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1. C1. C--E E PetrihoPetriho sítěsítě

Diskrétní matematický model pro popis Diskrétní matematický model pro popis 
paralelních systémů paralelních systémů 
Podtřída obecných Podtřída obecných PetrihoPetriho sítísítí
–– Dvouhodnotové značeníDvouhodnotové značení
–– Konečný počet stavůKonečný počet stavů
CC--E systémyE systémy
–– Případová třídaPřípadová třída



Analýza CAnalýza C--E systémůE systémů

Případový grafPřípadový graf
–– Vztah mezi případy v závislosti na provádění Vztah mezi případy v závislosti na provádění 

událostíudálostí
Výskytová síťVýskytová síť
–– Reprezentace procesu CReprezentace procesu C--E systémuE systému



2. Program 2. Program CESimCESim

MotivaceMotivace
–– Doposud neexistoval vhodný programový Doposud neexistoval vhodný programový 

nástroj pro práci s Cnástroj pro práci s C--E E PetrihoPetriho sítěmisítěmi
Cíle práceCíle práce
–– Grafický editorGrafický editor
–– SimulátorSimulátor
–– AnalyzátorAnalyzátor
–– Podpora výukyPodpora výuky



Grafický návrh sítíGrafický návrh sítí

Grafický vektorový editorGrafický vektorový editor
–– Export do WMF, BMPExport do WMF, BMP
–– Export do XMLExport do XML
–– Tisk, náhled před tiskemTisk, náhled před tiskem





SimulaceSimulace

InteraktivníInteraktivní
–– Řízená uživatelemŘízená uživatelem
AutomatickáAutomatická
–– Řízená programověŘízená programově
Záznam průběhuZáznam průběhu
ZarážkyZarážky





Animovaná změna značeníAnimovaná změna značení



Analýza CAnalýza C--E systémůE systémů

Případový grafPřípadový graf
–– Automatické vygenerování a rozložení grafuAutomatické vygenerování a rozložení grafu
Výskytová síťVýskytová síť
–– Tvorba průběžně při simulaciTvorba průběžně při simulaci
KomplementaceKomplementace CC--E systémuE systému









3. Implementace3. Implementace

Operační systém Microsoft Windows XPOperační systém Microsoft Windows XP
Microsoft Microsoft VisualVisual C++ 6.0, MFCC++ 6.0, MFC
Rozhraní i zdrojové texty v anglickém Rozhraní i zdrojové texty v anglickém 
jazycejazyce
Objektově orientovanýObjektově orientovaný
Důraz na snadnou rozšiřitelnostDůraz na snadnou rozšiřitelnost
19000 řádků19000 řádků



Algoritmus rozložení případového grafuAlgoritmus rozložení případového grafu

Genetický algoritmusGenetický algoritmus
–– Vygenerování náhodné počáteční populaceVygenerování náhodné počáteční populace
–– Selekce jedinců z rodičovské populaceSelekce jedinců z rodičovské populace
–– Podmíněné provedení křížení a mutacePodmíněné provedení křížení a mutace
–– Obnova populaceObnova populace
Kódování souřadnic uzlů v chromozómuKódování souřadnic uzlů v chromozómu
Funkce vhodnosti jedinceFunkce vhodnosti jedince
–– Minimální počet průsečíků hranMinimální počet průsečíků hran





Ukázka práce optimalizaceUkázka práce optimalizace



4. Shrnutí a závěr4. Shrnutí a závěr

Splnění cílůSplnění cílů
Budoucí vývojBudoucí vývoj
PetriPetri NetsNets WorldWorld
–– http://www.http://www.daimidaimi.au..au.dkdk//PetriNetsPetriNets//toolstools/db./db.htmlhtml
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