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APRESENTAÇÃO 

 

 
 É com imenso prazer que apresentamos os Anais do WEIT 2017 (IV Workshop-Escola de 

Informática Teórica), promoção da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPEL), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade de Passo 

Fundo (UPF), realizado na UFSM entre 09 e 11 de Outubro de 2017, com apoio da SBC, CAPES e 

FAPERGS. 

 

O WEIT 2017, em sua quarta edição, selecionou 41 trabalhos técnicos, oriundos das mais diversas 

instituições do Rio Grande do Sul e do Brasil, para apresentação oral e publicação nestes Anais. 

 

O evento tem como objetivo o fomento da área da Computação Teórica proporcionando 

principalmente o encontro de professores, pesquisadores e alunos da área. Para tanto, o WEIT 2017 previu a 

realização de palestras e minicursos convidados, um painel sobre a importância da computação teórica nos 

currículos dos cursos de computação e a apresentação de trabalhos técnicos, que foram selecionados pelo 

Comitê de Programa. 

 

Terminamos este Prefácio agradecendo aos participantes do painel, palestrantes e a ministrante do 

minicursos pela aceitação do convite para fazerem suas apresentações, aos autores pelo interesse em 

submeter seus trabalhos ao evento, aos membros do Comitê de Programa pelas avaliações realizadas e à 

CAPES e FAPERGS pelo apoio financeiro. 
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Painel – O papel da Informática Teórica nos cursos de Computação 
Simone A. da Costa Cavalheiro (UFPel, mediadora), Daltro Nunes (UFRGS), Leila Ribeiro (UFRGS) e 

André Rauber Du Bois (UFPEL). 

 

A Informática Teórica apresenta as bases para os conceitos fundamentais da Computação e é parte de 

qualquer currículo de graduação em Computação. Estudantes relutam em ter uma formação mais 

voltada para a teoria não só por considerarem a área complicada, mas também por não vislumbrarem 

possíveis aplicações práticas de trabalhos teóricos. Assim, o tópico deste painel quer trazer à 

discussão a importância da informática teórica nos cursos de computação. Para tanto, foram 

convidadas pessoas relacionadas à Informática Teórica para apresentarem seus pontos de vista sobre 

o tema. 
 

Palestra – Verificação de sistemas 
Prof. Dr. Christiano Braga (UFF) 

 

Sistemas críticos possuem características que, em caso de falha, podem afetar diretamente a 'raison 

d’être' do sistema ou seu entorno. Os chamados sistemas ciber-físicos, ubíquos hoje em dia, que têm, 

por exemplo, Internet das Coisas como subproblema, são intrinsecamente complexos dadas as 

características que os definem: concorrência, reatividade, sincronismo, tempo-real e alta-interação 

com o mundo físico. Nesta palestra estudamos o problema da verificação de algumas destas 

características. Utilizamos uma abordagem baseada em Lógica de Reescrita, onde computações são 

identificadas à deduções numa lógica apropriada, implementada no sistema Maude. Verificação é 

feita através de simulações num sistema concorrente, representado por um sistema de reescrita no 

qual os termos denotam os estados do sistema e as regras de reescrita seu comportamento. Validação 

de invariantes é realizada através de busca no espaço de estados do sistema, e a validação de 

propriedades temporais é feita, tanto explicitamente quanto simbolicamente, via 'model checking’. 

 
 

Palestra – Semântica Formal de Linguagens de Programação 
Prof. Dr. Álvaro Moreira (UFRGS) 

 

Nesta palestra serão apresentadas diversas facetas da pesquisa em fundamentos de Linguagens de 

Programação. Em particular serão discutidos novas possibilidades de interação entre pesquisadores 

da área de semântica de linguagens com pesquisadores de outras áreas tais como Inteligência 

Artificial e Sistemas Embarcados. 

 
Palestra – Gramática de Grafos 
Dr. Luciana Foss (UFPel) 

 

A complexidade dos sistemas atuais requer o uso de métodos de desenvolvimento que garantem a 

corretude e a qualidade destes sistemas. Métodos formais de desenvolvimento podem ajudar a 

alcançar esses objetivos fornecendo mecanismos para descrever com precisão a estrutura e/ou o 

comportamento de um sistema, bem como disponibilizando técnicas de análise formal. Gramática de 

grafos é um formalismo flexível e bastante adequado para especificação de sistemas complexos que 

devem levar em conta orientação a objetos, concorrência, mobilidade e distribuição. De fato, grafos 

podem ser naturalmente usados para dar uma representação estruturada aos estados de um sistema, 

na qual são destacados os subcomponentes e suas interconexões lógicas. Os eventos que ocorrem no 

sistema e o fazem evoluir de um estado para outro podem ser modelados por aplicações de regras de 

transformação de grafos. Além disso, existem diversas técnicas e ferramentas que dão suporte a 

diferentes tipos de análise de sistemas descritos usando gramática de grafos. Nesta palestra será 

apresentada uma introdução a este formalismo. 

 



Minicurso – Teoria da Informação 
Profa. Dra. Elloá Guedes (UEA) 

 

A Teoria da Informação é uma área do conhecimento inicialmente desbravada por Claude E. 

Shannon que considera a troca de informações por canais clássicos em que as informações são 

modeladas por eventos que ocorrem com certa probabilidade. A proposição da Teoria da Informação 

foi feita inicialmente no âmbito da Engenharia Elétrica, em virtude dos problemas relativos aos 

telégrafos, rádios e telefones que precisavam ser expandidos para atender um número cada vez maior 

de clientes. Atualmente, a Teoria da Informação é utilizada em praticamente toda e qualquer 

tecnologia contemporânea, a exemplo das redes de computadores e dos sistemas de armazenamentos 

de dados. Dois objetivos centrais guiam o desenvolvimento desta teoria, são eles: (1) o 

desenvolvimento de limites teóricos fundamentais para a perfomance alcançável em certas 

comunicações que utilizam determinados canais e códigos; e (2) o desenvolvimento de códigos que 

alcancem performance equiparável aos resultados teóricos estabelecidos. Um adendo recente à 

Teoria da Informação foi feito ao considerar o paradigma da Informação Quântica, visando 

considerar os problemas fundamentais relacionados à transmissão de informação clássica e quântica 

por meio de canais quânticos.Parte II – Conceitos Elementares: Cenário clássico: entropia, modelos 

de comunicações genérico, canal discreto e sem memória, noiseless coding theorem. Cenário 

quântico: teoria de Von Neumann, canais quânticos. 
 

Minicurso – Erro-Zero: Teoria da Informação 
Profa. Dra. Elloá Guedes (UEA) 

 

A Teoria da Informação Erro-Zero foi desenvolvida a partir da Teoria da Informação Clássica por 

meio da identificação de cenários de comunicações em que a presença de erros não era permitida. 

Esta teoria possui uma intersecção interessante com a Teoria dos Grafos, que auxilia na modelagem 

de conceitos e elaboração de enunciados de teoremas, por exemplo. Embora bastante estabelecida no 

cenário clássico, muitos resultados interessantes começaram a emergir desta teoria apenas 

recentemente, quando a Informação Quântica passou a ser considerada. Primeiramente, diversas 

definições de capacidade erro-zero de canais quânticos foram estabelecidas, uma novidade até então. 

