with approximate
reasoning. As a major contribution, the approximate reasoning was extended to the n-
dimensional fuzzy interval approach, where we worked with n-dimensional fuzzy aggre-
gators and implications. In sequence, an example using n-dimensional fuzzy implication
in conjunction with approximate reasoning. Ongoing work considers extended AR using
other classes of n-dimensional fuzzy implications.

250 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



8. Acknowledgment
This work is partially supported by the Brazilian funding agencies: PqG-FAPERGS
(17/2551-0001207-0), Pq-CNPq (310106/2016-8) and PROCAD/CAPES/Brasil.

Referências
Baczynski, M. and Jayaram, B. (2008). Fuzzy implications. Springer.

Bedregal, B., Beliakov, G., Bustince, H., Calvo, T., Fernandez, J., Mesiar, R., and Paternain, D.
(2012a). A characterization theorem for t-representable n-dimensional triangular norms, pages
103 –112. Springer Berlin Heidelberg.

Bedregal, B., Beliakov, G., Bustince, H., Calvo, T., Mesiar, R., and Paternain, D. (2012b). A class
of fuzzy multisets with a fixed number of memberships. Information Sciences, 189:1–17.

Bedregal, B., Mezzomo, I., and Reiser, R. (2017). n-Dimensional fuzzy negations. arXiv preprint
arXiv:1707.08617.

Bezdek, J. C., Dubois, D., and Prade, H. (2012). Fuzzy sets in approximate reasoning and infor-
mation systems, volume 5. Springer Science & Business Media.

Bustince, H., Barrenechea, E., Pagola, M., Fernandez, J., Xu, Z., Bedregal, B., Montero, J., Ha-
gras, H., Herrera, F., and Baets, B. (2016). A historical account of types of fuzzy sets and their
relationships. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 24(1):179–194.

Cross, V. and Sudkamp, T. (1993). Fuzzy implication and compatibility modification. In [Proce-
edings 1993] Second IEEE International Conference on Fuzzy Systems, pages 219–224. IEEE.

Driankov, D., Hellendoorn, H., and Reinfrank, M. (2013). An introduction to fuzzy control. Sprin-
ger Science & Business Media.

Dubois, D. (1985). The generalized modus ponens under sup-min composition-a theoretical study.
Approximate reasoning in expert systems, pages 217–232.

Mezzomo, I., Bedregal, B., and Reiser, R. (2017). Natural n-dimensional fuzzy negations for n-
dimensional t-norms and t-conorms. In 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
(FUZZ-IEEE), pages 1–6.

Shang, Y., Yuan, X., and Lee, E. (2010). The n-dimensional fuzzy sets and Zadeh fuzzy sets based
on the finite valued fuzzy sets. Computers & Mathematics with Applications, 60(3):442 – 463.

Turksen, I. and Zhong, Z. (1988). An approximate analogical reasoning approach based on simi-
larity measures. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 18(6):1049–1056.

Zadeh, L. A. (1973). Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision
processes. IEEE Transactions on systems, Man, and Cybernetics, (1):28–44.

Zadeh, L. A. (1975). Fuzzy logic and approximate reasoning. Synthese, 30(3-4):407–428.
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Abstract. This research aims to identify the application areas of the studies 
developed on Fuzzy TOPSIS (FTOPSIS) in this decade. The search was 
performed in July 2019, in two databases, defining inclusion and exclusion 
criteria, having a total of 43 papers. The results show the areas in which 
FTOPSIS was applied. We acknowledge that the literature on the subject has 
grown significantly in recent years. 

Resumo. Esta pesquisa tem por objetivo identificar as áreas de aplicação dos 
estudos desenvolvidos sobre Fuzzy TOPSIS (FTOPSIS) nesta década. A busca 
foi realizada em julho de 2019, em duas bases de dados, definindo critérios de 
inclusão e exclusão, totalizando em 43 artigos. Os resultados apresentam as 
áreas em que o método FTOPSIS foi aplicado. Percebe-se que a literatura a 
respeito do assunto tem crescido significativamente nos últimos anos. 

1. Introdução 

Segundo Chen (1997), o problema de tomada de decisão é o processo que busca 
encontrar a melhor opção dentre todas as alternativas viáveis. Em muitos problemas, o 
tomador de decisão resolve ou encontra uma solução para o problema utilizando vários 
critérios. 

 Problemas de tomada de decisão multi-critério (MCDM) são caracterizados por 
um número finito de alternativas e por múltiplos critérios e visa identificar as 
alternativas mais viáveis dentro do conjunto de alternativas. Um dos métodos para a 
solução destes problemas é o TOPSIS (em inglês, Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution), primeiramente apresentado em [Hwang e Yoon 1981].  

 O TOPSIS é uma técnica para avaliar o desempenho das alternativas através da 
similaridade com a solução ideal [Tzeng e Huang 2011]. De acordo com esta técnica a 
melhor alternativa é aquela mais próxima da solução ideal positiva e mais distante da 
solução ideal negativa. A solução ideal positiva maximiza os critérios de benefícios e 
minimiza os critérios de custo; e a solução ideal negativa maximiza os critérios de custo 
e minimiza os critérios de benefício.  
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 Este método é amplamente utilizado na solução de problemas de tomada de 
decisão da vida real. O mundo real é incerto e requer muitas vezes decisões subjetivas, 
portanto é natural associar a Teoria dos Conjuntos Fuzzy que consegue lidar com estes 
aspectos. Assim, a técnica TOPSIS foi estendida para a abordagem Fuzzy, conhecida 
por FTOPSIS. Técnicas aplicadas a problemas MCDM podem ser utilizadas na 
resolução de uma variedade de problemas de logística, engenharia, medicina, 
comunicação, sustentabilidade e outras áreas. 

 O presente artigo tem por objetivo identificar as áreas de aplicação do método 
FTOPSIS no período entre 2010 e 2019, destacando aquelas mais aplicadas.  Este 
estudo está organizado da seguinte maneira. A seção 1 apresenta os métodos MCDM, 
TOPSIS e FTOPSIS. A seção 2 descreve o processo de pesquisa. A seção 3 apresenta os 
resultados do conjunto final de artigos e informações estatísticas. A seção 4 apresenta 
uma breve discussão a respeito dos resultados. E a seção 5 apresenta as conclusões. 

2. Método 

Este artigo adota como método uma revisão sistemática tendo “FTOPSIS” como 
palavra-chave. O escopo deste estudo limitou-se a seleção apenas de trabalhos escritos 
na língua inglesa. Além disso, a pesquisa restringiu-se aos artigos publicados entre 2010 
e 2019, nas bases de dados Elsevier ScienceDirect e IEEE Xplore, as mais importantes 
na área científica. A seleção foi realizada em julho de 2019 utilizando a ferramenta de 
pesquisa avançada (“Advanced Search”) dos bancos de dados mencionados. 

