AUTOMATYKA  2007  Tom 11  Zeszyt 12

Wojciech Szmuc*

Modelowanie konstrukcji obiektowych jêzyka UML
z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego
1. Wprowadzenie
Modelowanie obiektowe jest obecnie g³ównym podejciem do wytwarzania oprogramowania z³o¿onych systemów oprogramowania. Podejcie to ma wiele zalet, skutkuj¹cych
jego powszechnym zastosowaniem, nie zapewnia jednak wystarczaj¹cych mechanizmów
weryfikacji w³aciwoci tworzonego systemu. Powoduje to koniecznoæ zastosowania dodatkowych narzêdzi pozwalaj¹cych na pe³niejsz¹ analizê w³aciwoci systemu. Istniej¹ce
metody formalne stosowane aktualnie do opisu oraz analizy prostych systemów, nie doczeka³y siê istotnego w³¹czenia w proces wytwarzania oprogramowania. Szczególnie wa¿ne
by³oby zastosowanie tych metod w technice obiektowej, gdy¿ umo¿liwi³oby to stworzenie
równoleg³ej cie¿ki formalnego modelowania oraz weryfikacji, uzupe³niaj¹cych klasyczny
(in¿ynierski) w¹tek rozwijania oprogramowania. Wspomniane rozszerzenie procesu wytwarzania umo¿liwi³oby systematyczn¹ analizê poprawnoci, co prowadzi³oby do wczeniejszego wykrycia i usuniêcia b³êdów.
Jednym z powszechniej stosowanych jêzyków opisu systemów w technologii obiektowej jest UML (Unified Modeling Language) [1]. Jêzyk ten dostarcza rodków do modelowania ró¿nych perspektyw systemu, bêd¹c przez to uniwersalnym narzêdziem do opisu bardzo szerokiej klasy systemów w ró¿nych fazach wytwarzania. Brak precyzyjnej (formalnej)
definicji zarówno w obszarze sk³adni, jak i semantyki uniemo¿liwia formaln¹ analizê (dowodzenie) w³aciwoci modeli opisanych z zastosowaniem UML. W badaniach korzystano
z narzêdzia TAU 2.4 [2] implementuj¹cego (nie w pe³ni) standard UML 2.0 [3].
Sieci Petriego [4] s¹ z kolei metod¹ formaln¹, która wydaje siê najpe³niej modelowaæ
ró¿ne aspekty z³o¿onych systemów. Daje to mo¿liwoæ sprawdzenia w³aciwoci pe³nego
opisu systemu, co w innych metodach formalnych jest czêsto bardzo utrudnione ze wzglêdu na z³o¿onoæ. Opracowany algorytm tworzy sieci realizowalne w CPN Design 4.0 (Coloured Petri Nets Design) [5].

2. Modelowanie diagramów klas
Jednym z wa¿niejszych etapów projektowania oprogramowania obiektowego jest opisanie rodzajów obiektów, które s¹ czêciami systemu. UML definiuje osobny typ diagramu
w celu przedstawienia widoku systemu od strony konstrukcji obiektowych.
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Diagram klas (class diagram) opisuje architekturê systemu  strukturê klas (atrybuty,
metody), powi¹zania miêdzy typami (klasami, interfejsami, typami danych, itp.). Diagram
klas nie jest reprezentowany w sieci Petriego, w formie bezporedniej analogii. Wynika to
z koniecznoci zinterpretowania mechanizmów obiektowych. Wprawdzie zostaje utworzona sieæ zawieraj¹ca analogiczne informacje, ale ich forma mo¿e znacznie odbiegaæ od prostej analogii do diagramu klas.
Ogólnie strona przedstawiaj¹ca klasê zawiera sieci zwi¹zane z realizacj¹ konstruktora
metod oraz destruktora (rys. 1). Sieci te mog¹ byæ (dla poprawienia czytelnoci) zrealizowane na osobnych stronach podstawionych pod przejcia.

