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RESUMO

O emprego da TCS para síntese de supervisores para SEDs é limitado quan-
do  há explosão combinatória de estados. O uso de distinguidores foi introduzido na 
TCS visando a simplificar a modelagem das especificações, com garantia de sínte-
se do supervisor maximamente permissivo enquanto a aproximação da linguagem 
do distinguidor implica uma síntese de menor complexidade, porém sem garantias 
de que o supervisor resultante será maximamente permissivo. O objetivo deste 
trabalho é propor um método para se obter um supervisor, no contexto das aproxi-
mações na TCS-D, o menos restritivo possível quando o supervisor maximamente 
permissivo não puder ser obtido. O método consiste no emprego da Busca Tabu 
para explorar o espaço formado pelos supervisores por distinguidores aproximados 
em busca do supervisor com a maior medida de linguagem. O algoritmo de busca 
foi aplicado a um sistema de empilhamento e verificou-se que o método é eficaz.  

Palavras-chave: Sistema a eventos discretos, Controle supervisório Dis-
tinguidores, Aproximações, Busca heurística.

ABSTRACT

The application of SCT to synthesize supervisors for DES is restricted when 
there is combinatorial state explosion. The use of distinguishers was introduced 
for SCT in order to simplify specification modeling task meantime guaranteeing the 
synthesis of the maximally permissive supervisor while the approximation of the lan-
guage of the distinguisher provide computational savings in the synthesis, although 
with no guarantee of maximum permissivity. The  purpose of this work is to propose 
a procedure to obtain the least restrictive achievable supervisor, in the context of 
approximations in the SCT-D, when the maximally permissive supervisor can’t be 
synthesized. A stacking manufacturing line was solved by the use of the search al-
gorithm and the method was shown  effective.
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INTRODUÇÃO

Os Sistemas a Eventos Discretos (SED) (Cassandra e Lafortune, 2008) pos-
suem um comportamento dinâmico com evolução dirigida a eventos que ocorrem 
de forma discreta e não uniforme no tempo, em contraste com os sistemas con-
tínuos, cujo espaço de estados varia de forma contínua e dependente do tempo. 
Os SED geralmente consistem na interação entre diversos subsistemas com com-
portamentos autônomos que carecem de regras para um funcionamento conjunto 
adequado. O comportamento desejado deste sistemas deve ser então garantido 
pela ação de um agente externo de controle.

A Teoria de Controle Supervisório (TCS) (Ramadge e Wonhan, 1989) provê 
métodos para se obter um agente de controle para SED, expresso na figura do 
supervisor que atua observando a interação e o funcionamento dos vários subsis-
temas e decidindo, a cada evento ocorrido, quais os próximos passos possíveis. 
Ele pode determinar que alguns eventos nunca ocorram e levar o sistema a um 
comportamento desejado. A TCS garante ainda que o supervisor sintetizado seja 
maximamente permissivo, isto é, permite que o SED se comporte da maneira de-
sejada restringindo seus eventos o mínimo necessário. 

Os passos necessários envolvem modelar o comportamento em malha aberta 
e as especificações, que são os requisitos do sistema. O supervisor é obtido então 
por um algoritmo com complexidade polinomial no número de estados da planta e 
da especificação a partir do comportamento da planta submetido a essas especifi-
cações. 

O número de estados da planta, porém, em geral cresce exponencialmente com 
o número de subsistemas devido à explosão combinatória de estados que ocorre ao 
se compor os modelos obtidos individualmente para cada subsistema(Cassandra e 
Lafortune, 2008), sendo o mesmo válido para a especificação. Para contornar a ex-
plosão combinatória de estados da planta e da especificação, foi introduzido à TCS 
o controle modular (Wonham e Ramadge, 1988; Queiroz e Cury, 2000) e o controle 
modular local (Queiroz e Cury, 2002a,b).

Contudo, em sistemas complexos com grande número de elementos interco-
nectados, a escrita das especificações pode se tornar uma atividade de difícil reali-
zação. Com o objetivo de facilitar essa etapa da TCS, foi introduzido o conceito de 
distinguidores, que podem ser implementados, por exemplo, pela inserção de um 
sensor no sistema. (Bouzon et al., 2008a,b, 2009).

Os distinguidores são modelos que, inseridos no sistema, permitem o refi-
namento de eventos, isto é, ocorre o mapeamento de cada evento original em um 
novo conjunto de eventos que caraterizam suas instâncias. Eles são incorporados 
às plantas do sistema, o que se traduz no refinamento de eventos desta. Com o 
refinamento, a modelagem de especificações se torna uma tarefa mais simples. No 
entanto o custo computacional permanece o mesmo que para a TCS sem distingui-
dores. Esta aparente incoerência deriva do fato de que a complexidade do sistema, 
antes resultado das intricadas especificações, agora provém da planta refinada do 
sistema.

Os mesmos autores introduziram também outro conceito que busca aliar a 
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facilidade de escrita de especificações com a redução do custo computacional: os 
supervisores aproximados. Nessa abordagem são utilizados distinguidores para 
refinamento dos eventos, porém somente algumas instâncias de alguns eventos 
são distinguidas entre si. O custo computacional diminui, mas a permissividade do 
supervisor é penalizada e não se pode garantir neste tipo de síntese que o super-
visor obtido será o menos restritivo possível ou que constituirá uma solução para o 
problema de controle.