 Os seguintes critérios de inclusão foram instituídos: artigos em inglês e que 
tratem do FTOPSIS especificamente. E como critérios de exclusão foram escolhidos:  
apenas uma ocorrência de artigos que aparecessem repetidamente nas bases 
consideradas e trabalhos que não incluíssem uma área de aplicação. O filtro inicial foi 
conduzido por meio da verificação do resumo dos artigos que continham a palavra-
chave. Este cruzamento tem por finalidade selecionar os artigos que apliquem o 
FTOPSIS. 

 A pesquisa totalizou 48 artigos, dos quais 13 estão na base de dados IEEE 
Xplore e 35 na base do Science Direct. Em seguida foram aplicados os critérios de 
inclusão e exclusão e a leituras dos artigos para seleção da amostra, que resultou na 
exclusão de 5 artigos, dos quais 4 não abordavam a aplicação do FTOPSIS em uma área 
e 1 estava em chinês. Logo, 43 artigos integraram a amostra. Posteriormente, foi 
conduzida a leitura das publicações com o objetivo de identificar um mapa abrangente 
para o conjunto final de artigos.  

3. Resultados 

Através do gráfico da figura 1 abaixo, podemos identificar que em 2018 ocorreu o 
maior número de publicações, com 12 artigos, e é possível também constatar que a 
partir de 2015 a literatura a respeito do assunto cresceu, apresentando os percentuais de 
crescimento em 66%, 80% e 33%, no anos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente. O 
ano de 2019 até o momento tem 5 trabalhos publicados, considerando que o presente 
trabalho analisou apenas o primeiro semestre deste ano e acompanhando a trajetória 
recente das publicações na área, podemos inferir que até o final de 2019 mais trabalhos 
tendem a ser publicados.  

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 253



  

Figura 1 – Distribuição dos Artigos por Ano 

 

 Podemos observar na figura 2, que o resultado indicou também que quase a 
totalidade das publicações (83,72%; 36/43) usou conjuntos fuzzy triangulares, enquanto 
outros (9,30%; 4/43) utilizaram conjuntos fuzzy trapeizodais. Também são encontrados 
outros tipos de conjuntos, tais como: conjuntos fuzzy ordenados (2,32%; 1/43), 
conjuntos fuzzy pitagóricos (2,32%; 1/43) e conjuntos fuzzy trapezoidais com valores 
intervalarmente valorados (2,32%; 1/43).  

Figura 2 – Distribuição dos Artigos por Tipo de Conjuntos Fuzzy 

 

 Grande parte dos pesquisadores aplicaram a técnica FTOPSIS na resolução de 
problemas que envolviam a seleção de fornecedores [Alkhatib, S. F., Darlington, R., 
Yang, Z. e Nguyen, T. T., 2015; Azizi, A., Aikhuele, D. O. e Souleman, F. S., 2015; 
Chen, Z. e Yang, W., 2011; Fallahpour, A., Olugu, E. U., Musa, S. N., Wong, K. Y. e 
Noori, S., 2017; Jamali S. e Sami, A., 2014; Li, Y., Ying, C., Chin, K., Yang, H. e Xu, 
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J., 2018; Prakash, C. e Barua, M. K., 2016; Qian, X., Huang, M., Gao T. e Chen, K., 
2013; Sarkar, S., Pratihar, D. K. e Sarkar, B., 2018; Seo, Y. J., Ha, M. H., Yang, Z., 
Bhattacharya, S., 2018; Yadavalli, V. S., Darbari, J. D., Bhayana, N., Jha, P. C. e 
Agarwal, V., 2019], análise, classificação ou avaliação de riscos [Akyildiz, H. e Mentes, 
A., 2017; Askari, M. e Shokrizade, H. R., 2014; Ebrahimnejad, S., Mousavi, S. M. e 
Seyrafianpour, H., 2010; Ferreira, L., Borenstein, D., Righi, M. B. e Filho, A. T. A., 
2018; Gul, M., Guven, B. e Guneri, A. F., 2018; İç, Y. T., 2012; Shariat, R., 
Roozbahani, A. e Ebrahimian, A., 2019; Yami, H. A. et al., 2017)] e avaliação de 
desempenho [Chamoli, S., 2015; Dinçer, H. e Yüksel, S., 2019; Ha, M. H., Yang, Z. e 
Heo, M. W., 2017; Maria G. G. e Manuela, L. F. C., 2017; Rostamzadeh, R. e Sofian, 
S., 2011; Seo, Y. J., Ha, M. H., Yang, Z., Bhattacharya, S., 2018]. 

 Alguns outros autores trataram de problemas ligados à seleção de equipe de 
gerenciamento [Macuzić, I., Tadić, D., Aleksić, A. e Stefanović, M.,2016], ao setor 
bancário [Dinçer, H. e Yüksel, S., 2019; Ferreira, L., Borenstein, D., Righi, M. B. e 
Filho, A. T. A., 2018; İç, Y. T., 2012], à análise e classificação de investimentos 
[Dincer, H., Hacioglu, U., Tatoglu, E. e Delen, D., 2016; Ferreira, L., Borenstein, D., 
Righi, M. B. e Filho, A. T. A., 2018], à logística reversa [Li, Y., Ying, C., Chin, K., 
Yang, H. e Xu, J.,2018; Prakash, C. e Barua, M. K., 2016] e à terceirização logística 
[Alkhatib, S. F., Darlington, R., Yang, Z. e Nguyen, T. T., 2015; Li, Y., Ying, C., Chin, 
K., Yang, H. e Xu, J., 2018]. 

 Também são encontrados artigos que possuem aplicações em áreas, cujos temas 
são de grande interesse da sociedade atual, como a sustentabilidade [Fallahpour, A., 
Olugu, E. U., Musa, S. N., Wong, K. Y. e Noori, S., 2017; Li, Y., Ying, C., Chin, K., 
Yang, H. e Xu, J., 2018; Ligus, M. e Peternek, P., 2018; Yadavalli, V. S., Darbari, J. D., 
Bhayana, N., Jha, P. C. e Agarwal, V., 2019], gestão de recursos hídricos [Dirwai, T. L., 
Senzanje, A. e Mudhara, M., 2018; Shariat, R., Roozbahani, A. e Ebrahimian, A., 
2019],  saúde [Gul, M., Guven, B. e Guneri, A. F., 2018], energia renovável [Ligus, M. 
e Peternek, P., 2018; Rezaei-Shouroki, M., Mostafaeipour, A. e Qolipour, M., 2017; 
Sánchez-Lozano, J. M., García-Cascales, M. S. e Lamata, M. T., 2016] e avaliação de 
danos causados por desastres naturais [Shi, Y., Kou, G., Li, Y., Wang, G., Peng Y. e 
Shi, Y., 2010]. 