Rys. 1. Sieæ Petriego reprezentuj¹ca klasê

Konstruktor tworzy nowy znacznik symbolizuj¹cy obiekt. Znacznik posiada pola
zwi¹zane z atrybutami oraz numerem obiektu. Ich inicjalizacja nastêpuje w konstruktorze.
Zwraca on znacznik obiektu, który jest jego numerem na stronie klasy. Gotowy obiekt
jest umieszczany w miejscu, w którym oczekuje na wywo³anie metody/destruktora (klasa
pasywna), albo startuje maszynê stanow¹ (klasa aktywna). Na stronie reprezentuj¹cej klasê
znajduje siê te¿ licznik instancji. Jest on reprezentowany przez miejsce zawieraj¹ce znacz-
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nik typu ca³kowitego (int). Na pocz¹tku ma wartoæ 0, lecz w miarê tworzenia kolejnych
instancji jest ona zwiêkszana. Konstruktor obiektu pobiera ten znacznik a zwracaj¹c zwiêksza jego wartoæ o 1. Destruktor natomiast zmniejsza wartoæ o 1.
Pierwszym krokiem konwersji jest utworzenie strony, na której mog¹ znaleæ siê
przedstawione ni¿ej konstrukcje z UML.
Klasa (class)  abstrakcja grupy obiektów (rys. 2), które maj¹ takie same w³aciwoci
(atrybuty), zachowania (metody) strukturê i relacje. Klasê mo¿na powo³aæ do ¿ycia, tworz¹c obiekty (chyba, ¿e jest to klasa abstrakcyjna), które maj¹ takie same w³aciwoci.
Ogólnie klasa nie posiada swojego w³asnego sterowania (jest pasywna) w odró¿nieniu od
klasy aktywnej posiadaj¹cej przynajmniej jeden w³asny w¹tek.