Posteriormente, foi possível observar outras características até então inéditas, tais como a 

superativação de canais quânticos com capacidade erro-zero, possibilidade de envio de informação 

em sigilo absoluto, identificação de novas medidas de informação, como a informação acessível 

erro-zero de fontes quânticas, dentre outras. 
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Aplicação do algoritmo Fuzzy ckMeans Image para detecção
de pixels não confiáveis no processo de segmentação de

imagens∗

Ricardo Freddo1, Cristiano Galafassi1, Rogério R. de Vargas1,
Sidnei L. B. Gass1, Alexandre Russini1, Eduardo S. Palmeira2

1Laboratório de Sistemas Inteligentes e Modelagem (LabSIM)
Universidade Federal Pampa (UNIPAMPA) – Campus Itaqui – Itaqui-RS – Brasil

2Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência
e Tecnologia (PPGMC), Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas (DCET)

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) / Ilhéus-BA – Brasil.

Abstract. The fuzzy logic deals with ambiguities and has application in several
professional areas, for better molding itself to the real problems. An area
of good acceptance of the application of fuzzy logic is remote sensing, which
consists of a set of techniques and tools to obtain information from a region of
interest, without direct contact with it. However, the images obtained through
remote sensing must be processed and analyzed. This paper proposes the use
of the Fuzzy ckMeans Image algorithm for a study on the degree of reliability
of pertinence of each pixel to its respective cluster after processing. Results are
discussed by a specialist in the area of visual image classification.

Resumo. A lógica fuzzy trata de ambiguidades e tem aplicação em várias áreas
profissionais, por se moldar melhor aos problemas reais. Uma área de boa
aceitação da aplicação da lógica fuzzy é o sensoriamento remoto, que consiste
em um conjunto de técnicas e ferramentas para obtenção de informações de uma
região de interesse, sem que seja necessário contato direto o local. No entanto,
as imagens obtidas por meio do sensoriamento remoto devem ser processadas
e analisadas. Este artigo propõe o uso do algoritmo Fuzzy ckMeans Image
para um estudo sobre o limiar de confiança de pertinência de cada pixel a seu
respectivo cluster após o processamento. Resultados são discutidos por um
especialista da área de interpretação de imagens.

1. Introdução

Muitas vezes, problemas do dia a dia não podem ser solucionados com certeza absoluta,
isso proporcionou o desenvolvimento de práticas que possibilitam tratar com as incertezas
de cada adversidade. Segundo [Zadeh 1965], diariamente muitas coisas não podiam ser
definidas com precisão, como por exemplo, quando se olha para uma pessoa, não é pos-
sível saber sua idade exata, necessitando então de uma resposta de meio termo, isso o
levou a desenvolver a lógica fuzzy.

∗Estágio do trabalho: Concluído.

10 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



Enquanto na lógica clássica e mais usual (lógica Booleana) as situações são
tratadas com rigidez, ou seja, são admitidas apenas respostas com 0 e 1 (falso e ver-
dadeiro), na lógica fuzzy são admitidos todos os valores entre 0 e 1, fazendo com que haja
mais detalhes no estudo dos dados. De acordo com [Silva 2005], um valor de 0,5 pode
representar meio verdade ou meio falso, e um valor de 0,1 e 0,9 representa quase falso e
quase verdade, respectivamente.

A lógica fuzzy é um instrumento capaz de encontrar soluções em problemas onde
os dados de entrada são incertos e devolver conclusões convertidas em formatos numéri-
cos, sendo esta sua principal característica e vantagem [Tanscheit et al. 2007].

Quanto aos conjuntos fuzzy, diferente da lógica Booleana, no qual cada indivíduo
pertence somente a um grupo, na lógica fuzzy um indivíduo pode pertencer a dois ou mais
conjuntos, com certo grau de pertinência. Por exemplo, em uma imagem aérea de uma
área rural, pode-se ter áreas com solo encharcado, solo exposto e vegetação rasteira. Se
esta área for dividida em dois grupos, pode ocorrer em algumas regiões a existência de
solo exposto com solo encharcado ou vegetação rasteira com solo encharcado. Desse
modo, a área de solo encharcado pertence com certo grau de pertinência ao grupo de solo
exposto e ao grupo de vegetação rasteira. Segundo [Zadeh 1965], o grau de pertinência
pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, onde 1 afirma completa pertinência a um único
grupo e 0 indica exclusão dos demais.

O que irá definir o grau de pertinência do objeto em um grupo para cada caso é
uma função de pertinência que é modelada unicamente para a utilização de um problema
específico.

No processo de fuzzificação são dadas as variáveis linguísticas de entrada e as
funções que determinarão o grau de pertinência, retornando os conjuntos fuzzy contendo
os indivíduos com seus graus de pertinência. Como as funções que determinam os graus
de pertinência tem suas características, é importante um estudo prévio do que o processa-
mento deverá retornar, para que os valores de saída possuam qualidade [Ross 2004].

A lógica fuzzy tem várias aplicações, uma delas está centrada no processamento
de imagens digitais, onde é aplicada para quantificar o grau de pertinência de cada pixel
a determinados grupos de cores predefinidos pelo usuário. A lógica fuzzy aplicada ao
processamento de imagens digitais permite a manipulação das incertezas dos dados e sua
adequada manipulação e quantificação, ainda, permite que os dados sejam combinados e
se tornem um único valor final [Boaventura 2010].

O sensoriamento remoto utiliza o processamento de imagens em seus estudos e,
segundo [Novo 1993], é caracterizado por um conjunto de atividades que torna possível
a obtenção de informações de objetos que compõem a superfície terrestre sem que seja
necessário o contato direto com o local desejado. Tem como principal objetivo obter
informações e codificá-las em tabelas, gráficos ou mapas, tornando a leitura dessas infor-
mações mais simples. Em outras palavras, o processamento de imagens aplicado ao sen-
soriamento remoto procura melhorar o aspecto visual da imagem, proporcionando maior
facilidade no reconhecimento de padrões e posterior retirada de informações da imagem
processada [Meneses and Sano 2012]. Os mesmos autores ressaltam em seu trabalho que
a obtenção das informações de sensoriamento remoto necessita de métodos e análises
claras e lógicas para que possam ser aplicados a qualquer produto, tornando possível a
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análise de diferentes dados por diferentes profissionais.

Ainda, o agrupamento de dados utilizado no processamento de imagens não
garante que cada pixel tenha pertinência confiável a um certo grupo, podendo assim, ser
um pixel não confiável. Este artigo aplica o algoritmo Fuzzy ckMeans Image [Freddo
et al. 2017] para agrupar os pixels, variando o limiar de confiança e, para cada limiar
diferente, separando em outro grupo os pixels não confiáveis. Resultados são discutidos
na seção 3 por um especialista na área de interpretação de imagens.

2. Metodologia
Os experimentos foram realizados utilizando uma imagem que representa uma área de
cultivo com arroz irrigado e pastagem natural predominantes na fronteira oeste do Rio
Grande do Sul conforme mostrado na Figura 11.

Na área de estudo, pode-se destacar o processo de preparo do solo para implan-
tação da cultura (arroz irrigado) e áreas com a cultura já implantada (em fase de desen-
volvimento vegetativo). Observa-se também, reservatório de água utilizado para irrigação
da cultura, bem como as áreas com pastagem natural, destinadas à pecuária extensiva,
juntamente com bosques de eucalipto que servem como abrigo aos animais e fonte de
madeira para uso na propriedade.