 Os seguintes setores industriais também são abordados em algumas publicações: 
têxtil [Fallahpour, A., Olugu, E. U., Musa, S. N., Wong, K. Y. e Noori, S., 2017], 
automotivo [Azizi, A., Aikhuele, D. O. e Souleman, F. S., 2015], armamentista [Gul, M. 
e Ak, M. F., 2018]. eletrônico [Prakash, C. e Barua, M. K., 2016; Yadavalli, V. S., 
Darbari, J. D., Bhayana, N., Jha, P. C. e Agarwal, V., 2019], de computadores [Li, Y., 
Ying, C., Chin, K., Yang, H. e Xu, J., 2018], manufatureiro [(Rudnik, K. e Kacprzak, 
D., 2017; Yadavalli, V. S., Darbari, J. D., Bhayana, N., Jha, P. C. e Agarwal, V., 2019], 
de alimentos [Kozarević, S. e Puška, A., 2018], da construção [Liang, X. e Meng, X., 
2019] e de combustíveis [Maria G. G. e Manuela, L. F. C., 2017]. 

 Os demais artigos aplicam o FTOPSIS nas seguintes áreas: avaliação da 
satisfação do usuário/cliente [Kaleem, F., Mehbodniya, A., Yen K. K. e Adachi, F., 
2012], agricultura [Dirwai, T. L., Senzanje, A. e Mudhara, M., 2018], seleção de redes 
sem fio [Kaleem, F., Mehbodniya, A., Yen K. K. e Adachi, F., 2012; Mansouri, M. e 
Leghris, C., 2017], seleção de local [Rezaei-Shouroki, M., Mostafaeipour, A. e 
Qolipour, M., 2017; Sánchez-Lozano, J. M., García-Cascales, M. S. e Lamata, M. T., 
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2016], seleção de estratégias [Garg, C. P., 2016; Ha, M. H., Yang, Z. e Heo, M. W., 
2017; Khatir, M. V. e Akbarzadeh, Z., 2019; Yami, H. A. et al., 2017], escolha de rotas 
[Liang, X. e Meng, X., 2019; Rudnik, K. e Kacprzak, D., 2017; Skondras, E., Siountri, 
K., Michalas, A. e Vergados, D. D., 2018], gerenciamento da cadeia de suprimentos 
[Azizi, A., Aikhuele, D. O. e Souleman, F. S., 2015; Kozarević, S. e Puška, A., 2018; 
Yadavalli, V. S., Darbari, J. D., Bhayana, N., Jha, P. C. e Agarwal, V., 2019], 
otimização e seleção de sistemas [Carpitella, S., Certa, A., Izquierdo, J., La Fata, C. M., 
2018; Yadav, N., Saraswat P. e Tripathi, R. P., 2017] e gestão de empresas do setor 
aéreo [Garg, C. P., 2016] e marítimo [Seo, Y. J., Ha, M. H., Yang, Z., Bhattacharya, S., 
2018; Yami, H. A. et al., 2017]. 

 A tabela 2 apresenta a distribuição dos artigos relacionados por áreas de 
aplicações, alguns temas apresentados foram agrupados por possuírem similaridade no 
assunto. Alguns artigos abordam mais de uma área. As áreas que possuem apenas uma 
única publicação relacionada não foram listadas na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Distribuição dos artigos por área de aplicação 

Área Número de Artigos  % 

Seleção de fornecedores 11 25,58 

Setores industriais 11 25,58 

Análise, classificação e avaliação de riscos 8 18,60 

Avaliação de desempenho 6 13,95 

Logística 4 9,30 

Sustentabilidade 4 9,30 

Seleção de estratégias 4 9,30 

Energia renovável 3 6,97 

Setor bancário 3 6,97 

Gerenciamento da cadeia de suprimentos 3 6,97 

Escolha de rotas 3 6,97 

Análise e classificação de investimentos 2 4,65 

Gestão de recursos hídricos 2 4,65 

Seleção de redes sem fio 2 4,65 

Seleção de local 2 4,65 

Otimização e seleção de sistemas 2 4,65 

Gestão de empresas do setor marítimo 2 4,65 

4. Discussão 

Através da pesquisa é possível observar que estudos recentes a respeito de FTOPSIS 
tem se concentrado em algumas áreas, principalmente, na resolução de problemas de 
seleção de fornecedores, de processos industriais, no gerenciamento de riscos e na 
avaliação de desempenho. Apesar disso, muitas pesquisas têm surgido em novas áreas.  
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  A técnica FTOPSIS é bastante utilizada nos problemas logísticos, pois é um 
método que considera a incerteza tão presente na vida real e por esse motivo 
proporciona resultados mais próximos da realidade. 

 Outro ponto que merece destaque é o alto percentual, quase 84%, de artigos que 
utilizam conjuntos fuzzy triangulares para implementação do FTOPSIS. É notável a 
preferência dos pesquisadores por este tipo de conjunto fuzzy, visto a ampla gama de 
conjuntos existentes. Isso provavelmente deve-se à baixa complexidade em implementar 
um número fuzzy triangular.  

5. Conclusão 

O estudo identificou áreas em que o método FTOPSIS foi aplicado de modo objetivo e 
apresentou um panorama das pesquisas relacionadas ao tema nos últimos anos. Além 
disso, este trabalho pode servir como base de referências para pesquisadores neste 
campo que buscam referências para determinadas áreas de aplicação. 
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Abstract. This paper makes a comparative analysis on the use of Choquet In-
tegral in a multicriteria database. After a research, we use the Trip Advisor
database. This type of base allows use of aggregation methods in its attributes
to analyze the efficiency of the method. At first, the algorithm was added to ag-
gregate attributes using a weighted average and then the Choquet Integral was
used. This paper seeks to establish a comparative analysis between the methods
and their results.

Resumo. Este trabalho faz uma análise comparativa sobre o uso da Integral
de Choquet em uma base de dados multicritério. Após uma pesquisa optou-
se por utilizar a base de dados do Trip Advisor. Este tipo de base possibilita
que sejam utilizados métodos de agregação em seus atributos para analisar
a eficiência do método. Em um primeiro momento foi executado o algoritmo
para agregar atributos através de uma média ponderada e posteriormente foi
utilizado a Integral de Choquet. Este trabalho procura estabelecer uma análise
comparativa entre os métodos e seus resultados.