Como não é possível determinar previamente quais distinguidores aproxi-
mados conduzem ao supervisor maximamente permissivo, é necessário sintetizar 
cada supervisor aproximado até que se encontre a solução menos restritiva dentre 
as possíveis, ou seja, emprega-se a busca exaustiva (PARDALOS et al., 2011), 
demandando tempo e recursos computacionais.

Buscando resolver a questão levantada, este trabalho propõe aliar a redução 
de complexidade computacional oferecida pelo uso de aproximação por distingui-
dores à exploração do espaço de soluções com busca heurística (PARDALOS et 
al., 2011). A busca heurística (BROWNLEE, 2011) garante a convergência para um 
solução satisfatória em menos tempo e examinando menos opções do que a busca 
exaustiva. No entanto seu emprego demanda que haja uma relação de ordem entre 
os elementos do espaço de busca de tal forma que o espaço seja totalmente orde-
nado, ou seja, que as soluções sejam comparáveis entre si, para o que sugere-se 
empregar a medida de linguagem proposta em WANG e RAY (2002).

Os algoritmos necessários para a busca foram desenvolvidos e aplicados a 
um sistema de manufatura com empilhamento, em que verifica-se a eficácia do 
método. O novo método proposto pode ser aplicado a outros sistemas de controle 
em que o grande número de elementos coíbe a síntese de um supervisor ótimo. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na seção concei-
tos preliminares introduz-se a Teoria de Controle Supervisório com Distinguidores; 
a seção metodologia apresenta os algoritmos de Busca Tabu e a medida de lin-
guagem;  a seção estudo de caso ilustra o exemplo e os resultados do método e o 
artigo termina com a seção de conclusão que aborda as contribuições do artigo, su-
gestões de aspectos a serem investigados futuramente e as restrições do trabalho.

CONCEITOS PRELIMINARES

Controle Supervisório
Os Sistemas a Eventos Discretos (SED) são sistemas dinâmicos cuja evolu-

ção é dirigida por eventos de ocorrência não determinista e discreta no tempo. Isto 
significa que não é possível prever quando um evento irá ocorrer e, a cada ocorrên-
cia, o estado do sistema como um todo é alterado instantaneamente. 

O conjunto formado pelos eventos de um SED é chamado alfabeto e é usu-
almente denotado por Σ. Conforme o sistema evolui, são geradas sequências de 
eventos que podem ser representadas pela concatenação ou justaposição dos 
eventos contidos no alfabeto Σ. Essa concatenação forma sequências de eventos 
denominadas cadeias ou palavras. O comprimento de uma palavra s é representa-
do por |s|, expressando o número de eventos que formam a palavra s, e a cadeia 
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1 de comprimento nulo é chamada cadeia vazia, representada pelo símbolo ε.

Devido ao fato de que a linguagem é um conjunto de palavras, as operações 
definidas sobre conjuntos também podem ser aplicadas a linguagens, tal como a 
interseção. Outras operações também são definidas sobre linguagens (CASSAN-
DRAS e LAFORTUNE, 2008), sendo importante para este trabalho o prefixo-fe-
chamento definido como . O prefixo-fechamento de 
uma linguagem  contém L, todos os sufixos de todas as palavras contidas em  
L e a cadeia vazia. Se L = , L é dita ser prefixo-fechada.

Duas linguagens L1, L2  são ditas não conflitantes quando todos os prefixos 
contidos na interseção entre os prefixo-fechamentos de cada linguagem são pre-
fixos de pelo menos uma cadeia contida na interseção entre as linguagens. Em 
notação de conjunto: .

Seja um autômato finito determinista , em que Σ é o con-
junto de eventos que ocorrem no autômato Q,  é o conjunto de estados, Qm é o 
conjunto de estados marcados, qi é o estado inicial e  é a função de 
transição entre os estados. 

A relação entre a linguagem de um SED e o autômato que o modela é tal que, 
para um autômato G, a linguagem gerada L(G) modela o comportamento gerado e a 
linguagem marcada Lm(G) modela o comportamento marcado e são definidas como:

Em que os estados marcados são estados de relevância para o sistema.
A linguagem gerada por um autômato G, L(G), é, por definição, prefixo-

-fechada, em contrapartida, para a linguagem marcada Lm(G) tem-se que 
. 

Um autômato é dito acessível se todos os seus estados são alcançáveis por 
uma cadeia de eventos a partir do estado inicial e é dito ser co-acessível se a partir 
de qualquer de seus estados é possível chegar a algum estado marcado. Os SED 
cujos comportamentos são não bloqueantes, ou seja, sempre é possível continuar 
a  evoluir, são modelados por autômatos acessíveis e co-acessíveis, ditos Trim, e 
suas linguagens são tais que  .