A imagem processada pelo algoritmo Fuzzy ckMeans Image proposto a partir de
uma adaptação do algoritmo Fuzzy ckMeans de [de Vargas et al. 2011] e [de Vargas
2012].

Para processamento da imagem, utilizou-se um computador com sistema opera-
cional GNU Linux, distribuição Ubuntu 14.04, com 4 GB de memória ram, processador
Core i5, 2.50 Ghz.

Foram utilizados como parâmetros de entrada 5 clusters, valor de fuzzificação
(m = 1,50) e critério de parada (ε = 0,001), por serem os valores mais usuais [Cox 2005]
e por serem valores utilizados em trabalhos como [de Vargas et al. 2016] e [Gass et al.
2017]. Além disso, para o limiar de confiança executou-se processamentos para valores
iguais ou acima de 0, 5, 0, 6, 0, 7 e 0, 8.

O processamento ocorreu tendo como dados de entrada a imagem, o valor de
fuzzificação, o número de clusters e o critério de parada, executando os seguintes
procedimentos.

• Pré-processamento da imagem, onde a imagem é desmontada em 3 matrizes de
pixels, correspondendo cada uma à banda RGB (Red, Green, Blue), respectiva-
mente;
• Processamento da imagem, onde é verificado o grau de pertinência de cada pixel

a um certo cluster;
• Pós-processamento da imagem, onde ocorre a verificação do limiar de confiança

de cada pixel a seu respectivo cluster, definindo assim se o pixel receberá uma cor
de algum grupo confiável ou se será agrupado com os pixels não confiáveis. Desse
modo, sendo o último processo, onde a imagem é remontada.

1Imagem obtida através do Google Earthr com dimensão de 968X532X3 pixels, cujas as coordenadas
aproximadas via GPS do centroide da imagem são 29◦11′09.6′′ S e 56◦25′15.8′′ W.
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Os resultados de saída foram analisados por um especialista da área de interpre-
tação de imagens e são comentados na seção 3.

3. Resultados e Discussões

A Figura 1 representa a imagem original da área de estudo, a partir da qual são posterior-
mente analisados os limiares de confiança dos pixels a seus respectivos clusters.

Figura 1. Imagem original. Fonte: [de Vargas et al. 2016]

As Figuras 2, 3, 4 e 5 são os resultados obtidos após o processamento executado
pelo algoritmo Fuzzy ckMeans Image, onde cada cor representa um cluster. As cores e
seus detalhes correspondentes são explanados a seguir:

• Verde escuro: área do reservatório de água usada para irrigação da lavoura de
arroz, remetendo claramente o início da irrigação que se dá por inundação, desta-
cando o restante da área não irrigada que apresenta a cultura implantada ainda sem
a irrigação;

• Azul claro: essa cor representa as áreas com pastagem natural destinadas à
pecuária, porém não foi possível distinguir das áreas de arroz irrigado no início do
desenvolvimento vegetativo devido à semelhança na altura e arquitetura de plantas
bem como pelo predomínio quase absoluto de gramíneas;

• Azul escuro: solo mobilizado e exposto de textura intermediária;

• Marrom: remete a uma área de solo mobilizado no sistema de preparo conven-
cional, manejo este amplamente adotado na lavoura orizícola;

• Amarelo claro: áreas com solo mobilizado e exposto com textura argilosa com
possíveis teores de matéria orgânica ou parcialmente exposto demonstrando falhas
de semeadura ou áreas de pastagens degradadas;

• Rosa: representa o cluster dos pixels não confiáveis.
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Figura 2. Imagem processada com limiar de confiança igual ou acima de 0, 5.
Fonte: Autor.

Figura 3. Imagem processada com limiar de confiança igual ou acima de 0, 6.
Fonte: Autor.

Analisando as Figuras 2-5, é possível perceber que quanto maior o limiar de confi-
ança, maior é o número de pixels não confiáveis. Ainda, os pixels não confiáveis ocorrem
com maior frequência nas regiões onde os clusters se limitam. É possível notar que houve
maior inconsistência nas regiões de pastagem natural (azul claro) próximas de áreas de
solo encharcado (verde escuro).

A Tabela 1 apresenta os valores de pixels confiáveis, não confiáveis e o percentual
de pixels não confiáveis após a finalização do processamento. Verificando que quanto
maior o limiar de confiança, maior é o número de pixels não confiáveis. A imagem contém
um total de 514976 pixels.

Tabela 1. Comparativo entre pixels confiáveis e não confiáveis.
Limiar de confiança Confiáveis Não Confiáveis % Não Confiáveis

0,8 462368 52608 10,22%
0,7 482844 32132 6,24%
0,6 499309 15667 3,04%
0,5 514314 662 0,13%

Para a imagem processada com limiar de confiança igual ou acima de 0, 5, as
incertezas foram quase imperceptíveis, apresentando somente 0,13% de pixels não con-
fiáveis, tendo assim uma imagem processada com 99,87% de pixels confiáveis. Para o
processamento com confiabilidade acima ou igual de 0, 8, nota-se então, que existem in-
certezas no agrupamento, verificando a ocorrência de 10,22% de pixels não confiáveis,
gerando uma imagem com 89,78% de pixels confiáveis, remetendo assim a variação de
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Figura 4. Imagem processada com limiar de confiança igual ou acima de 0, 7.
Fonte: Autor.

Figura 5. Imagem processada com limiar de confiança igual ou acima de 0, 8.
Fonte: Autor.

algum parâmetro para que o resultado seja mais satisfatório, como por exemplo, variar o
número de clusters da imagem.

4. Conclusões
Neste trabalho utilizou-se o algoritmo Fuzzy ckMeans Image no processo de segmen-
tação de imagens. O resultado do processo do algoritmo mostra a quantidade de pixels
confiáveis e não confiáveis, bem como a imagem pós-processada destacando os pixels
imprecisos.

Apesar do algoritmo Fuzzy ckMeans apresentar resultados satisfatórios, como nos
trabalhos de [de Vargas et al. 2016] e [Gass et al. 2017], não identificou-se os pixels
imprecisos.

Nesta proposta, variou-se o limiar de confiança entre [0, 5; 0, 8]. Como pre-
visto, quanto maior o limiar de confiança mais pixels imprecisos compõe a imagem pós-
processada. Ao destacar os pixels imprecisos, o especialista de conhecimento poderá
visualizar áreas onde o algoritmo não possuí um grau de confiança, permitindo que se
possa tomar decisões baseadas na coloração da imagem.

Cabe ressaltar, que para o limiar de confiança de 0, 8, obteve-se 10,22% de pixels
não confiáveis, que acaba sendo um percentual muito elevado, uma vez que possa não ser
necessário a análise de todos os pixels pertencentes a este cluster, onde, possivelmente um
limiar de confiança de 0, 7 seja mais adequado, evitando o trabalho excessivo por parte do
especialista que executa o reconhecimento dos padrões.