1. Introdução
Em [Zadeh 1965] é formalizada uma classe de objetos com contı́nuos graus de per-
tinência, dando um passo importante para a Teoria dos Conjuntos Fuzzy, com a idéia
de tratar de parâmetros imprecisos ou definidos de forma vaga. A lógica fuzzy consi-
dera que entre dois valores ([0, 1]) podem existir valores intermediários e estes valores
são analisados de acordo com um grau de pertinência, indicando o nı́vel que a informação
pertence ao intervalo. Em sı́ntese, na lógica fuzzy uma proposição não é simplesmente
verdadeira ou falsa como na lógica clássica, esta proposição pode assumir uma série de
valores intermediários entre o verdadeiro e falso. Analisando uma abordagem fuzzy é per-
ceptı́vel sua adaptação aos problemas reais devido ao fato de representar de forma mais
coerente e realista critérios subjetivos.

Observa-se que a Lógica Fuzzy [Zadeh 1965] é uma abordagem que tem
sido largamente utilizada para o tratamento de informação subjetiva, vaga, ambı́gua,

∗Pesquisa em fase inicial de desenvolvimento dentro do Programa de pós-graduação em Modelagem
Computacional da Universidade do Rio Grande

V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019 261



com aplicações em diversas áreas, muitas delas no contexto da Inteligência Artifi-
cial [Mitra and Pal 2005].

Em [Barrenechea et al. 2013] é apresentado um método de raciocı́nio fuzzy na
qual é utilizado a integral de Choquet como função de agregação. Este trabalho propõe
ainda um método de aprendizagem baseado em um algoritmo genético. O trabalho
[Lucca et al. 2016] apresenta a ideia de funções de pré-agregação. Este tipo de função
satisfaz as condições de uma função de agregação, porém lida com a questão da mo-
notonicidade. Neste trabalho são apresentados três métodos para construir funções de
pré-agregação, sendo um deles a Integral de Choquet. O artigo [Lucca et al. 2017] apre-
senta o conceito da integral de Choquet Copula (CC-integral) como função de agregação e
aplicações em sistemas de classificação fuzzy baseado em regras. Em [Lucca et al. 2018]
é apresentado a famı́lia de CF-integral, que são funções de pré-agregação que generaliza
a integral de Choquet. Estas funções são aplicadas em um sistema fuzzy de classificação
baseado em regras e mostra que funções de agregação deste tipo apresentam bons resul-
tados. O trabalho [Bueno et al. 2019] mostra um estudo de funções de agregação para
redimensionamento de imagens, enfatizando funções de agregação baseadas na integral
de Choquet. Em [Dias et al. 2019] é apresentado um estudo que mostra a aplicação de
funções de agregação baseadas nas generalizações da integral de Choquet.

Neste trabalho, é utilizado a integral de Choquet como função de agregação
[Beliakov et al. 2015]. Esta função é definida baseada em uma medida fuzzy , que neste
contexto, representa o relacionamento entre os atributos agregados. Este modelos de
função de agregação considera a importância de cada atributo a ser agregado. Uma função
de agregação [Beliakov et al. 2008] tem grande importância na construção de sistemas de
tomada de decisão e em várias outras áreas do conhecimento, como na medicina, econo-
mia, engenharia, inteligência artificial, robótica e aprendizado de máquina.

Este trabalho apresenta o processo metodológico na seção 2. A subseção 2.1 mos-
tra informações sobre a base de dados utilizada, a subseção 2.2 mostra a descrição geral
do problema a ser aborado. As soluções desenvolvidas são apresentadas na subseção 2.3,
onde são abordados os detalhes de implementação da Média Ponderada e Integral de Cho-
quet. Na seção 3 os resultados são apresentados e é realizada uma análise comparativa
entre os métodos abordados. Por fim, na seção 4 algumas considerações são realizadas.

2. Metodologia
As atividades deste trabalho foram desenvolvidas em x etapas, em um primeiro momento
é importante abordar uma descrição geral da base de dados, como pode ser visto na seção
2.1. A seção 2.2 descreve o problema que será abordado. As soluções encontradas e os
detalhes de implementações são apresentados na seção 2.3.

2.1. Descrição do base de dados

A base de dados do Trip Advisor [Wang et al. 2010] contém informações sobre avaliações
que foram realizadas por usuários deste sistema. Em sua originalidade, a base possuı́
12 atributos e 246399 instâncias. Usuários do Trip Advisor classificam um hotel em
atributos independentes e também existe uma avaliação geral do hotel. Uma caracterı́stica
desse sistema é que a avaliação geral do hotel não possuı́ relação com as notas dos outros
atributos.

262 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



Os atributos que estão sendo considerados para uso neste trabalho são o Ove-
rall Rating, que descreve a avaliação geral de um hotel, Rooms Rating, que informa
a avaliação dos quartos de um hotel, o Location Rating, que faz uma avaliação da
localização do hotel, o Cleanliness, que é o atributo responsável por quantificar a limpeza
de um hotel, o Front Desk Rating, que classifica a recepção, o Service Rating, que avalia
o serviço do hotel e o Business Service Rating, que pontua, de acordo com os usuários,
os serviços relacionados a negócios. Atributos como ID Hotel, User ID, Location e Price
não estão sendo utilizados nesta proposta.

Após uma análise, percebeu-se que os atributos de avaliação poderiam compor,
ou poderiam indicar, a nota geral de um hotel, porém, observou-se que a nota geral e
os atributos não apresentam uma relação direta. Partindo dessa premissa, torna-se im-
portante analisar as avaliações dos diversos serviços de um hotel e traçar uma correlação
com a avaliação geral realizada por um usuário. Entende-se que existe subjetividade nas
avaliações de usuários e por isso pode haver divergência na composição das notas para
serviços e nota geral.

2.2. Descrição do problema
A base de dados apresenta problemas nas respostas de alguns atributos, estes podem não
ter sido fornecidos pelo usuário isto mostra uma incoerência pois a nota geral deveria es-
tar de acordo com a nota dos atributos. O atributo de avaliação geral é pontuado sem uma
relação com os demais atributos dessa base, em face desta pontuação, este trabalho pro-
cura identificar uma correlação nas avaliações dos atributos individuais com a avaliação
geral.

2.3. Soluções desenvolvidas
Após observar a base de dados, foi identificado que algumas instâncias continham valo-
res negativos (-1) que poderiam interfir no processamento geral do algoritmo proposto.
Estes valores, por sua vez, representam a ausência de avaliação sobre um determinado
atributo. Ao mesmo tempo, identificou-se que a base de dados não continha nenhum tipo
de avaliação zerada, pois os valores de avaliações são inteiros de 1, como sendo a menor
avaliação e, 5, sendo a maior avaliação (mais positiva).

Para tratar os valores negativos foi desenvolvido um algortimo onde todos os va-
lores −1 passam a ser 0. Esta metodologia foi importante pois valores negativos influen-
ciam na soma dos atributos, tanto para o cálculo da média ponderada quanto no cálculo
utilizando Integral de Choquet.