Os SED por vezes incluem vários subsistemas que podem ser modelados 
individualmente. O modelo completo do sistema então pode ser obtido por intermé-
dio da composição dos diferentes modelos desses subsistemas. Para linguagens 
define-se  o produto síncrono entre linguagens e para autômatos a composição 
síncrona,equivalentes entre si. A composição síncrona entre autômatos estabele-
ce que um evento em comum a dois modelos só ocorre se ocorre para os dois  
simultaneamente.
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Sejam os autômatos . O au-
tômato   que representa a composição sín-
crona entre os dois é tal que:

A Teoria de Controle Supervisório (TCS) foi introduzida em (RAMADGE e WO-
NHAM, 1989) e estabelece métodos formais fundamentados na Teoria de Lingua-
gens e Autômatos para obter um controle qualitativo de um SED. Esse controle é 
exercido por um agente externo denominado supervisor. Segundo CURY (2001), 
o supervisor interage com o sistema numa estrutura de malha fechada de modo 
que, a cada evento ocorrido na planta, o supervisor define quais eventos, dentre os 
possíveis, são permitidos ocorrerem em sucessão imediata.

O comportamento de um sistema geralmente tem algumas restrições. No con-
texto da TCS, a linguagem que modela essa restrição denomina-se especificação 
denotada por E. Cada restrição pode ser modelada individualmente e a especifica-
ção global será então obtida da composição síncrona entre elas. 

A Linguagem-alvo, , é o comportamento fisicamente possível 
do sistema que atende à especificação E no sentido que e . 

No entanto, o comportamento desejado do sistema pode exigir que eventos 
não controláveis sejam impedidos de ocorrer, o que de fato não pode ser feito. A 
solução é então extrair de  uma linguagem que não impeça nenhum evento não 
controlável de ocorrer e que ao mesmo tempo restrinja o comportamento da planta 
o mínimo possível. Esse é o Problema do Controle Supervisório (PCS).

Problema do Controle Supervisório (RAMADGE e WONHAM, 1989): Dada 
uma plantacom alfabeto Σ e uma especificação genérica  e o comporta-
mento desejado . Encontrar um supervisor não bloqueante S tal que 

.
Uma linguagem K’ é dita ser controlável em relação a (e.r.a) linguagem prefixo-

-fechada L e a um conjunto de eventos não controláveis  se .
O supervisor maximamente permissivo não-bloqueante é implementado pelo 

elemento supremo do conjunto , denotado 
supC(K,G)=Lm(Z).

Um supervisor S pode ser representado por um autômato Z cuja transição de 
estados é dirigida pela ocorrência de eventos na planta G. A ação de controle S de 
, definida para cada estado do autômato correspondente Z, é desabilitar em G os 
eventos que não podem ocorrer em Z depois de uma dada sequência observada 
de eventos. O sistema em malha fechada S/G pode ser descrito pela composi-
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A Teoria de Controle Supervisório (TCS) foi introduzida em (Ramadge e wo-
nham, 1989) e estabelece métodos formais fundamentados na Teoria de Lingua-
gens e Autômatos para obter um controle qualitativo de um SED. Esse controle é 
exercido por um agente externo denominado supervisor. Segundo Cury (2001), o 
supervisor interage com o sistema numa estrutura de malha fechada de modo que, 
a cada evento ocorrido na planta, o supervisor define quais eventos, dentre os pos-
síveis, são permitidos ocorrerem em sucessão imediata.

Problema do Controle Supervisório 
(Ramadge e Wonham, 1989): Dada uma planta G com alfabeto Σ e uma espe-

cificação genérica E ⊆ Σ* e o comportamento desejado k = E ∩ Lm(G). Encontrar um 
supervisor não bloqueante s tal que que φ ≠ Lm (S/G) ⊆ K .
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1 ção síncrona Z||G, que define as duas linguagens de malha fechada S/G = L(Z||G) 

e Lm(S/G)= Lm(Z||G). Além de restringir o comportamento da planta ao desabilitar 
eventos controláveis, uma tarefa só é considerada completa em malha fechada se 
é marcada tanto pela planta quanto pelo supervisor. Um supervisor S é não-bloque-
ante para G se . 

A planta gera os eventos espontaneamente e o supervisor apenas desabilita a 
ocorrência dos eventos necessários, sem obrigar a ocorrência de nenhum evento.  
Qualquer evento δ da planta que pode ter sua ocorrência impedida pela ação de um 
supervisor, é denominado controlável com δ ∈ Σc, caso contrário ele é denominado 
não-controlável e δ ∈ Σu, tal que e .

Controle Supervisório com Distinguidores
A tarefa de modelagem de algumas especificações pode se tornar muito comple-

xa e os distinguidores podem ser uma alternativa para simplificá-la (BOUZON, 2008; 
CURY, 2013). Os eventos podem ser refinados e a informação implícita carregada por 
estes refinamentos são usados para simplificar a modelagem de especificações. Para 
cada evento , haverá um conjunto de refinamentos, denotados por  que herdam o atri-
buto de controlabilidade do evento . O evento  é dito ser a máscara para os eventos em 
. A união dos conjuntos de refinamentos para todo  é o alfabeto refinado.