Como trabalho futuro, a ideia é variar o número de clusters juntamente com o
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limiar de confiança para discutir o comportamento da imagem resultante, uma vez que
a alteração desses parâmetros causam mudanças significativas na imagem processada.
Pode-se comparar os resultados obtidos desta proposta com trabalhos que identificam
clusters não confiáveis.
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Abstract. Semantics in programming languages not only shows that a program
behaves correctly, but also can provide the programmer methods for proving
language safety. A well defined type system proves that a language is well-
typed, and it is possible to use this feature with formal semantics as proof of
language safety. Therefore, this work has the objective of proving that a java
library for reactive programming, RxJava, is safe and behaves correctly. By
proving a subject reduction theorem with the help of the type system, in a core
language of Java that supports RxJava.

Resumo. O estudo de semântica de linguagens além de mostrar que um pro-
grama se comporta da maneira correta, provém ao programador métodos de
prova de segurança da linguagem. Um sistema de tipos bem definido demontra
que a linguagem é bem-tipada, e é possível usar essa característica em conjunto
à semântica formal como uma prova de segurança. Sendo assim, este trabalho
tem como objetivo demonstrar que uma biblioteca de programação reativa do
java, RxJava, é segura e funciona de maneira correta. Provando um teorema de
Subject Reduction com auxílio do sistema de tipos, em uma linguagem core do
Java que tem suporte ao RxJava.

1. Introdução

Atualmente o desenvolvimento de sistemas utiliza um vasto repertório de métodos for-
mais que ajudam a garantir que o sistema funcionará de forma correta, respeitando as
especificações implícitas ou explícitas de seu comportamento desejado. Em um lado do
espectro têm-se frameworks poderosos como a Lógica de Hoare (conjunto de regras lógi-
cas para um raciocínio rigoroso sobre a corretude na computação); especificação algébrica
(especifica formalmente o comportamento do sistema); lógica modal, entre outros.

Há também técnicas não tão robustas, de forma que possam ser construídos ve-
rificadores automáticos dentro do compilador, ligador ou analisador de programas. Hoje
em dia o método formal leve mais utilizado e melhor estabelecido é o sistema de tipos. O
sistema de tipos é um método sintático que prova a ausência de certos comportamentos
classificando as expressões do programa de acordo com os valores que elas computam
[Pierce 2002].

O uso de tipos consegue reforçar restrições na forma de programas bem-formados,
que obedecem as regras da gramática. Um ponto chave nisso é poder identificar falhas em
programas em forma de erros em tempo de compilação. Se um erro pode ser identificado
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na hora de transformar o código para linguagem de máquina, significa que ele pode ser
identificado e corrigido ao invés de ser descoberto em uma execução mais tarde.

Java é uma linguagem que combina a experiência de desenvolvimento de várias
outras linguagens orientadas a objetos, como C++, Smalltlak e CLOS . A linguagem foi
projetada com alguns objetivos em mente além de orientação a objetos, como portabili-
dade (independência de plataforma), facilidade no uso de recursos de rede e segurança.
Java também se destaca pelo suporte ao uso de herança e polimorfismo, tornando a lingua-
gem uma opção interessante para programas que podem se benificiar do uso de orientação
a objetos.

O trabalho de [Drossopoulou et al. 1999] utiliza o sistema de tipos para demons-
trar que um programa do core do Java é bem tipado, portanto bem comportado e seguro.
Programas utilizando esse core obedecem não somente a sintaxe mas também as regras
de tipo e semântica. Essa abordagem é interessante porque pode-se criar extensões a esse
core, gerando a possibilidade de provar que partes específicas da linguagem ou bibliotecas
adicionais também são bem comportadas.

Um dos objetivos da semântica formal em programas é especificar seu significado
ou comportamento. Ter uma semântica bem definida ajuda ter um programa bem com-
portado (cujo comportamento não foge de um padrão, e normalmente é supervisionado
pelo sistema operacional), e a possibilidade de acontecer imprevistos e resultados não es-
perados é zero. O sistema de tipos pode ser usado a favor desse objetivo, e provar que
um programa é bem tipado além de garantir um certo nível de segurança, mostra que a
linguagem é sound.

Este trabalho visa investigar e implementar a semântica formal e sistema de
tipos de uma biblioteca de programação reativa como uma extensão do core Java.
O paradigma de programação reativa foi recentemente proposto como uma solu-
ção que se encaixa bem para desenvolver aplicações que trabalham com eventos
[Bainomugisha et al. 2013]. É baseado em um paradigma de programação de dados
síncronos [Lee and Messerschmitt 1987] porém com algumas restrições em tempo real.
Além disso, o paradigma permite que o fluxo de dados seja dinâmico (i.e., a estrutura do
fluxo de dados pode mudar durante a execução) e suporta fluxos de dados de alta-ordem
[Cooper 2008].

ReactiveX é uma combinação das melhores ideias do padrão Observer, padrão
Iterator, e programação funcional. É uma biblioteca que implementa programação re-
ativa funcional em várias linguagens. Faz uso de “observables” para representar fluxo
assíncrono de dados, e abstrai todos os detalhes relacionados a threading, concorrência, e
sincronização. [Rea 2017]

O presente trabalho tem como caso de uso a biblioteca RxJava, implementação do
ReactiveX para Java. É uma biblioteca que teve seu desenvolvimento recentemente, por-
tanto é interessante poder mostrar que programas utilizando essa biblioteca se comportam
de maneira correta.

2. Core Java
Segundo [Cardelli 1996] o principal objetivo de um sistema de tipos é prevenir a ocor-
rência de erros de execução. Em sua definição existem dois tipos de erros: trapped e
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untrapped . O primeiro são erros que param a execução na hora e são detectados com
facilidade, já o segundo são erros que passam despercebidos a primeiro momento mas
podem e causam problemas maiores à execução. Um programa é definido como “bem
comportado” se a sua execução não resulta em untrapped errors . O trabalho do sistema
de tipos é garantir segurança da linguagem detectando todos os untrapped errors em to-
das execuções dos programas. Porém a maioria dos sistemas de tipos são projetados para
garantir a propriedade de “bom comportamento” mais geral, e implicitamente garantir
segurança. Sendo assim, a meta do sistema de tipos é garantir o bom comportamento
de todos os programas, utilizando um método que distingue programas bem-tipados e
mal-tipados [Cardelli 1996].

A abordagem de [Wright and Felleisen 1992] se tornou uma das mais flexíveis
para provar segurança de linguagem. O ponto principal é adaptar teoremas de redução
de lógica combinatória para linguagens de programação, e o uso de técnicas de re-escrita
para a especificação da semântica da linguagem. Assim, se um programa é bem-tipado
então está em sua forma mais reduzida ou pode ser reduzido a outro programa bem-tipado.

O trabalho de [Drossopoulou et al. 1999] demonstra que o sistema de tipos do
Java é sound , provando um teorema de Subject Reduction. Define-se uma subset do Java,
uma linguagem que é segura e reflete as características essenciais do Java; um sistema de
reescrita de termos para a semântica operacional; e um sistema de inferência de tipo para
descrever checagem em tempo de compilação. Com isso pode-se provar que a execução
de um programa preserva os tipos, incluindo as relações subclass/subinterface.

Com a utilização do ambiente, é possível acessar as classes pertencentes à árvore
de herança de um objeto sendo analisado. Por meio das relações subclass (v), subinter-
face (≤) e widening (<wdn). O typechecker utiliza isso como uma de suas ferramentas
para analisar o tipo dos componentes do programa. Essa função é chamada de lookup e é
denotada por Γ(Id).