Uma caracterı́stica desta proposta é que, quando um usuário deixa de avaliar um
atributo, este não é considerado para compor a média. É importante salientar que o algo-
ritmo desenvolvido, ao identificar uma soma dos atributos individuais como sendo zero,
isto é, quando um usuário não avaliou nenhum atributo, o algoritmo ignora a instância e
não a utiliza para as funções de agregação.

2.3.1. Média Ponderada

Uma das funções de agregação que está sendo utilizada é a média ponderada dos atributos
individuais, sendo que é considerado o mesmo peso para cada atributo, fazendo com que
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nenhum atributo tenha mais importância que outro. A média destes atributos é calculada
por instância e individualmente, posteriormente é comparada com a avaliação geral do
hotel.

Dado, um conjunto de atributos W = {w1, w2, ..., wn}, a média ponderada destes
atributos é calculada através dos seguintes passos:

1. Cálculo da matriz de pesos: para compor a média ponderada os atributos in-
dividuais receberam os seus respectivos pesos conforme mostra a equação 1.
Cada atributo é dividido pela soma de todos os atributos que fazem parte de uma
instância, portanto, a soma de cada instância desta matriz será 1.

w =
w

sum(w)
(1)

2. Cálculo do valor estimado: o valor estimado v̂i é calculado de acordo com a
equação 2. Cada atributo calculado pela equação 1 é multiplicado pelo atributo
equivalente, com o valor absoluto. Como resultado, tem-se um valor estimado,
que prediz uma avaliação geral conforme os atributos individuais qualificados pelo
usuário. Salienta-se que este valor não representa uma percepção de um usuário e
sim uma composição realizada através de várias classificações.

v̂i =
n∑

j=1

wj × aj (2)

3. Cálculo do erro quadrático: considerando o valor do atributo Overall Rating,
sendo representado por vi e o valor estimado, representado por v̂i utiliza-se a raı́z
do erro médio quadrático (RMSE) para comparar o valor predito com o valor
classificado pelo usuário. A equação 3 mostra como é calculado o RMSE para
estes valores 1.

e =

√∑t
i=1(vi − v̂i)2

t
(3)

2.3.2. Integral de Choquet

A integral de Choquet é análoga a integral de Lebesgue definida em relação a uma medida
clássica. A integral de Choquet é construı́da de acordo com o conceito de medida fuzzy e
vem sendo utilizada como um operador de agregação não-linear no contexto dos sistemas
de apoio a decisão multicritério. A integral de Choquet foi implementada segundo a
equação 4.

Cm( ~X) =
n∑

i=1

(X(i) −X(i−1) ×m(A(i))) (4)

A implementação da integral de choquet requer cuidados e ajustes de variáveis
um cálculo preciso. Primeiramente, ordena-se a matriz com os valores absolutos dos atri-
butos. Em um segundo momento são percorridas todas as instâncias e calculado o valor

1Como estratégias de implementação, o algoritmo gera um vetor contendo todos os valores de diferença
entre vi e v̂i.
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de choquet. O RMSE é calculado através do quadrado da subtração do valor absoluto e
valor de choquet, e, em seguida é feito a raiz do somatório dividido pelo número de total
de instâncias.

3. Resultados
Para analisar os resultados de forma mais detalhada, optou-se por aplicar um processo de
redução de instâncias obtendo-se assim 10 bases com valores diferentes. Após o processo
de redução a primeira análise foi feita com 10% de instâncias da base original. Neste
caso o RMSE para a agregação por média ponderada resultou em 2, 4677 e a agregação
usando a integral de Choquet mostrou um RMSE de 1, 8420. Os valores obtidos para as
todas as bases de dados são mostrados na Tabela 1. Quando a base de dados é aumentada
então observa-se que o uso da integral de Choquet como agregação ainda permanece
sensivelmente melhor, porém, cabe ressaltar que para bases de dados com 60%, 70%,
80%, 90% e 100% dos dados, não houve alteração do RMSE tanto para Choquet quanto
para Média Ponderada.

Tabela 1. Resultados do RMSE da Integral de Choquet e Média Ponderada

Tamanho Base de
Dados (%)

Média Ponderada Integral Choquet

10% 2,4677 1,8420
20% 2,4832 1,8443
30% 2,4525 1,8704
40% 2,4663 1,8838
50% 2,5217 1,8844
60% 2,5358 1,8825
70% 2,5358 1,8825
80% 2,5358 1,8825
90% 2,5358 1,8825
100% 2,5358 1,8825

É possı́vel observar que o menor RMSE utilizando a integral de Choquet como
agregação é 1, 8420 quando o algoritmo é executado em uma base de dados contendo
apenas 10% dos dados. Quando analisa-se os resultados da média ponderada, percebe-se
que o menor RMSE é 2, 4525 ao executar o algoritmo em uma base de dados contendo
30% dos dados. Por outro lado, o maior valor de RMSE utilizando a integral de Choquet
é 1, 8844 quando seleciona-se a base de dados com 50% dos dados, já o maior valor utili-
zando a Média Ponderada 2, 5358, que acontece para todas as bases de dados analisadas
maiores ou iguais a 60%. Ao observar o pior resultado utilizando a integral de Choquet
nota-se que, mesmo assim, este método proporciona um resultado sensivelmente melhor
ao melhor resultado utilizando a Média Ponderada.

A Figura 1 mostra um gráfico contendo os resultados obtidos após a execução dos
algoritmos para o cálculo da integral de Choquet e Média Ponderada.

4. Considerações Finais
Este trabalho procurou-se estabelecer uma comparação entre dois métodos de agregação.
Funções de agregação se intensificaram na literatura, principalmente no campo da Inte-
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Figura 1. Integral de Choquet e Média Ponderada

ligência Artificial, e são largamente utilizadas em aplicações computacionais no contexto
de reconhecimento de padrões e classificações.

Procurou-se estabelecer uma comparação entre a média ponderada e a integral de
Choquet. Após um processo de algoritmização de âmbos os métodos, foi escolhido uma
base de dados com as caracterı́sticas desejadas para o desenvolvimento da aplicação. Para
uma análise mais especı́fica, optou-se por particionar a base de dados em dez tamanhos
diferentes. Os algoritmos desenvolvidos foram executados com todas as bases de dados
gerando um conjunto de resultados passı́vel de análise.

Este trabalho tem como diferencial apresentar uma função de agregação baseada
na integral de Choquet como uma alternativa positiva as funções clássicas. Como des-
crito no trabalho, os resultados da aplicação mostram que a integral de Choquet realiza
predições com um erro menor do que a média ponderada.