Considere um mapeamento mascarador : ∆*→Σ* tal que  e 
 para t = ∆*,e p ∈ ∆δ e δ ∈ Σ que mapeia cada cadeia em ∆* para Σ*. Este 

mapeamento pode ser aplicado a uma linguagem  tal que  
. Analogamente, um mapeamento reverso -1:Σ*→2∆* é definido como 

 e também é aplicado a linguagens, como .
O distinguidor é então um mapeamento D:Σ*→ 2∆* definido como se segue, 

para todo :

O distinguidor pode ser aplicado a linguagens, de forma que D(L) = {t ∈ ∆*| ∃ 
s ∈ L, t ∈ D(s)   e   . Se definido que D(Σ*) = LD, então 

.
Se um distinguidor associa, para cada cadeia s∈Σ*, uma, e somente uma, 

cadeia t ∈∆*, este distinguidor é dito ser preditivo. Neste texto, a linguagem de um 
distinguidor preditivo será denotado por LD. Além disso para um distinguidor predi-
tivo D, D(Π(LD)) = LD. O autômato H, tal que Lm (H)= LD, pode ser construído modular-
mente, em que cada módulo distingue as instâncias de uma máscara em particular.

O teorema 1, apresentado em CURY (2013), demonstra como usar o distin-
guidor para sintetizar um supervisor e enuncia a equivalência entre o supervisor 
obtido por distinguidores preditivos e o obtido no alfabeto original E ⊆ Σ*.

Teorema 1. Dada a planta , a especificação genérica E ⊆ Σ* e o distinguidor 
preditivo D, seja Gd um autômato tal que Lm(Gd) = D(Lm(Gd))(Gd)=Lm(G) ∩  Ld e seja Ed a 
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especificação genérica modelada em ∆* expressando os mesmos requerimentos 
que . Então para :

A complexidade da síntese de um supervisor utilizando-se distinguidores pre-
ditivos é igual a da síntese na TCS original. A razão para tal é que enquanto o uso 
de distinguidores diminui a complexidade da especificação, ele aumenta a comple-
xidade da planta, uma vez que a planta passa a conter o modelo do distinguidor. 

Com o objetivo de poupar esforços computacionais por meio da redução da 
complexidade envolvida na síntese de supervisores, CURY (2013) e TEIXEIRA 
(2011) introduziram a síntese de supervisores por distinguidores aproximados. 

Sejam  Daj e D distinguidores não-preditivo e preditivo, respectivamente, e que 
LD  ⊆ LDaj ⊆ ∆*. Daj é dito ser uma aproximação para o distinguidor D e pode relacio-
nar mais de um refinamento para cada máscara em Σ. O autômato Haj para um 
distinguidor aproximado pode ser construído ao se compor alguns módulos de H, 
mas não todos. As linguagens gerada e marcada para uma aproximação Gaj para a 
planta Gd são tais que L(Gaj) e .

Dadas duas linguagens L1  ⊆ L2 ⊆ ∆* e um conjunto de máscaras Λ ⊆ Σ, L1 é dita ser 
preservante e.r.a L2 se  é verdadeiro que . 
O conjunto  é o conjunto de todas 
as sublinguagens de L1 e Λ – perseverante e.r.a. L2. Pode ser demonstrado que PΛ(L1 , 
L2) é não-vazia e fechada para a união, além disso, o elemento supremo desse conjun-
to é denotado por supPΛ(L1 , L2) (CURY, 2013).

Dada uma aproximação Gaj para a planta Gd , conforme definido acima, e uma 
especificação genérica Ed ⊆ ∆*, para Kaj = Ed ∩  Lm(Gaj), se supC (Kaj ,Ga) e Ld são não-
-conflitantes, um supervisor saj que implementa supC (Kaj ,Gaj) ∩  LD é um supervisor 
não-bloqueante para o sistema. Adicionalmente, supC (Kaj ,Gaj) ∩   LD ⊆ supC (Kd ,Gd) ⊆ 
supPΛ(L1 , L2) ∩   LD. Isto é, o supervisor obtido por distinguidor aproximado, se é não 
conflitante com LD, é tão ou mais permissivo que o supervisor obtido com o distin-
guidor preditivo. 

Se supC (Kaj ,Gaj) e LD são não-conflitantes, uma condição suficiente, mas não 
necessária, para otimidade de saj é que supC (Kaj ,Gaj) = supPΣu (Kaj ,Gaj), para Λ ⊆ Σu.

A complexidade da síntese de um supervisor por distinguidor aproximado é 
O(ng

2ne
2nha

2), em que ng, ne e nha são, respectivamente, o número de estados dos 
autômatos para a planta distinguida por  Δ*, a especificação genérica no alfabeto 
refinado e o distinguidor aproximado. Uma vez que o autômato para o distinguidor 
aproximado Haj é construído pela composição de diferentes módulos, o número de 
estados de Kaj potencialmente cresce exponencialmente com a adição de novos 
módulos, sendo limitado pelo tamanho potencial de , que contém todos os módulos 
distinguidores. Como consequência, as sínteses de supervisores por distinguidores 
aproximados são potencialmente menos complexas que as baseadas nos distingui-
dores preditivos, sendo a complexidade exponencialmente dependente do número 
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METODOLOGIA

O objetivo deste trabalho é propor um método para se obter um supervisor 
não bloqueante tão permissivo quanto possível quando há severas restrições para 
a síntese de um supervisor exato para um sistema. Uma solução para supervisão 
desses sistemas nesse casos é sintetizar um supervisor a partir de aproximações 
da planta, aqui obtidas com auxílio dos distinguidores não preditivos. Esses super-
visores assim obtidos podem ser mais restritivos que o supervisor sintetizado com o 
modelo completo da planta, isto é, com um distinguidor preditivo. Para uma melhor 
solução de controle, o ideal seria encontrar dentre os supervisores aproximados 
possíveis de serem sintetizados, aquele que é o mais permissivo. Essa tarefa con-
tudo exige que se construam todas as soluções possíveis e se analise cada uma 
delas, ou seja, deve-se realizar uma busca exaustiva.