Algumas variações da função lookup podem ser criadas, por exemplo a função
FielDecl(Γ, C, v) que procura a superclasse mais próxima de C (possivelmente a própria
classe C) que contém a declaração da variável v e seu tipo.

A definição da função FieldDecl(Γ, C, v) pode ser dada da seguinte maneira:

Definição 1 Dado um ambiente Γ, contendo a declaração de uma classe C, i.e.
Γ = Γ1, C ext C’ impl I1, . . . In { v1 : T1, . . . vk : Tk, m1 : MT1, . . . ml : MTl }, Γ2 ,
define-se:

FieldDecl(Γ, Object, v) = Undef para qualquer v
FieldDecl(Γ, C, v) = (C,Tj) iff v = vj

FieldDecl(Γ, C, v) = FieldDecl(Γ, C’,v) iff v 6= vj∀j ∈ {1, . . . k}

2.1. Regras de tipo

A checagem de tipo é descrita a partir de um sistema de inferênia de tipos. Em paralelo
com a checagem de tipo o programa é enriquecido, sendo adicionada as informações de
tipo necessárias para a análise. Esse enriquecimento de um programa Javas é dado por
um mapeamento Comp e o resultado do mapeamento é um programa Javase.

Comp : Javas→ Javase
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As maiores mudanças na gramática são informações de tipo obrigatórias em de-
clarações de novas variáveis e métodos, e a utilização de addr(i) que representa uma
referência para objetos.

O corpo de uma classe cBody satisfaz sua declaração Γ(C) se provém um corpo
de método para todas declarações de métodos contidas em Γ(C), resultando na seguinte
regra de tipo:

n ≥ 0, k ≥ 0, m ≥ 0
Γ ` Γ�
Γ(C) = C ext C’ impl I1 . . . In { v1 : T1 . . . vk : Tk, m1 : MT1 . . . ml : MTl }
cBody = C ext C’ { mBody1, . . . mBodyl }
Γ(this) = Undef
mBodyi = mi is λx1 : T1 . . . λxn : Tn { stmts } i ∈ {1, . . . l}
Γ, this : C ` mBodyi : MTi i ∈ {1, . . . l}
Γ ` cBody : Γ(C)
Comp{[cBody, Γ]} = C ext C’ { Comp{[mBody1, Γ]} . . . Comp{[mBodyl, Γ]} }

Essa regra diz que dado um ambiente Γ bem definido (Γ ` Γ�) o lookup Γ(C)
retorna a declaração da classe C que contém k variáveis e l métodos declarados. O ele-
mento cBody representa o corpo da classe C com l corpos de método mBody. Testa-se
então se para cada mBody o identificador m e tipo MT correspondem aos l métodos na
declaração em Γ(C). A conclusão é que cBody satisfaz a declaração Γ(C) e o próximo
passo do mapeamento é aplicar as regras de tipo para cada método da classe atual.

2.2. Semântica Operacional
A semântica operacional especifica o comportamento de uma linguagem de programação
definindo uma máquina abstrata simples para ela. Essa máquina é “abstrata” no sentido
de que usa os termos da linguagem como seu código de máquina, ao invés de um con-
junto instruções de baixo nível de algum microprocessador. Para linguagens simples, o
estado da máquina é apenas um termo. O comportamento da máquina é definido por uma
função de transição que para cada estado: gera o próximo estado por meio de um passo
de simplificação no termo; ou declara que a máquina parou. [Pierce 2002]

Para estudar a semântica operacional do core Java é necessário definir a noção
de estado, que consiste em: mapeamento de identificadores para valores primitivos ou
referências, e de referências para objetos.

state ::= (Ident→ ( V alue ))* ∪ (RefV alue→ Object)*

Cada objeto tem uma anotação de sua respectiva classe. Um objeto consiste em
uma sequência de labels e valores, e cada label carrega a classe em que foi definida.

Object ::=� (LabelName ClassName : V alue)� ClassName

Por exemplo, um objeto de uma classe C3 pode ser representado por:

� (x C1: -3, u C2: ’b’, x C3: addr(4))� C3

Esse objeto representa uma intância da classe C3. O campo x é herdado de C1, e o
campo u de C2; e contém também um campo x (local) que referência um objeto guardado
no endereço addr(4).

Os objetos são construídos de acordo com suas classes, e as variáveis declaradas
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tem que conter valores de acordo com seus tipos. Seguindo definições como a seguinte.

Definição 1 Um valor val fracamente se conforma a um tipo T em um ambiente Γ e um
estado σ se, e somente se:

• se val é um valor primitivo, então T é um tipo primitivo, e val ∈ T;
• se val = null , então T é uma inteface ou uma classe;
• se val = addr(j), então existe uma classe C cuja: Γ ` C <wdn T, e σ(addr(j)) =
� · · · �C.

A partir dessas regras de construção, pode-se definir propriedades que um pro-
grama bem formado obedece. Assim, com uma indução estrutural é possível testar exem-
plos de entrada, utilizando as transformações de estado e objetos para auxiliar as provas.

2.3. Subject Reduction

A propriedade mais básica de um sistema de tipos é segurança (também chamado de
soundness): termos bem-tipados não “dão errado”. Para o caso do sistema de tipos,
dar errado significa que um termo fica preso, pois não é considerado um termo final e
não é aceito em nenhuma regra de avaliação. [Pierce 2002] define duas propriedades
que um programa bem-tipado segue quando não fica “preso”, chamadas de progress e
preservation.

• Progress: Um termo bem-tipado não fica preso (ou é um valor ou pode ser avali-
ado em mais um passo de acordo com as regras de avaliação);

• Preservation: Se um termo bem-tipado dá um passo na avaliação, o termo resul-
tante também é bem-tipado;

Essa definição de subject reduction é usada para provar que o sistema de tipos do
Javas é sound. Utilizando derivações nos termos do programa, é possível provar que os
termos seguem as propriedades de um programa bem-tipado.

3. RxJava

Programação Reativa (Reactive Programming) é programação com sequência de dados
assíncrona. De certa forma isso não é algo novo, um conjunto de eventos ou eventos ao
click são stream assíncronas bem típicas. A parte reativa é a mesma ideia porém mais
poderosa. É possível criar streams de dados de inúmeras fontes, não só eventos de clicks
e hovers. As streams são baratas e ubíquas, alguns exemplos são streams de: variáveis,
entradas do usuário, propriedades, caches, estruturas de dados, etc. [Staltz 2014]

Programação reativa se baseia em programação funcional e complementa adicio-
nando o conceito de fluxo de dados e propagação de mudança nos dados. Programação
Reativa Funcional (FRP, Functional Reactive Programming) é um novo paradigma de
programação popularizado por Erik Meijer (que criou a biblioteca Rx para .NET quando
trabalhava para Microsoft) e se baseia em dois conceitos:

• O código “reage” a eventos.
• O código lida com os valores conforme eles variam no tempo, e propaga as mu-

danças para cada parte do código que usa esses valores.
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Em programação reativa existe normalmente um componente que age como a
fonte, emitindo itens (ou uma stream de dados), e outro componente que observa esse
fluxo de itens e reage para cada item emitido. O padrão Observer consiste em dois tipos
de objetos: observer e subject. Um observer é um objeto que observa as mudanças de
um ou mais subjects. E um subject é um objeto que mantém uma lista de observers e os
notifica automaticamente quando muda seu próprio estado [Maglie 2016].