A ideia deste trabalho teve origem na disciplina de Computação Difusa e Inter-
valar do Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional da Universidade do
Rio Grande, e trata-se de um trabalho em fase inicial que servirá como base para novas
análises. Futuramente pretende-se analisar outros métodos de agregação fuzzy em uma
gama maior de bases de dados que atendam este tipo de aplicação.
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Abstract. Verigraph-GUI is a graphical editor that is in development to create
graph grammars for Verigraph, a tool developed for implement graph transfor-
mation as close as possible of the algebraic theory. Verigraph-GUI is yet in its
initial development stage, allowing specification of only typed graph grammars
until now, but we intent to develop several extensions at this model.

Resumo. Verigraph-GUI é um editor gráfico que está sendo desenvolvido para
especificar gramáticas de grafos para o Verigraph, uma ferramenta desenvol-
vida com o intuito de implementar transformação de grafos o mais próximo da
teoria algébrica. O Verigraph-GUI ainda está em seus estágios iniciais de de-
senvolvimento, permitindo apenas gramáticas de grafos tipados até o momento,
mas nós planejamos desenvolver várias extensões para esse modelo.

1. Introdução
Transformação de Grafos é um conceito matemático que se baseia na modificação de
grafos através do uso de regras [Ehrig et al. 2006, Rozenberg 1997]. Isso permite a
especificação de sistemas complexos, com seus aspectos estáticos e dinâmicos, de uma
forma visual, intuitiva e ainda assim formal. Para isso podemos usar grafos para modelar
estados do sistema e usar regras de reescrita como transições entre esses estados. O as-
pecto formal de transformação de grafos permite a aplicação de várias técnicas de análises
sobre o sistema.

Uma das diversas abordagens que existem de se aplicar Transformação de Gra-
fos é a abordagem algébrica, que se utiliza de noções da teoria das categorias. Teoria
das categorias permite utilizar um alto nı́vel de abstração, permitindo que a abordagem
algébrica seja utilizada não apenas em grafos, mas em um grande número de estruturas
[Ehrig et al. 2006], como grafos tipados, grafos rotulados, grafos com atributos, etc.

A ferramenta Verigraph [Azzi et al. 2018] foi desenvolvida para implementar
Transformação de Grafos o mais próximo da abordagem algébrica. Dessa forma o Ve-
rigraph pode ser expandido para usar uma grande variedade de estruturas, incluindo as
próprias regras de reescrita (gramáticas de segunda ordem). Isso diferencia o Verigraph
de outras ferramentas, como o AGG [Taentzer 2000] e o Groove [Rensink 2004], que
foram implementadas de forma mais concreta.

O Verigraph não possui, no entanto, uma GUI própria que permita editar as
gramáticas de grafos com suas próprias estruturas. A forma de entrada e saı́da utilizada no
momento para a ferramenta é carregar e gerar um arquivo de texto no formato utilizado

∗Trabalho em andamento
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pelas ferramentas AGG e Groove. O problema é que devido a como essas ferramentas
foram implementadas, é difı́cil criar gramáticas de grafos para tipos de estruturas diferen-
tes do que o que elas foram desenvolvidas para criar. Gramáticas de segunda ordem, por
exemplo, requerem certos “arranjos” para que possam ser especificadas no AGG.

Por isso estamos desenvolvendo o Verigraph-GUI, que tem o objetivo de permitir
a edição de gramáticas de grafos e a visualização de resultados diretamente no Verigraph.

2. Gramáticas de Grafos

Gramáticas de grafos são um modelo matemático que permite a especificação de sistemas
de forma visual e intuitiva. Esse modelo é uma derivação das Gramáticas de Chomsky,
com a utilização de grafos ao invés de strings [Rozenberg 1997].

Existem diversas abordagens para especificar gramáticas de grafos. Uma das prin-
cipais abordagens utilizadas é a abordagem algébrica [Ehrig 1979, Löwe 1993], a qual
iremos ver nesta seção. Outras abordagens podem ser encontradas em [Rozenberg 1997].

Na abordagem algébrica, uma regra de grafos r : L → R é um (homo)morfismo
parcial de grafos r. Um morfismo de grafos é o mapeamento de vértices e arcos de um
grafo L para vértices e arcos de um grafo R de forma a preservar os nodos de origem e o
destino dos arcos. (veja a Figura 1 como exemplo).

Figura 1. A é morfismo de grafos. B não é um morfismo de grafos.

Nessa forma de representar regras, interpretamos que elementos de L mapeados
para R são preservados. Elementos de L não mapeados para R são deletados e elementos
de R que não tenham sido mapeados de L são criados

Outra forma de representar uma regra nessa abordagem é através de um span de
homomorfismos totais de grafos r : L ← K → R. Nesse caso, K serve como interface
entre L e R, indicando os elementos a serem preservados. A interpretação operativa se
mantém semelhante.

Para fazer a aplicação de uma regra, o que chamamos de passo de derivação,
devemos primeiro achar uma ocorrência (match em inglês) do lado esquerdo da regra L
no grafoG que queremos transformar. Essa ocorrência é modelada por um morfismo total
de grafos, o que significa que todos os elementos de L devem estar presentes em G para
que a regra possa ser aplicada.

O resultado do passo de derivação é obtido formalmente através de um pushout
(Single-Pushout), ou de dois pushouts (Double-Pushout) no caso das regras serem espe-
cificadas no formato L← K → R.
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2.1. Grafo-Tipo

Para facilitar o entendimento das especificações, é comum o uso de algum mecanismo de
tipagem de grafos. Isso também permite deixar as especificações mais simples e com-
pactas. Mecanismos de tipagem comuns são o uso de rótulos, o uso de atributos (onde a
cada elemento é associado um conjunto de tipos de dados abstratos) e o uso de grafos-tipo
(onde um grafo especifica os tipos de cada elemento).

Um grafo-tipo é um grafo que tem cada um de seus elementos mapeado para outro
grafo (que é chamado de grafo tipado). Esse mapeamento é modelado por um homomor-
fismo parcial de grafos. O uso de grafos-tipo, além de permitir a tipagem, permite a
restrição de quais elementos podem ser conectados com quais em um grafo tipado.

3. Sistemas para Gramática de Grafos

Nesta seção, faremos uma breve revisão sobre alguns sistemas para gramáticas de grafos,
mais especificamente AGG, Groove e Verigraph.

3.1. AGG

O AGG [Taentzer 2000] suporta grafos tipados com atributos e permite a execução de
regras, utilizando-se de Single-Pushout(SPO). Com essa ferramenta pode-se realizar a
análise de pares crı́ticos e checagem de consistência.

A ferramenta oferece um editor gráfico que permite a modelagem de gramáticas
de grafos e a visualização de resultados da execução das regras de execução e das análises.
O editor permite ao usuário escolher a aparência dos nodos e arcos, permitindo que cada
elemento tenha uma cor e forma diferente, o que facilita a distinção de elementos dos
grafos.