Rys. 2. Symbol klasy

W sieci Petriego definicjê klasy przedstawia siê na osobnej stronie. Jest ona reprezentowana przez przejcie w stronie nadrzêdnej (diagram klas), je¿eli nie jest czêci¹ innej
klasy.
Klasa abstrakcyjna (abstract class) jest klas¹, która nie tworzy obiektów. Jest elementem ogólnym, który nie mo¿e byæ bezporednio powo³any do ¿ycia. Kreacja mo¿e nast¹piæ dopiero po uszczegó³owieniu (konkretyzacji). Nie jest to wiêc element, który wi¹¿e
bezporednio definicjê z przebiegiem sterowania. Ma to swoje konsekwencje przy konstruowaniu sieci Petriego, gdy¿ podsieæ bezporednio odpowiadaj¹ca elementowi jest po zakoñczeniu ca³ej konwersji usuwana z sieci. Pierwszym krokiem konwersji jest przet³umaczenie elementu ogólnego na sieæ Petriego. Nastêpnie sieæ jest wykorzystywana przy
tworzeniu elementów specjalizowanych (specialized) w sposób analogiczny do stosowanego dla elementów wirtualnych (opisanych dalej). Po wygenerowaniu wszystkich specjalizacji usuwa siê z modelu sieæ bazow¹.
Klasa mo¿e posiadaæ parametry kontekstowe, które s¹ precyzowane przez dziedzicz¹c¹ j¹ klasê.
Wirtualnoæ okrela, czy klasa mo¿e zostaæ przedefiniowana. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy klasa zawiera inn¹ podklasê. W takim przypadku sieæ Petriego jest tworzona
wed³ug algorytmu dla relacji uogólnienia.
Uogólnienie (generalization) jest relacj¹ pomiêdzy dwiema sygnaturami (na przyk³ad
klasami albo metodami) wskazuj¹c¹, ¿e jedna z nich jest bardziej ogóln¹ sygnatur¹ a druga
jest bardziej szczegó³ow¹. Ta ostatnia dziedziczy wszystkie w³aciwoci od bardziej ogólnej i mo¿e równie¿ posiadaæ dodatkowe w³aciwoci. Z tego powodu relacja uogólnienia
jest równie¿ znana jako relacja dziedziczenia. Je¿eli uogólnienie zostaje ustalone pomiêdzy
dwoma typami (na przyk³ad dwiema klasami) bardziej szczegó³owy typ okrela podtyp bardziej ogólnego typu (który jest czasami nazywany nadtypem). Oznacza to, ¿e instancja bar-
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dziej ogólnego typu mo¿e zostaæ zast¹piona przez instancjê typu bardziej szczegó³owego.
Uszczegó³owienie mo¿e siê wi¹zaæ z ustawieniem parametrów kontekstowych. W sieci
Petriego relacja ta jest realizowana przez skopiowanie sieci typu bardziej ogólnego oraz
dodaniu elementów uszczegó³awiaj¹cych. Je¿eli wystêpuj¹ parametry kontekstowe, to ich
typy okrelane s¹ w miejscu wywo³ania. Na tej podstawie budowana jest sieæ.
Ka¿da klasa mo¿e posiadaæ atrybuty oraz metody. Modelowanie poszczególnych elementów opisu klasy w terminologii sieci Petriego jest opisane poni¿ej.
Atrybut (attribute) jest cech¹, która mo¿e przechowywaæ jeden lub wiele wartoci
podczas pracy systemu. W sieci Petriego atrybuty proste s¹ polami znacznika reprezentuj¹cego obiekt (powo³ywanego przez konstruktora)  ka¿demu atrybutowi odpowiada osobne
pole znacznika.
Je¿eli atrybut jest typu klasa to jego wartoæ jest obiektem. W takim przypadku atrybut
mo¿e byæ powi¹zany przez:
 powi¹zanie,
 agregacja  s³owo kluczowe shared,
 kompozycja  s³owo kluczowe part.
Powi¹zanie (association) jest relacj¹ semantyczn¹ pomiêdzy dwoma lub wieloma klasyfikatorami, wskazuj¹c¹, ¿e instancje tych klasyfikatorów bêd¹ powi¹zane.
W sieci Petriego relacja ta jest reprezentowana przez ³uki zwi¹zane z korzystaniem
przez instancjê danej klasy, z instancji innej klasy. Je¿eli powi¹zanie nie jest skierowane
(nie rozró¿nia instancji korzystaj¹cej oraz wykorzystywanej), to jego uwzglêdnienie w sieci zapewnia t³umaczenie innych elementów UML.
Agregacja (aggregation) jest szczególnym rodzajem powi¹zania. £¹czy ono instancjê
klasyfikatora agreguj¹cego znajduj¹c¹ siê na jednym z jej koñców, z instancj¹ klasyfikatora
czêci znajduj¹c¹ siê na drugim koñcu.
Czêæ po³¹czenia mo¿e wystêpowaæ w wiêcej ni¿ jednej relacji tego typu.
Linia po³¹czenia okrela, ¿e instancja klasy ³¹czonej jest rozwa¿ana informacyjnie
jako posiadana przez instancjê klasy komponentu.
Sieæ Petriego dla tej relacji jest taka sama jak dla relacji powi¹zania skierowanego.
Kompozycja (composition) jest szczególnym rodzajem agregacji. W kompozycji
czêæ jest posiadana przez relacjê i mo¿e przez to wystêpowaæ tylko w jednej relacji tego
typu.
Linia kompozycji okrela siln¹ postaæ agregacji (zwi¹zek ca³oæ/czêæ), gdzie instancja klasy zawieranej istnieje tylko tak d³ugo, jak d³ugo istnieje instancja klasy zawieraj¹cej.
W sieci Petriego konstruktor klasy zawieraj¹cej wywo³uje konstruktora klasy zawieranej
(analogicznie destruktory). Dla czytelnoci sieci klas bêd¹cych czêciami powinny znajdowaæ siê na stronie klasy zawieraj¹cej (jako diagram struktury z³o¿onej).
Je¿eli atrybut dostêpny jest z zewn¹trz, to w celu wykonania na nim operacji pobierany jest znacznik zawieraj¹cy atrybuty.
UML wi¹¿e tryb dostêpu do atrybutów bardziej z pojêciem obiektu ni¿ klasy (inaczej
ni¿ np: C++, Java). Konsekwencj¹ tego jest brak dostêpu metody obiektu do prywatnych
pól innego obiektu nawet, je¿eli s¹ to obiekty tej samej klasy.
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Atrybuty mog¹ wystêpowaæ w liczebnoci wiêkszej ni¿ 1 zapisywanej, w postaci: nazwa: typ[liczebnoæ]. Liczebnoæ (podczas pracy systemu) mo¿e siê zawieraæ w granicach
okrelonych przez wyra¿enie, którego sk³adnia jest nastêpuj¹ca: liczebnoæMinimalna..liczebnoæMaksymalna. Gwiazdka (*) oznacza brak ograniczeñ.
W zale¿noci od tego, czy liczebnoæ atrybutu jest wiêksza od 1, czy nie, faktyczny
jego typ jest ró¿ny. Je¿eli liczebnoæ jest wiêksza od 1, to atrybut bêdzie typu kontener,
który mo¿e przechowywaæ listê wartoci. Je¿eli liczebnoæ wynosi dok³adnie 1 (lub 0..1), to
nie stosuje siê kontenera.
W zale¿noci od tego, jakie biblioteki typów danych s¹ dostêpne, typ kontenera mo¿e
byæ ró¿ny. Zazwyczaj poszczególne generatory kodu bêd¹ dostarczaæ ró¿nych typów kontenerów dla zapewnienia odpowiedniej integracji z jêzykiem docelowym. Je¿eli ¿adna specyficzna biblioteka nie zosta³a za³adowana, to u¿yty zostanie typ String. W sieci Petriego
konstrukcja zwi¹zana z liczebnoci¹ zale¿y od u¿ytego typu kontenera. Brak mo¿liwoci
zdefiniowania tablicy sugeruje wykorzystanie listy.