[Gamma et al. 1994] define o padrão Observer como uma dependência um-pra-
muitos entre objetos, e quando um objeto muda seu estado todos seus dependentes são
notificados e atualizados automaticamente. Esse padrão é o núcleo de programação rea-
tiva. Ele se encaixa perfeitamente com o conceito de programação reativa de prover as
estruturas para implementar o mecanismo de produzir/reagir.

Essa implementação no entanto se torna pouco eficaz quando se quer escrever
lógicas mais complexas. Para isso foi criada a biblioteca RxJava [RxJ 2017], uma im-
plementação do ReactiveX específica para o Java. ReactiveX é uma combinação das
melhores ideias do padrão Observer, padrão Iterator, e programação funcional. É uma
biblioteca que implementa programação reativa funcional em várias linguagens. Faz uso
de “observables” para representar fluxo assíncrono de dados, e abstrai todos os detalhes
relacionados a threading, concorrência, e sincronização. [Rea 2017]

O exemplo abaixo representa um programa simples de RxJava, onde a entrada
são números inteiros de 1 a 5 e a saída um println da sequência inteira.

Listing 1. Exemplo simples de RxJava

Observable <Integer > observable =
Observable.just(1,2,3,4,5);

observable.subscribe(new Subscriber <Integer >() {
@Override
public void onCompleted () {
System.out.println("Sequence completed!");
}
@Override
public void onError(Throwable e) {
System.err.println("Exception: " + e.getMessage ());
}
@Override
public void onNext(Integer integer) {
System.out.println("next item: " + integer);
}

});

Após a execução, a saída esperada é a seguinte:

next item is: 1
next item is: 2
next item is: 3

22 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



next item is: 4
next item is: 5
Sequence completed!

Com o uso de ReactiveX, escrever programas concorrentes se torna mais simples
por alguns motivos:

• Não é necessário lidar com problemas de multithreading.
• Pode-se facilmente transformar um fluxo de dados em outro fluxo de dados (onde

o tipo do dado resultante se diferencia do tipo do dado origem).
• Pode-se facilmente combinar diferentes fluxos de dados (como misturar ou con-

catenar entradas diferentes).

4. Proposta
Semântica em linguagens de programação pode ser vista como um mapeamento feito
pelo compilador para códigos específicos executados, sendo esse mapeamento originado
de um programa feito por humanos.

Essa definição de semântica pode ser aprimorada separando a análise sintática
feita pelo compilador da análise semântica. Classificando sintáxe como a fase livre-de-
contexto da compilação, que gera a parse tree do programa; e semântica como as fases
restantes, que checa tipos, gera código, realiza otimizações, etc.

Ter uma semântica formal bem definida é importante, e o sistema de tipos pode
servir como ferramenta para alcançar característica. Utilizar o typechecker na análise
semântica provém ao programador a habilidade de provar propriedades do programa. O
trabalho de [Drossopoulou et al. 1999] utiliza o sistema de tipos para mostrar que um core
da linguagem Java é sound, concluindo essa afirmação para a linguagem como um todo
por meio da justificação para cada construção permitida (pelas regras de formações de
expressões corretas).

O trabalho de [Wright and Felleisen 1992] define uma abordagem sintática para
prova de type soundness, usando como base a reescrita dos termos do programa. Subject
Reduction é o lema chave para essa prova. E Para que as reduções sejam possíveis, é ne-
cessário ser possível designar um tipo para cada avaliação intermediária de um programa.
Assim, especifica-se avaliação de termos como uma reescrita dos mesmos.

Este trabalho visa investigar e implementar a semântica formal e sistema de ti-
pos do RxJava como uma extensão do core Java. Foi iniciada a implementação de um
parser para o core java utilizando Haskell/Happy. Estabelecendo a sintaxe básica de um
programa Java e um typechecker que utiliza o ambiente Γ em seus testes.

O próximo passo do trabalho é utilizar esse parser como auxílio no estudo das
regras de tipo e provas em programas que utilizam a biblioteca RxJava. E para criar uma
extensão do parser para o RxJava deve-se complementar a gramática, criar novas regras
de tipo e modificar a semântica operacional.
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Abstract. Reversible computing provides means to reconcile the irreversibility
from classical computing models and the reversibility from physical models.
Considering the reversible properties of quantum operations, an effective way
to build a quantum language is to start from a language with explicitly rever-
sible semantics. For a deeper study of these computational models, we plan
on building an interpreter and typechecker for a functional reversible language
capable of expressing quantum control.

Resumo. A computação reversı́vel fornece meios para conciliar a irreversibi-
lidade dos modelos computacionais clássicos com a reversibilidade dos mode-
los fı́sicos. Considerando as propriedades reversı́veis das operações quânticas,
é efetivo construir linguagens que representem tais operações sobre uma lin-
guagem cuja semântica é explicitamente reversı́vel. Para um estudo aprofun-
dado destes modelos computacionais, construı́remos um interpretador e type-
checker para uma linguagem funcional reversı́vel capaz de expressar o controle
quântico.

1. Introdução
Várias linguagens de programação quântica foram propostas seguindo passos de
uma receita simples: partindo com uma linguagem de programação convencional
e extensı́vel como o Cálculo-λ, criam-se representações para estruturas de dados
quânticos coerentes com as definições da linguagem base [Arrighi and Dowek 2006,
Selinger and Valiron 2006]. Para que reflitam a reversibilidade intrı́nseca às operações
quânticas, a inclusão destas representações demanda uma alteração nas estruturas de con-
trole de fluxo da linguagem para torná-las reversı́veis.

Como base deste trabalho, escolhemos uma linguagem quântica construı́da par-
tindo de uma linguagem reversı́vel, na qual a reversibilidade é expressada diretamente
nas construções sintáticas e na semântica da linguagem. Modelando as estruturas de
dados quânticos sobre essa base operacional, as propriedades reversı́veis de algoritmos
quânticos serão automaticamente observadas pelas regras de avaliação da linguagem ex-
tendida [Sabry et al. 2017].

O trabalho aqui descrito consiste no projeto e implementação de um interpreta-
dor e typechecker para uma linguagem de computação reversı́vel baseada em pattern-
matching simétrico e controle quântico. Serão especificadas sintaxe e semântica dos tipos

∗Trabalho em estágio inicial.
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e termos de acordo com a definição de uma linguagem funcional reversı́vel utilizada como
base para a construção do trabalho. O interpretador da linguagem será implementado na
linguagem Haskell.

Projetar e construir um interpretador e typechecker para esta linguagem nos per-
mitirá provar empı́ricamente as propriedades descritas pela definição formal, fornecendo
ainda um ambiente para o teste de ajustes na linguagem e sua interação com os demais
componentes. Utilizando o interpretador completo, poderemos simular algoritmos re-
versı́veis e quânticos em sistemas clássicos, impulsionando a pesquisa continuada em
computação reversı́vel e quântica.

Em relação a computação reversı́vel e quântica, a implementação destas ferra-
mentas facilita a compreensão dos mecanismos pelos quais a reversibilidade e o controle
quântico são alcançados.

2. Computação reversı́vel

Os modelos clássicos de computação abstrata baseiam-se em operações irre-
versı́veis [Yokoyama et al. 2008]. Uma operação irreversı́vel, no contexto computacio-
nal, é uma operação em que os valores de entrada não podem ser recuperados unicamente
a partir do valor de saı́da. Um exemplo destas computações é a função lógica nand, cuja
irreversibilidade pode ser evidenciada pela tabela verdade (tabela 1).