Uma caracterı́stica interessante do AGG é que atributos são objetos do Java.
Essa caracterı́stica permite a utilização de classes criadas pelo usuário e a chamada de
métodos dessas classes durante a aplicação de regras. Um exemplo é apresentado em
[Taentzer 2000].

Pode-se também utilizar o interpretador do AGG para utilizar transformação de
grafos em outros projetos escritos em Java.

3.2. Groove

O Groove [Rensink 2004] suporta grafos rotulados com tipos e atributos. Seu foco prin-
cipal é a checagem de modelos de sistemas orientados a objeto. A ferramenta aplica a
execução de regras com SPO e permite a geração de espaços de estado.

O Groove oferece um editor gráfico que permite a criação e edição de gramáticas
assim como a visualização de resultados da execução de regras e análises. A edição
de elementos se baseia nos rótulos de cada elemento. Rótulos podem especificar tipos,
atributos e operações em regras.

Também são oferecidas ferramentas de linha de comando para realizar análises
sobre uma gramática de entrada.
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Figura 2. Edição de um grafo-tipo no Verigraph-GUI.

3.3. Verigraph
O Verigraph [Azzi et al. 2018] suporta por padrão grafos tipados sem atributos - mas pode
ser facilmente estendido para usar outras estruturas - e permite a execução de regras de pri-
meira e segunda ordem usando Double-Pushout (DPO). A ferramenta permite a execução
de técnicas de análises estáticas, como Análise de Pares Crı́ticos, Análise de Sequências
Crı́ticas e Calculo de Regras Concorrentes;

O Verigraph oferece ferramentas de linha de comando para realizar análises sobre
uma gramática de entrada. A gramática de entrada pode ser no formato padrão do AGG
ou do Groove, podendo o resultado ser mostrado no terminal ou ser escrito em um arquivo
nesse formato.

4. Verigraph-GUI
O Verigraph-GUI 1 é um editor de gramáticas de grafos que está sendo desenvolvido com
o objetivo de integração com o Verigraph. Atualmente o Verigraph-GUI está em seus
estágios iniciais e permite a criação de gramáticas simples, com criação de regras sem
NACs e de primeira ordem apenas.

Nessa seção apresentaremos o Verigraph-GUI, começando pela interface e se-
guindo com a arquitetura e as features implementadas.

4.1. Interface

A interface do Verigraph-GUI é mostrada na Figura 2. À esquerda, pode ser vista uma
árvore contendo os grafos que especificam a gramática sendo editada, como o grafo-tipo
(TypeGraph), o grafo inicial (InitialGraph) e as regras (Rules). O grafo selecionando é
mostrado na área central, na qual seu diagrama pode ser modificado pelo usuário. À di-
reita está o painel inspetor, que permite que o usuário modifique o rótulo e as propriedades
de um elemento selecionado, dependendo do contexto em que ele se encontra.

1https://github.com/artFuchs/verigraph-GUI
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A Figura 3 mostra a aparência do painel inspetor de acordo com o contexto da
aplicação. Os contextos da aplicação podem ser:

• (A) quando o diagrama selecionado for o TypeGraph. Nesse contexto, pode-se
alterar propriedades como o layout do elemento selecionado, como cores, a forma
do nodo ou o estilo da arco.
• (B) quando o diagrama selecionado for o InitialGraph. Nesse contexto, pode-

se selecionar os tipos dos elementos selecionados e permitir ou não rotulamento
automático para os elementos (novos elementos são numerados) A aparência dos
elementos será herdada dos elementos do TypeGraph
• (C) quando o diagrama selecionado for uma regra. As possibilidades de edição

são as mesmas que em (B), com a adição de selecionar uma operação para os
elementos.

Figura 3. Variantes do painel inspetor no Verigraph-GUI.

4.2. Arquitetura
O Verigraph-GUI é escrito em Haskell [Marlow 2010], uma linguagem de programação
funcional pura, utilizando-se da biblioteca GI.Gtk, que gera bindings com o toolkit GTK+,
para gerar a interface do usuário. A escolha da linguagem Haskell se deve à possibilidade
de reutilização de estruturas do Verigraph.

O Verigraph-GUI é composto por 3 partes: GraphEditor é a parte principal, que
constrói a GUI e implementa as funcionalidades da aplicação. Data implementa as estru-
turas de dados utilizadas pelo editor, bem como métodos para manipulá-las. Render é a
parte do editor responsável pela renderização dos elementos do grafos.

A Figura 4 ilustra a arquitetura explicada acima. Retângulos brancos represen-
tam módulos enquanto retângulos azuis representam tipos de dados. Setas representam
dependências entre os módulos.

4.2.1. GraphEditor

GraphEditor é o módulo principal do Verigraph-GUI. É ele que inicializa a GUI e imple-
menta os callbacks das ações do usuário, sendo responsável pela parte de entrada e saı́da
da aplicação.
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Figura 4. Arquitetura do Verigraph-GUI.

Esse módulo possui 3 submódulos importantes:

• UIBuilders - oferece métodos para construir partes da GUI, como janelas e painéis.
• SaveLoad - módulo responsável por salvar, carregar e exportar os dados do pro-

grama.
• GrammarMaker - oferece métodos para gerar, a partir dos diagramas editados,

uma estrutura do tipo Grammar, utilizada pelo Verigraph.

4.2.2. Data

Data é o módulo responsável pela especificação dos tipos de dados usados para especificar
os diagramas. São eles:

• Info - uma String associada a um elemento do grafo (nodo ou arco), no formato
“[op:]labeltype”, onde

– label é o rótulo do elemento
– type é o tipo associado ao elemento
– op é a operação aplicada ao elemento, sendo usada apenas em grafos que

especificam regras.
• GraphicalInfo - tipo de dados que contém as informações visuais de nodos e arcos,

como posição e layout.
• DiaGraph - par onde o primeiro elemento é um Graph e o segundo elemento é um

GraphicalInfo
• EditorState - uma tupla contendo informações para desenhar um diagrama sendo

editado. Dentre as informações estão: o diagrama sendo editado, os elementos
selecionados, o nı́vel de zoom e o deslocamento do canvas.

4.2.3. Render

Render é a parte que especifica as operações de desenho dos diagramas. Ele possui dois
submódulos:

• Render especifica operações básicas de desenho de diagramas, como renderNode
e renderEdge.
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• GraphDraw especifica como cada tipo de diagrama é desenhado com as operações
oferecidas por Render

4.3. Features

O Verigraph-GUI permite a especificação de gramáticas de grafos constituı́das de um
grafo-tipo, um grafo inicial e um conjunto de regras. Condições Negativas de Aplicação
(NACs) e gramáticas de segunda ordem não são suportadas até o momento, mas estão
planejadas.