Rys. 3. Sieæ Petriego reprezentuj¹ca licznik instancji

Dostêp do tablicy mo¿e byæ uwarunkowany ograniczeniami wynikaj¹cymi z definicji
atrybutu. Nale¿y wiêc zastosowaæ konstrukcjê, która zezwala na powo³anie/skasowanie instancji, je¿eli spe³nione s¹ warunki (rys. 3). W sieci reprezentuj¹cej kontener (w klasie zawieraj¹cej) znajduje siê licznik instancji (obiektów). Jego dzia³anie polega na zliczaniu
wywo³añ konstruktora oraz destruktora. Wywo³anie uzale¿nione jest od bie¿¹cej liczby instancji oraz jej ograniczeñ. Konstrukcja sk³ada siê z miejsca oraz trzech przejæ. W miejscu
znajduje siê znacznik, w którym zapisana jest liczba instancji. Jedno z przejæ odpowiada
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za zliczanie wywo³añ konstruktora. Przejcie to pobiera znacznik z miejsca i je¿eli jego
wartoæ spe³nia warunki utworzenia instancji, to jest on inkrementowany. Równoczenie
zostaje wys³any znacznik do konstruktora obiektu. W odpowiedzi otrzymuje siê znacznik
zawieraj¹cy numer utworzonego obiektu. Jest on zapisywany w kontenerze. Je¿eli obiekt
nie mo¿e byæ utworzony, to inne przejcie przesy³a znacznik do miejsca wskazuj¹cego na
niepowodzenie utworzenia kolejnej instancji. Trzecie z przejæ odpowiada za wywo³anie
destruktora. Dekrementuje ono wartoæ znacznika instancji i przesy³a otrzymany znacznik
(z numerem obiektu) do destruktora.
Atrybut wyprowadzany (derived)  atrybut, którego wartoæ nie jest przechowywana,
lecz obliczana w miejscu odwo³ania siê do niej.
/piPó³: Real
W sieci Petriego odpowiada to konstrukcji, w której algorytm jest zawarty na stronie
podstawionej pod przejcie. Przejcie to jest u¿ywane (wysy³any jest do niego znacznik),
gdy potrzebna jest wartoæ elementu wyprowadzanego. Wynik jest zwracany przez znacznik wychodz¹cy z przejcia. Taka konstrukcja zapewnia jednolitoæ algorytmu dla wszystkich wywo³añ.
Atrybut statyczny (static)  jest atrybutem który, jest zwi¹zany raczej z klas¹ ni¿ instancj¹. Oznacza to, ¿e istnieje tylko jedna instancja atrybutu wspó³dzielona przez wszystkie instancje danej klasy.
static ³añcuch: String
W sieci Petriego nie ma bezporedniej mo¿liwoci przechowywania wartoci zmiennej
globalnej. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ przez utworzenie miejsca po³¹czonego fuzj¹ miêdzy instancjami, w którym bêdzie znajdowaæ siê znacznik przechowuj¹cy wartoæ atrybutu
statycznego. Je¿eli pewna instancja bêdzie potrzebowaæ jego wartoci, to pobierze znacznik, przetworzy jego wartoæ i odda znacznik z powrotem (zasób wspó³dzielony). Je¿eli
atrybut jest obiektem, to zasobem wspó³dzielonym jest znacznik (z numerem) tego obiektu.
Atrybut sta³y (constant)  atrybut, którego wartoci nie mo¿na zmieniæ (wartoæ domylna).
const Real pi=3.1415
W sieci Petriego deklaracja bez nazwy typu np.:
val pi=3.1415;
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, aby nie wystêpowa³y sta³e o tych samych nazwach,
gdy¿ jest to deklaracja globalna.
Operacja (operation) jest deklaracj¹, wskazuj¹c¹ ¿e instancje klasy bêd¹ w stanie
przechwyciæ wywo³ania, które s¹ zgodne sygnatur¹ metody (rys. 4). Metoda (implementacja operacji) jest wykonywana, je¿eli zostanie wywo³ana. To oznacza, ¿e je¿eli odbiorca
jest instancj¹ pasywn¹, to implementacja zostanie wykonana natychmiast po wywo³aniu
metody. Je¿eli odbiorca jest instancj¹ aktywn¹ wykonanie implementacji mo¿e zostaæ
opónione do pewnego momentu w przysz³oci, gdy instancja bêdzie w stanie, w którym
wywo³anie metody jest akceptowane.
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Rys. 4. Symbol operacji