Para um sistema em que haja m módulos possíveis para a construção de um 
distinguidor, haverá 2m combinações para a formação de um distinguidor, o que sig-
nifica 2m supervisores aproximados. Tais problemas são chamados problemas com-
binatórios e soluções deste tipo de problema são obtidas pela otimização combina-
tória. A introdução de heurísticas é então aconselhável (PARDALOS et. al., 2011). 

No presente contexto, heurísticas são estratégias para guiar o processo de 
busca e que visam explorar eficientemente o espaço de busca para encontrar so-
luções o mais próximas possível da ótima, geralmente empregando métodos não 
deterministas. Seu objetivo é melhorar iterativamente uma candidata a solução 
até encontrar soluções que satisfaçam critérios mínimos de aceitabilidade,  pos-
sivelmente sacrificando exatidão em favor de um menor esforço computacional. 
As heurísticas englobam desde algoritmos para obtenção de um ótimo local até 
sofisticados mecanismos de aprendizagem por inteligência artificial (BROWNLEE, 
2011). Para tanto, necessitam que sejam atribuídos índices às soluções, cuja fun-
ção é informar a heurística como prosseguir na exploração do espaço, indicando se 
estão convergindo ou não para um ótimo, o que será tratado na subseção medida 
de linguagem.

Ao confrontar a natureza do problema aqui tratado com as várias heurísticas 
existentes, se sobressai a Busca Tabu, devido à sua afinidade com o espaço dis-
creto e à forma de evolução das soluções, que como na aproximação por distingui-
dores, envolve adicionar ou remover módulos.

Busca Tabu
A Busca Tabu manipula três tipos de memória, cada uma com uma finalidade 

específica. A memória de curto prazo é responsável por armazenar as mudanças 
recentes e impedir que o processo de busca as desfaça num período curto de tem-
po. A memória de médio prazo é responsável por direcionar o processo de busca 
para áreas mais promissoras do espaço de busca, enquanto a memória de longo 
prazo promove diversidade, possibilitando que a busca escape de ótimos locais 
(PARDALOS et. al., 2011).

Pardalos et. al., 2011.
No presente contexto, heurísticas são estratégias para guiar o processo de 

busca e que visam explorar eficientemente o espaço de busca para encontrar so-
luções o mais próximas possível da ótima, geralmente empregando métodos não 
deterministas. Seu objetivo é melhorar iterativamente uma candidata a solução até 
encontrar soluções que satisfaçam critérios mínimos de aceitabilidade,  possivel-
mente sacrificando exatidão em favor de um menor esforço computacional. As heu-
rísticas englobam desde algoritmos para obtenção de um ótimo local até sofistica-
dos mecanismos de aprendizagem por inteligência artificial (Brownlee, 2011). Para 
tanto, necessitam que sejam atribuídos índices às soluções, cuja função é informar 
a heurística como prosseguir na exploração do espaço, indicando se estão conver-
gindo ou não para um ótimo, o que será tratado na subseção medida de linguagem.
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A Busca Tabu é melhor aplicada a espaços discretos e cujos elementos pos-
sam ser representados por estruturas que podem ter partes adicionadas ou remo-
vidas.  Cada adição e remoção é chamada de movimento e resulta em um novo 
elemento. A exploração do espaço de busca por esta heurística então é feita ao 
iterativamente modificar uma solução inicial por meio de movimentos que incluem 
adicionar e/ou remover partes a estas estruturas. 

Os movimentos realizados são armazenados em uma tabela e durante um pe-
ríodo de tempo chamado tempo de tabu eles não podem ser repetidos ou desfeitos. 
Qualquer nova solução obtida por meio de um movimento contido nesta tabela é 
chamada tabu e não é permitida. Com isso evita-se, ao mesmo tempo, que a mes-
ma solução seja encontrada repetidamente e que uma solução recém-criada seja 
descartada ao se desfazer um movimento executado há poucas iterações (GLO-
VER e LAGUNA, 1997). 

A Busca Tabu foi implementada pelo algoritmo 1. A função Inicializa iniciali-
za as variáveis n_iter com o número de iterações, tabu_tenure com o tempo que 
um movimento deve permanecer na tabela de movimentos recentes, sup com um 
supervisor aproximado por um módulo de distinguidor aleatoriamente escolhido, 
sup_ótimo com vazio e o vetor melhor_dist com um vetor vazio.

Três tipos de movimento são possíveis na evolução das soluções: adicionar, 
remover ou substituir um  distinguidor, cada um com uma probabilidade diferente 
de ocorrer. A cada movimento selecionado, os módulos distinguidores envolvidos 
são aleatoriamente escolhidos dentre aqueles disponíveis, ou seja, pertencente ao 
domínio em questão e que não conste como movimento tabu. A função Decisão_
aleatória realiza esta tarefa e sintetiza o supervisor correspondente, atribuindo-o à 
variável sup.