Tabela 1. Tabela verdade de nand com 2 bits
Input Output
a b z
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Observando a tabela 1, é possı́vel verificar que não se pode precisar quais os bits
de entrada da função observando apenas o valor de saı́da 1. Computações, de um modo
geral, envolvem transformações do tipo muitos para um, onde múltiplos argumentos de
entrada resultam em apenas um valor de saı́da, impossibilitando a reversão.

Comumente, esta transição é realizada em baixo nı́vel através de portas lógicas,
que devem obedecer às leis fı́sicas de reversibilidade enquanto executam operações irre-
versı́veis. Estes mecanismos implementam uma irreversibilidade macroscópica através
da transformação de trabalho em calor [Toffoli 1980]. A computação reversı́vel é a
proposição de um modelo computacional capaz de transpor o espaço entre o compor-
tamento irreversı́vel desejado no modelo abstrato e a reversibilidade do modelo fı́sico de
uma forma explı́cita.

Como definido por Toffoli [Toffoli 1980], toda função lógica possui uma versão
reversı́vel equivalente que pode ser obtida mediante a alteração de seus argumentos e
valores de saı́da. Esta possibilidade é definida pelo teorema fundamental da computação
reversı́vel:

26 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



Teorema 1. Para toda função finita φ: boolm → booln existe uma função
finita reversı́vel φR : boolR+m → boolR+m, com R ≤ n, de forma que
φ(x1,...,xm) = (y1,...,yn) se e somente se φR(x1,...,xm,false,...,false) = (... , y1,...,yn).

Tomando como exemplo a função não reversı́vel nand:bool2 →bool, pode-
mos criar uma função equivalente nandR : bool3 → bool3. A tabela 2 apresenta
o comportamento da função nandR, considerando o bit c como o argumento adicional
(controle) e os bits x e y como valores adicionais da saı́da, sendo z o valor resultante da
operação.

Todas as sequências de bits da saı́da são únicas em relação a entrada, logo é
possı́vel precisar a combinação de bits original observando a combinação resultante, evi-
denciando a reversibilidade desta função. Comparando a parte superior da tabela 2, onde
o bit c tem o valor 0, com a tabela 1, podemos verificar a equivalência de comportamen-
tos das funções nand e nandR. Já a segunda parte da tabela, onde o bit de controle
possui o valor 1, apresenta o comportamento esperado de uma função lógica and. O
comportamento da função nandR é implementado pela porta lógica de Toffoli, CCNOT
(controlled-controlled-not).

Tabela 2. Tabela verdade de nandR.
Input Output

a b c x y z
0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1

Da mesma forma que os circuitos clássicos não consideram a reversibilidade, as
linguagens de programação clássicas também não consideram essa propriedade, fazendo
com que a construção de programas reversı́veis capazes de tirar proveito dos circuitos
seja de responsabilidade do programador. Considerando esta dificuldade, diversas lin-
guagens de programação foram especificadas para auxiliar na expressão de programas re-
versı́veis. Estas linguagens implementam a reversibilidade de forma explı́cita através de
sua semântica e de construções sintáticas que permitem ao programador a especificação
de algoritmos reversı́veis.

Um exemplo de linguagem reversı́vel seguindo o paradigma funcional foi pro-
posto por Yokoyama, Axelsen e Gluck [Yokoyama et al. 2011]. Nesta linguagem a rever-
sibilidade é embutida explicitamente na semântica de um termo, cuja regra de avaliação
permite a execução reversa de funções definidas pelo usuário. Utilizamos esta linguagem
como ponto de partida para o estudo de linguagens reversı́veis, construindo um interpre-
tador reversı́vel para a mesma.
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3. Computação Quântica

A computação clássica emprega entidades abstratas chamadas bits para representar teo-
ricamente os sistemas fı́sicos que implementam as operações computacionais. De forma
análoga, a teoria da computação quântica faz uso de objetos matemáticos para abstrair as
especifidades do sistema fı́sico utilizado para a implantação das operações. Estes objetos
são denominados bits quânticos, ou qubits.

Um qubit, assim como um bit clássico, possui um estado definido
pela notação de Dirac | 〉, porém, além dos estados |0〉 e |1〉 corresponden-
tes aos estados dos bits clássicos, qubits podem apresentar estados denominados
superposições [Nielsen and Chuang 2002]. Uma superposição é uma combinação linear
de estados representada através da notação Dirac ket em que o estado do qubit é escrito na
forma α|0〉+β|1〉, sendo α a amplitude de probabilidade do resultado |0〉 e β a amplitude
de probabilidade do resultado |1〉 quando medido o estado do qubit [Aaronson 2013].

Como α e β são números complexos, o estado de um qubit pode
ser compreendido como um vetor unitário em um espaço bidimensional com-
plexo [Nielsen and Chuang 2002]. Estes vetores representativos dos qubits seguem a
norma Euclidiana (2-norm), o que implica na condição de normalização dos estados,
definida por: α2 + β2 = 1. O estado |ψ〉 de um conjunto de n qubits é definido pelo
somatório1 apresentado na equação 1 [Mermin 2003].

|ψ〉 =
∑

0≤x<2n

αx|x〉n (1)

Todas as operações utilizadas para modificar o estado de qubits são
transformações lineares, codificadas na forma de matrizes unitárias. O conjunto dis-
ponı́vel de operações é construı́do através do produto de transformações simples que
agem em apenas 1 ou 2 qubits [Mermin 2003]. Da mesma forma que circuitos clássicos
são construı́dos a partir da combinação de portas lógicas que atuam em um conjunto res-
trito de bits, circuitos (e algoritmos) quânticos são construı́dos a partir da combinação de
transformações unitárias.

Uma operação clássica que compõe circuitos quânticos é a transformada de Had-
damard (Hadamard-gate), definida pela equação 2.

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)
(2)

Para a construção de provas de maneira independente à implementação fı́sica
dos sistemas quânticos, propõe-se a criação de linguagens de programação que codifi-
quem e implementem estas operações para a criação de algoritmos quânticos capazes
de simular tais circuitos em sistemas de computação clássicos. A construção desas lin-
guagens normalmente tem inı́cio com a extensão de uma linguagem de programação
clássica através da inclusão de tipos de dados e termos que representem qubits e

1Onde x é a representação decimal de um valor binário composto por n dı́gitos. Como exemplo, os
valores 00, 01, 10 e 11 seriam representados na forma: |0〉2, |1〉2, |2〉2, |3〉2
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1 r f : : E i t h e r I n t I n t <−> ( Bool , I n t )
2 r f ( L ef t 0) = ( True , 0 )
3 r f ( L ef t ( n +1) ) = ( False , n )
4 r f ( Right n ) = ( True , n +1)

Figura 1. Exemplo de função definida com pattern-matching simétrico.

suas transformações [Arrighi and Dowek 2006]. Considerando o fato de que todas as
transformações quânticas, com exceção da medição, são reversı́veis, faz-se necessário
modificar as estruturas de controle de fluxo da linguagem para garantir a reversibilidade
das operações quando da execução dos algoritmos. Outro caminho é partir de uma lingua-
gem de computação reversı́vel, na qual a reversibilidade é expressa diretamente em sua
semântica [Sabry et al. 2017]. Assim, a reversibilidade dos dados e construtos de controle
quântico será garantida pela semântica da linguagem.