W sieci Petriego metody nie s¹ wprost deklarowane. Ich definicje znajduj¹ siê na stronie zawieraj¹cej definicjê klasy. Mo¿liwe jest automatyczne wytworzenie takiej strony
przez konwersjê [6] algorytmu metody zapisanego przez odpowiedni diagram stanów (statechart diagram).
Metoda jest wywo³ywana przez umieszczenie znacznika w miejscu wejciowym przejcia. Wykonanie uzale¿niane jest od obecnoci znacznika obiektu z takim samym numerem
obiektu w miejscu oczekiwania (przejcie ma 2 ³uki wejciowe)  rysunek 1. W klasie aktywnej (opis dalej) znacznik obiektu jest przesy³any do metody w wyniku wykonywania siê
maszyny stanowej. Parametry dla metody przesy³ane s¹ przez pola znacznika wywo³ania
metody.
Port (port) jest nazwanym punktem komunikacji (interaction point) klasy aktywnej.
Okrela on zrealizowany (przez klasê) interfejs oraz wymagania dotycz¹ce interfejsów innych klas (rys. 5). Jest to statyczny (okrelony z góry) zwi¹zek klasy aktywnej z otoczeniem niezale¿nie od tego czy instancja jest tworzona/niszczona statycznie czy dynamicznie.
Porty mog¹ grupowaæ zbiory interfejsów, które s¹ udostêpniane ró¿nym udzia³owcom.

Rys. 5. Symbol portu oraz interfejsów

W sieci Petriego port jest reprezentowany przez miejsce porednicz¹ce w komunikacji, przez które przesy³ane s¹ sygna³y. Jego kolor jest kolorem (typem) znacznika odpowiadaj¹cego sygna³owi. Je¿eli port ma przesy³aæ wiele ró¿nych sygna³ów, to w sieci Petriego nale¿y zdefiniowaæ jego kolor tak jak dla listy sygna³ów.
W przypadku relacji uogólnienia miêdzy klasami, je¿eli wystêpuj¹ porty nale¿¹ce do
klasy nadrzêdnej, to zostan¹ one odziedziczone.
Dla ka¿dego portu mo¿na okreliæ interfejs realizowany oraz wymagany. Realizowany
interfejs (realized interface) portu okrela przychodz¹ce ¿¹dania, które mog¹ zostaæ obs³u¿one przez ten port. Wymagany (required interface) interfejs okrela wychodz¹ce ¿¹dania,
które musz¹ zostaæ obs³u¿one przez klasê pod³¹czon¹ do portu z zewn¹trz przez jeden lub
wiêcej ³¹czników.

294

Wojciech Szmuc

Interfejs (interface) jest klasyfikatorem, który porz¹dkuje ró¿ne elementy komunikacji (nie jest osobnym obiektem). Okrela on zbiór atrybutów, metod, oraz sygna³ów, które
musz¹ zostaæ zaimplementowane w klasie realizuj¹cej interfejs (rys. 6).

Rys. 6. Symbol interfejsu

Podczas konstrukcji sieci Petriego mo¿na go wykorzystaæ do deklaracji kolorów
miejsc portowych  kolor musi uwzglêdniaæ wszystkie typy sygna³ów, które mog¹ byæ
przes³ane przez port.
Sygna³ (signal) jest jednym z podstawowych rodków komunikacji w UML (rys. 7).
Sygna³ jest asynchronicznym komunikatem, który jest wysy³any pomiêdzy klasami aktywnymi. Mo¿e on przekazywaæ dane, które musz¹ byæ zgodne z zadeklarowanym typem parametru sygna³u.