Em seguida é testado o conflito entre o supervisor e a linguagem LD do dis-
tinguidor preditivo, se ele for conflitante uma nova iteração é forçada e a solução 
descartada, caso contrário verifica-se se ele é a solução ótima ao compará-lo com 
o supSigmau      () correspondente e se ele for ótimo a busca encerra. Se os dois 
testes anteriores forem negativos, o índice do supervisor é comparado ao índice de 
sup_ótimo, melhor solução  no momento, se o índice do primeiro for maior que o 
do segundo, sup_ótimo é substituído por sup e a busca prossegue a partir deste. A 
função Indice calcula a medida de linguagem dos supervisores, conforme exposto 
na próxima subseção.

Quando um movimento que adicione um módulo melhorar o índice da solu-
ção, o módulo de distinguidor adicionado é considerado chave e o mesmo é adicio-
nado ao vetor melhor_dist. Se o movimento que remove um módulo resultar em um 
supervisor com índice inferior ao atual, esse módulo também é considerado chave, 
pois sua retirada degenera o índice. Esse módulo é também adicionado ao vetor 
melhor_dist.

Ao final das iterações, é retornado o supervisor contido em sup_ótimo. 

Algoritmo 1-Busca Tabu
Início;
Inicializa (n_iter, tabu_tenure, melhor_dist, sup_ótimo, sup);
Para j de 1 até n_iter Faça

e Laguna, 1997).
Glover 
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1  Decisão_aleatória(sup);

 Se Conflito (sup, LD)=true Então
  próxima iteração;
 Se Compara (sup, supsigmau)=true Então
  sup_ótimo := sup;
  parar loop i;
 Se Indice(sup) > Indice (melhor_solução) Então
  sup_ótimo := sup;
  Se módulo foi adicionado Então
   melhor_dist:=melhor_dist + modulo;
 Se Indice(sup) < Indice (melhor_solução) Então
  Se módulo foi removido Então
   melhor_dist:= [melhor_dist , modulo];
Retorna sup_ótimo;

Fim;

Medida de Linguagem
A medida de linguagem (RAY e PHOHA, 2003; WANG e RAY, 2004), intro-

duzida em WANG e RAY (2002), foi proposta para uma avaliação quantitativa do 
desempenho de um supervisor para SED. Além disso,   a medida também provê 
um ordenamento total para um conjunto de linguagens, sendo ideal para comparar 
supervisores diferentes, problema central de métodos heurísticos para busca em 
espaço formado por distinguidores.

Seja  um autômato. A função característica x : Q → [ 1, -1] 
é definida, para q ∈ Q, como:

(i) x (q) ∈  [ -1, 1] – 0, se q ∈ Qm, e
(ii) x (q) = 0 se q ∉ Qm.
 A função característica atribui a cada estado de G um peso de valor real de 

acordo com como este estado afeta o comportamento do SED. Para o presente 
trabalho, a função característica atribui o peso de valor 1 para todos os estados 
marcados, uma vez que todos estes impactam o comportamento da mesma forma. 

O custo de evento 

O conceito de custo de evento é similar à probabilidade condicional, pois o 
custo de evento em particular depende da sequência de eventos que o precede. 
Para este trabalho, todos os eventos definidos para um mesmo estado são consi-
derados equiprováveis e ao custo do evento é atribuído o valor de 0,8 dividido pelo 
número de eventos cuja ocorrência é definida nesse estado.

A medida de linguagem (Ray e Phoda, 2003; Wang e Ray, 2004), introduzida 
em Wang e Ray (2002), foi proposta para uma avaliação quantitativa do desempe-
nho de um supervisor para SED. Além disso,   a medida também provê um orde-
namento total para um conjunto de linguagens, sendo ideal para comparar super-
visores diferentes, problema central de métodos heurísticos para busca em espaço 
formado por distinguidores.
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O custo de cadeia é o produto cumulativo do custo de evento de todos os 
eventos da cadeia. Com a finalidade de garantir que o custo de cadeia convergirá 
para cadeias de comprimento infinito, o custo de evento é limitado a [0, 1) como 
acima.

Por fim, a medida de linguagem, µ L (G) → ℜ, é a soma do custo de cadeia de 
todas as cadeias contidas em , ponderadas pelo peso atribuído pela função carac-
terística ao estado no qual a cadeia termina, ou seja, .

Um método algébrico para computar a medida de linguagem de L(G) foi pro-
posto em (WANG e RAY, 2002). Primeiramente, um custo de transição de estado  

 é definido como a soma do custo de evento de todos os eventos cuja 
ocorrência implica na transição de dado um estado para um outro em particular.

Um passo importante a ser notado para que se possa comparar a medida de 
linguagem de supervisores supC (Kaj ,Gaj) baseados em diferentes planta aproxima-
das  é estabelecer uma planta comum para obtenção do custo de evento. Este tra-
balho sugere que Gaj, com , seja esta plan-
ta base. A razão para esta sugestão é que Ga é a aproximação mais simples para Gd 
e que  e Lm(Gaj) ∩  Ld  e supC (Kaj ,Gaj) ⊂ Lm(Ga) para todas as plantas aproximadas Gaj, 
também para Gd. Além disso, pode ser mostrado que µ(supC (Kaj ,Gaj) ∩  Ld ∩  Lm (Gaj)) 
=  µ(supC (Kaj ,Gaj) ∩  Ld) quando considera-se Ga como planta base para obtenção do 
custo de evento. Por fim, Ga possui potencialmente menos estados que qualquer 
outra planta aproximada Gaj, tornando a medida de linguagem mais fácil de ser 
computada.