A especificação do grafo-tipo é obrigatória e cada tipo especificado deve ter um
nome único, salvo o caso em que um tipo de arco e um tipo de nodo têm o mesmo nome. A
ferramenta informa se dois elementos têm o mesmo nome, sombreando os elementos em
vermelho. Cada tipo pode ser associado a um layout composto por cor de preenchimento,
cor da linha e forma no caso de nodos e cor da linha e estilo no caso de arcos.

A forma básica de especificar tipos para os elementos no InitialGraph e nas Ru-
les é usando as caixas de combinação “Node Type” ou “Edge Type” no painel inspetor
(Figura 3 (B) e (C)). Outra forma é utilizando o campo Label, digitando uma string no
formato “rótulo{tipo}”. O mesmo pode ser feito para a especificação das operações em
regras (nesse caso o formato da string passa a ser “[op:]rótulo”, onde op pode ser “new”
ou “del”. ‘[’ e ‘]’ indicam que “op:’ pode ser omitido, e nesse caso nenhuma operação é
executada sobre o elemento).

A gramática especificada pode exportada para .ggx, o que ainda é necessário para
ler um arquivo no Verigraph, uma vez que o Verigraph-GUI ainda não foi integrado à
ferramenta.

5. Comparação com outros editores

Nesta seção, faremos uma comparação das features (implementadas e previstas) do
Verigraph-GUI com o AGG e o Groove.

5.1. Criação da gramática

O Verigraph-GUI, (até o momento) pode gerar gramáticas limitadas a um grafo-tipo, um
grafo inicial e um conjunto de regras.

O AGG permite a especificação de um grafo-tipo, o qual pode ser ativo ou não, e
permite a especificação de vários grafos iniciais, que podem ser analisados/transformados
um por vez.

O Groove permite a especificação de vários grafos-tipo, permitindo a conexão
entre eles, e de vários grafos iniciais.

5.2. Especificação e destaque de tipos

No AGG deve-se especificar os possı́veis tipos dos elementos (nodos e arcos) antes de
criá-los. Cada tipo é especificado por uma string e um layout, onde o layout é uma mistura
de formas e cores para nodos e estilos para arcos). A string pode ser vazia e pode haver
multiplos elementos com a mesma string, desde que a combinação string/layout não tenha
sido criada anteriormente.
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No Groove o tipo de um nodo é especificado por uma string prefixada por “type:”,
a qual fica em negrito. Arcos não têm tipos nessa ferramenta.

No Verigraph-GUI o tipo de um elemento (nodos e arcos) é definido exclusiva-
mente no grafo-tipo. Cada tipo é definido por uma string e tem um layout associado. Os
layouts incluem 3 formas diferentes para nodos e 3 estilos diferentes para arcos.

5.3. Regras
Uma regra no AGG consiste de dois grafos, para representar os lados esquerdo e direito da
regra, e zero ou mais grafos para representar Condições Negativas de Aplicação (NACs).

Uma regra no Groove consiste de um único grafo, tendo a informação de
operações de deleção e criação atrelada aos elementos (prefixos “del:”, “new:”), NACs
são especificadas no mesmo grafo, com um rótulo de “embargo” (“not:”).

O Verigraph-GUI especifica regras em um estilo semelhante ao Groove, mas as
NACs (recurso ainda não implementado) serão especificadas por grafos separados do
grafo da regra (como feito no AGG).

5.4. Execução e análise
AGG e o Groove permitem a execução de regras e visualização de análises pelo GUI.

O Verigraph-GUI no momento permite apenas a edição de gramáticas para usar
de entrada no Verigraph, exportando a gramática para um arquivo .ggx.

6. Especificando uma Gramática
Para ilustrar o funcionamento do Verigraph-GUI e suas diferenças em relação ao AGG
e Groove, iremos mostrar nessa seção como especificar uma gramática simples em cada
ferramenta. Essa gramática contém um grafo inicial e apenas uma regra, move pacman -
a regra usada na Figura 1 para explicar a noção de homomorfismo de grafos.

Começando pelo AGG, para criar a gramática é necessário primeiro especificar
quais elementos podem ser criados (painel à direita na janela). Após isso podem ser
criados os grafos para os lados esquerdo e direito da regra (eles podem ser vistos na parte
de cima do editor na Figura 5) e o grafo inicial (na parte de baixo da janela do editor).
Para especificação da regra, deve-se ainda fazer o mapeamento entre os elementos dos
dois grafos que compõem a regra. Esse mapeamento é explicitado pelos números que
precedem o tipo de cada elemento.

Considerando a ferramenta Groove, para especificar o grafo inicial (start), que
pode ser visto na Figura 6, basta criar nodos e arestas e dar rótulos a eles. Tipos no
Groove nada mais são do que rótulos iniciados com “type:”). Caso um grafo-tipo não seja
especificado (nesse exemplo não será), rótulos e tipos podem ser criados de forma livre
durante a construção dos grafos. Criar uma regra é semelhante a criar um grafo inicial,
mas deve-se especificar quais elementos deve ser deletados e quais devem ser criados com
rótulos “new:”e “del:”.

Por fim, para especificar essa mesma gramática no Verigraph-GUI, devemos
começar especificando um grafo-tipo. Para isso, criamos os elementos dando a cada um
um rótulo único e associamos layouts a eles. Um grafo-tipo possı́vel pode ser o especifi-
cado na Figura 2.
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Figura 5. Criando uma gramática com o AGG.

Figura 6. Criando uma gramática com o groove.

Para construir o grafo inicial (que pode ser visto na Figura 7 à esquerda), deve-
mos criar os elementos e selecionar seus tipos. Construir a regra (Figura 7 à direita), é
semelhante a construir o grafo inicial, com a adição de selecionar a operação executada
para cada elemento (nenhuma, criar, deletar). Esse formato de regra foi inspirado nas
regras do Groove por ser intuitivo e simples de especificar, não precisando especificar um
mapeamento entre os lados da regra como é feito no AGG.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros

Esse artigo dá uma visão geral sobre o Verigraph-GUI e o compara com outras duas
ferramentas, AGG e Groove. O Verigraph-GUI está em seus estágios iniciais de desen-
volvimento, não tendo muitas features implementadas ainda.

Até o momento, o Verigraph-GUI pode apenas exportar uma gramática especifi-
cada no formato .ggx, mas posteriormente ele irá ser integrado ao Verigraph, permitindo

276 V Workshop-Escola de Informática Teórica — Passo Fundo, 09 a 11 de outubro de 2019



Figura 7. Criando uma gramática com o Verigraph-GUI.

a execução de análises no próprio editor.

Trabalhos futuros para o Verigraph-GUI e o Verigraph incluem:
• suporte a Grafos com Atributos
• suporte a edição de gramáticas de segunda ordem
• mudanças na usabilidade da ferramenta (mudanças na forma de interação, ajustes

na interface)
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