Rys. 7. Symbol sygna³u

W sieci Petriego sygna³ jest reprezentowany przez znacznik, którego pola s¹ parametrami sygna³u. Znacznik jest zadeklarowany jako rekord, a typy jego pól odpowiadaj¹ typom parametrów sygna³u. Jedno z pól przechowuje nazwê sygna³u. Adres jest zapisywany
w znaczniku w postaci rekordu zawieraj¹cego dwa pola. W pierwszym zapisywana jest nazwa przejcia, pod które podstawiana jest instancja strony z obiektem docelowym. Je¿eli
strona nie jest podstawiana, to pierwsze pole adresu zawiera jej nazwê. Pole to jest typu
³añcuchowego (string). Wartoæ ~” oznacza brak nazwy. W drugim polu przechowywany
jest numer obiektu docelowego. Pole to jest typu ca³kowitego (int). Wartoæ ~1 oznacza
brak numeru obiektu. Adres odbiorcy znajduje siê na pierwszym polu (zawieraj¹cym rekord) znacznika sygna³u. Adres nadawcy (analogiczny) znajduje siê w drugim polu znacznika. Aby adresowanie dzia³a³o poprawnie, wymagane s¹ dodatkowe konstrukcje zwi¹zane
z przesy³aniem sygna³ów do sieci docelowych. Jednym ze sposobów jest odpowiednie ustawienie dozorów przejæ reprezentuj¹cych ³¹czniki. Zezwala³yby one na przes³anie jedynie
znaczników adresowanych do danej podsieci oraz jej podstron (równie¿ z adresem ~1). Takie adresowanie ma sens tylko w przypadku istnienia wielu odbiorców mog¹cych odebraæ
sygna³.
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Lista sygna³ów (signallist)  grupuje zwi¹zane ze sob¹ sygna³y. Konstrukcja ta jest
u¿ywana dla zwiêkszenia zwiêz³oci. Jest ona zazwyczaj wykorzystywana w portach oraz
³¹cznikach, gdy wygodniej jest u¿yæ listy ni¿ wymieniaæ po kolei sygna³y. Konstrukcja ta
nie definiuje sygna³ów, wiêc u¿ywana jest raczej jako wybór.
signallist operator=moneta, wybór, zwrot;
W sieci Petriego nale¿y zdefiniowaæ kolor typu rekord1), który zawiera typy sygna³ów
znajduj¹cych siê na licie.

3. Podsumowanie
W artykule przedstawiono najwa¿niejsze fragmenty modelowania konstrukcji obiektowych z zastosowaniem sieci Petriego. G³ówn¹ przes³ank¹ do tworzenia algorytmu t³umaczenia konstrukcji obiektowych UML by³a mo¿liwoæ wykorzystania istniej¹cych narzêdzi
sprawdzania w³aciwoci sieci Petriego. Z tego powodu na³o¿one zosta³o ograniczenie, aby
tworzenie nowych obiektów nie modyfikowa³o topologii sieci. Wydaje siê, ¿e przyjête rozwi¹zanie, spe³niaj¹c ten warunek, nie wprowadza ograniczeñ modelowania diagramów
UML, a przez to mo¿e byæ stosowane w szerokiej klasie modelowanych systemów.
Generowany w wyniku zaproponowanego algorytmu model wyra¿ony w jêzyku sieci
Petriego mo¿e byæ stosowany do analizy w³aciwoci systemu definiowanego z wykorzystaniem jêzyka UML. Nale¿y go jednak traktowaæ jako pewne ramy specyfikacji, w które
wpisywane s¹ inne modele (np. odpowiednie sieci opisuj¹ce diagramy stanów lub diagramy
czynnoci). Wynikowy model mo¿e byæ wówczas weryfikowany wzglêdem w³aciwoci
wymaganych dla konstruowanej aplikacji. Dok³adniejszy opis translacji oraz proponowanego postêpowania zamieszczono w [6].
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1)

U¿ycie uni by³oby w tym przypadku rozwi¹zaniem efektywniejszym, jednak pojawi³y siê problemy z wy³uskaniem zmiennych  CPN zg³asza³ niezgodnoæ typów.

296

Wojciech Szmuc