A medida de linguagem pode ser intuitivamente relacionada a quão permissi-
vo um supervisor é. Dado que a medida leva em consideração o número de cadeias 
terminando em um estado marcado, quanto mais cadeias terminando em estados 
marcados, maior a medida será, ou, em outras palavras, menos restritivo será o 
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1 supervisor. Adicionalmente, pode ser demonstrado que, para o conjunto de valores 

determinado para aplicação neste trabalho, a medida de linguagem é um número 
real não-negativo. Desde que as linguagens supC (Kaj ,Gaj), para todas as plantas 
aproximadas Gaj estão contidas na linguagem marcada da planta aproximada mais 
simples Ga, pode ser demonstrado que os valores para µ(supC (Kaj ,Gaj) ∩   Ld) são li-
mitados por µ(Lm ∩   ( Gaj)), podendo este valor ser usado como fator de normalização 
das medidas.

ESTUDO DE CASO

O sistema de empilhamento, figura 1, consiste em sobrepor, na máqui-
na M3, duas peças de origem das máquinas M1 e M2. As máquinas M1 e M2 
operam paralelamente, sendo que a primeira dá origem a peças do tipo B e a 
segunda a peça do tipo D. Ambas as máquinas depositam suas peças no buffer 
B1 de capacidade para duas peças e que alimenta a máquina M3 com duas pe-
ças por vez. A ordem em que as peças são depositadas neste buffer deve ser 
preservada e de acordo com esta ordem quatro tipos de peça serão produzidas 
por M3: peças BB, BD, DB e DD. Ao fim da operação de M3, as peças são depo-
sitadas no buffer B2 de capacidade unitária. O robô RB retira as peças de B2 e 
as destina a uma das esteiras de saída respeitando a convenção de que peças 
do tipo BB devem ser colocadas na esteira E1, BD em E2, DB em E3 e DD em E4.

 

As máquinas M1, M2 e M3 podem ser modeladas segundo seus eventos 
de início e término de operação. Para a máquina M1 estes eventos são respec-
tivamente a e b, para M2 são c e d e para M3, e e f. O estado inicial e final para 
cada autômato é o estado que representa a máquina em descanso, ou seja, 
sem operar nenhuma peça. Ao iniciar operação o autômato passa ao estado 
de operação e retorna ao estado inicial quando ocorre o evento de término de 
operação conforme pode ser verificado para as máquina M1 e M2 na figura 2(a) 
e 2(b), respectivamente.
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Figura 2. Plantas dos subsistemas

A tarefa de modelagem das especificações no entanto, pode ser facilitada 
pelo refinamento dos eventos de M3, atribuindo cada refinamento, ou instância, a 
um tipo de peça processada pela máquina. Assim o evento e será refinado em e1, 
e2, e3 e e4 e o evento f em f1,f2,f3 e f4, resultando na planta apresentada na figura 
2(c). A associação de cada refinamento à respectiva peça será feita pelos distin-
guidores a serem modelados mais a frente. O último elemento a ser modelado é 
o robô RB. Este robô executa quatro movimentos diferentes que se traduzem em 
pegar uma peça em B2 e depositar em uma esteira de saída. Para colocar a peça 
em E1, o par de eventos é p1 para pegar a peça e q1 para colocar na esteira. O 
mesmo vale para as esteiras E2, E3 e E4 alterando-se os índices de p e q para 2,3 e 
4 respectivamente. A planta resultante é visualizada na figura 2(d).

As duas primeiras especificações que devem ser modeladas são as que asse-
guram que a capacidade dos buffers não seja extrapolada, ou seja, devem impedir 
que uma máquina ou robô despeje uma peça em um buffer cheio ou tente retirar 
uma peça de um buffer vazio. 

Figura 3. Especificações do sistema
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1 Como o buffer B1 tem capacidade para duas peças, as máquinas M1 e M2 

podem depositar juntas até duas peças para o completo preenchimento de B1. M3 
ao retirar peças, duas por vez, esvazia totalmente o buffer. Para o buffer B2, RB não 
pode retirar uma peça até que ocorra um depósito por M3 e, até que RB retire uma 
peça, M3 não pode depositar outra peça. Ambas as especificações estão ilustradas 
na figura 3(a) e 3(b), respectivamente.

A especificação de roteamento, figura 3(c), deve determinar o destino de cada 
tipo de peça, assegurando que sejam despachadas pela esteira correta, conforme 
determinado anteriormente. Assim quando uma peça do tipo BB é produzida, even-
to f1, o robô, para depositá-la na esteira E1, deve inciar o movimento 1, ou seja, o 
evento p1 deve se seguir. O mesmo é válido para os pares f2-p2,  f3-p3 e f4-p4.

Para evitar desgaste dos elementos pode ser necessário impor restrições na 
sequência de peças produzidas. Foram concebidos dois tipos de restrição de sequ-
ência de peças. A primeira, restrição 1, determina que uma vez que duas peças do 
tipo DD sejam produzidas sequencialmente, obrigatoriamente uma peça do tipo BB 
deve ser produzida. A segunda trata o mesmo problema, porém invertendo o papel 
das peças BB e DD. Os autômatos que modelam estas restrições são apresentados 
na figura 4.

Figura 4. Especificação de restrição de sequência de peças

O sistema possui somente um elemento com eventos refinados, a máquina 
M3 e, portanto, somente os eventos de M3 demandam distinguidores. 

Os eventos e e f, de M3, foram refinados em quatro instâncias cada e um 
distinguidor foi modelado para cada evento. O evento e, início de operação de M3, 
somente ocorre após haver dois depósitos de peças em B1 por M1 e M2 e a instân-
cia é determinada pelo tipo e ordem de peças retiradas do buffer. O distinguidor He, 
figura 5, determina que se duas peças do tipo B são depositadas, então a instância 
correspondente é e1,  se as peças D e B são depositadas nesta ordem, a instância 
é e3. O mesmo segue para as instâncias e2 e e4, para peças B e D e duas do tipo 
D, respectivamente. 
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Figura 5. Distinguidor do evento e

O distinguidor do evento f, Hf, figura 6, somente determina que uma dada ins-
tância segue a ocorrência do evento e de mesmo índice.

Para a aplicação da Busca Tabu, primeiramente obteve-se a planta global, , 
do sistema, por meio da composição síncrona da planta de todos os subsistemas 
e a especificação global, , por meio da composição síncrona dos autômatos que 
modelam cada especificação. O número de estados obtidos para cada um está 
exposto na tabela 1.

Tabela 1. Número de estados para os autômatos do sistema.

G E

700 75
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Figura 6. Distinguidor do evento f e a especificação global, E , por meio da composição síncrona dos autôma-
tos que modelam cada especificação. O número de estados obtidos para cada um está exposto na tabela 1.

Tabela 1.
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1 Foram realizados dez testes independentes e não-correlatos para a Busca 

Tabu e os resultados estão expostos na tabela 2. A coluna Teste  indica o número 
do teste executado, a coluna Zo mostra o número de soluções pesquisadas até o 
término do algoritmo, a coluna H indica os módulos distinguidores envolvidos na 
síntese.

A coluna intitulada condição expõe se o supervisor retornado é conflitante com 
, se ele pode ser implementado concorrentemente a  como solução para o PCS-D, 
indicado por ótimo, ou, quando não ocorrer nenhum dos dois casos, a coluna con-
tém a medida da linguagem do supervisor. Quando o algoritmo alcançar o número 
máximo de iterações sem encontrar uma supervisor não conflitante, a coluna Zo 
conterá a indicação max.

Ao se analisar os resultados contidos na tabela, deve-se observar que a cada 
iteração o algoritmo de Busca Tabu pode adicionar um novo módulo distinguidor, 
retirar um existente ou trocar um módulo existente por outro aleatório. Por isso, o 
número de módulos distinguidores utilizados na síntese de um supervisor não é 
função do número de soluções que a precederam, ou seja, a aproximação para um 
supervisor obtido na quarta iteração pode conter mais módulos que a aproximação 
para um supervisor obtido na décima iteração.

Tabela 2. Resultados da Busca Tabu para o sistema de empilhamento

Teste Zo H condição Teste Zo H condição

1 3 2,3,4 ótimo 6 14 1,2,4,7,8 ótimo

2 max 0 conflitante 7 7 1,2,3,8 ótimo

3 13 2,3,4,8 ótimo 8 7 1,4,6,7,8 ótimo

4 5 1,3,4,5,8 ótimo 9 10 2,3,4,7 ótimo

5 9 1,2,4,5,6,7 ótimo 10 9 1,2,4,5,8 ótimo

Somente um dos dez testes retornou a solução vazia, ou seja, não foi encon-
trado um supervisor que, implementado com o autômato do distinguidor, conduza 
o sistema a um comportamento livre de estados bloqueantes. Para todos os outros 
testes a solução encontrada foi equivalente à ótima.

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um método baseado em Busca Tabu para obtenção de
supervisor aproximado por distinguidores o menos restritivo possível para sis-

temas de grande porte, para o qual a síntese de um supervisor monolítico ótimo é 
proibitiva devido a explosão combinatória do número de estados. A medida de lin-
guagem foi utilizada para a ordenação total do espaço  entre  supervisores obtidos 
a partir de plantas aproximadas por distinguidores distintos, após adaptação da 
teoria existente às particularidades da Teoria de Controle Supervisório com Distin-
guidores.
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O algoritmo desenvolvido para a Busca Tabu é eficaz e encontrou a solução 
ótima em todos os testes, embora não tenha encontrado o supervisor com o menor 
número possível de módulos, o que deve ser aprimorado em versões posteriores 
do algoritmo. O método é portanto eficaz e constitui alternativa para o controle de 
sistemas de grandes porte.

A principal limitação deste trabalho diz respeito à medida de linguagem, cuja 
restrição imposta para a garantia a convergência da medida, implica que, para 
cadeias longas, embora diferentes, as medidas sejam muito próximas.  Sugere-se 
estudos posteriores para solução do problema ou a proposta de outro operador 
para ordenação do espaço. 
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