4. A linguagem base
O trabalho descrito consiste no projeto e na construção de um interpretador para a lin-
guagem reversı́vel, em conjunto com um typechecker. Para tal, é necessário um estudo
contı́nuo das definições formais da linguagem, incluindo a identificação de possı́veis ajus-
tes que venham a se mostrar necessários para a implementação das ferramentas.

A base deste trabalho encontra-se em uma linguagem funcional reversı́vel base-
ada no isomorfismo de tipos, descrita por Sabry,Valiron e Vizzotto [Sabry et al. 2017].
Dois tipos são isomórficos se existe um mapeamento bijetivo entre seus valo-
res [James and Sabry 2012]. Os tipos Either Int Int e (Bool,Int) são
isomórficos pois conseguimos estabelecer um mapeamento bijetivo (1 para 1) entre to-
dos os habitantes de ambos os tipos.

O paradigma funcional provê um sistema de controle de fluxo expressado através
de pattern-matching, apresentando um código conciso para a leitura e possibilitando a
verificação de duas propriedades importantes: padrões não sobrepostos e cobertura
exaustiva de tipos de dados. A relação dos isomorfismos garante o cumprimento das
propriedades, já que todos os membros do conjunto definido pelos tipos devem ser con-
templados unicamente na definição da função para que a relação isomórfica seja mantida.

Juntas, essas propriedades são suficientes para a criação de uma linguagem funci-
onal reversı́vel através de uma observação: ambos os lados da definição de uma função
devem observar as duas propriedades [Sabry et al. 2017]. Considerando o isomorfismo de
tipos, uma função reversı́vel pode ser definida através de um pattern matching simétrico,
válido para ambas as direções de execução da função.

No exemplo da figura 1 é demonstrada a utilização de um pattern-matching
simétrico através de uma função construı́da com a sintaxe da linguagem Haskell. Nesta
função, o operador ↔ ilustra a possibilidade de execução da função em ambos os sen-
tidos. Quando executada recebendo como parâmetros um valor do tipo (Either Int
Int), a função rf executa da forma tradicional (padrões a esquerda da definição). Ao
receber como entrada uma tupla (Bool,Int), o inverso da função é executado.

A linguagem foi definida a partir de duas camadas de tipos, uma delas refere-se
aos tipos de valores e de termos, acompanhada de uma segunda camada referente aos
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isomorfismos de tipos (iso), os quais encapsulam as computações da linguagem.

O tipo 1 é um tipo primitivo para termos, sendo seu único valor possı́vel represen-
tado por (). Outros tipos são construı́dos através da combinação utilizando os operadores
⊕ e ⊗. Os tipos definidos pela soma (a⊕ b) permitem a criação de valores distinguı́veis a
partir do uso dos construtores injl e injr, enquanto o operador de produtos (a⊗b) permite
a construção de tuplas de valores 〈v1, v2〉. Além disso, a linguagem apresenta ainda um
tipo recursivo ([a]) para a construção de listas.

Isos podem ser compreendidos como a descrição de computações fechadas em
relação a entrada e, como tal, podem ser duplicadas ou apagadas sem prejudicar a reversi-
bilidade da linguagem [Sabry et al. 2017]. Estas construções são submetidas a dois tipos
distintos, o primeiro representado pela seta↔ descreve operações de primeira ordem. Já
a seta→ é utilizada na tipagem de operações de mais alta ordem (λf.ω), parametrizadas
por uma ou mais isos representadas pela variável de isos f .

As regras do sistema de tipos da linguagem são divididas em dois conjuntos dis-
tintos. O primeiro é dedicado a tipagem dos termos da linguagem que devem ser tratados
de forma linear, enquanto o segundo trata singularmente dos isomorfismos. Esta distinção
torna necessária a utilização de dois contextos de tipos: ∆ para variáveis da forma x : a e
Ψ para variáveis iso da forma f : T . As únicas variáveis livres da linguagem são variáveis
de isos [Sabry et al. 2017].

Operações de segunda-ordem permitem a utilização de isos dentro da definição de
outras isos através do uso da notação let restrita por produtos de termos, atuando como
composição de isos.

∆1 `inj v1 : a ∆1 `inj e1 : b ... ∆n `inj vn : a ∆n `inj en : b
ODa{v1, ..., vn} ODext

b {e1, ..., en}
Ψ `iso {| v1 ↔ e1 | v2 ↔ e2 ...} : a↔ b

A regra de tipos para pattern-matching, representado por isomorfismos da forma
{| v1↔ t1 | v2↔ t2 ...}, codifica as duas propriedades necessárias para a reversibilidade.
Nesta regra ODa{S} representa uma decomposição ortogonal do tipo a, onde o conjunto
S de patterns cobre todas as possibilidades de valores do tipo a (exhaustive coverage),
sendo todas elas ortogonais (∀i 6= j · vi ⊥ vj) para garantir a cobertura exaustiva dos
valores do tipo.

O conjunto OD1{()}, definido para o tipo primitivo 1 forma a base para a
decomposição ortogonal dos demais tipos. Por exemplo, o tipo (1 ⊕ 1) gera a
decomposição ortogonal OD1⊕1{injl (), injr ()}. Generalizando, a decomposição or-
togonal de tipos de soma (a⊕ b) é obtida pela equação 3

OD(a⊕b) = {injl v | v ∈ ODa} ∪ {injr v′ | v′ ∈ ODb} (3)

A semântica da linguagem é definida utilizando reduções call-by-value e
substituições com a notação M[N\x] (todas as ocorrências livres de x em M serão subs-
tituı́das por N).

Podemos exemplificar a criação de funções na linguagem através da definição de
um condicinal if, o qual atua em dois isomorfismos do tipo (a ↔ b) e é definida em
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termos do isomorfismo (1 ⊕ 1 ⊗ a ↔ 1 ⊕ 1 ⊗ b). No exemplo, true2é utilizado como
açúcar sintático para injl() e false para injr().
Exemplo 1. if:(a↔ b)→ (a↔ b)→ (1⊕ 1⊗ a↔ 1⊕ 1⊗ b)

if = λg.λh

(
〈true, x〉 ↔ injl (g x)
〈false, x〉 ↔ injr (h x)

)

Para a codificação do controle quântico é fundamental que a linguagem permita
a representação de valores de qubits associados a sua amplitude, bem como as matrizes
unitárias que realizam as transformações quânticas [Sabry et al. 2017].

Sabendo que os estados clássicos 0 e 1 podem ser representados por termos (t) da
linguagem base, faz-se a representação de estados acompanhados por amplitudes através
do termo αt, onde α é um número complexo. O estado geral de um qubit é representado
como uma combinação linear dos estados clássicos α|0〉 + β|1〉, logo faz-se necessária
a criação de um termo t + t que represente tal combinação. Os valores de α devem ser
sujeitos a condição de normalização.

As transformações unitárias serão representadas através de isos como:

{v1 ↔ a11v
′
1+a21v

′
2+a31v

′
3|v2 ↔ a12v

′
1+a22v

′
2+a32v

′
3|v1 ↔ a13v

′
1+a23v

′
2+a33v

′
3} (4)

adotando restrições adequadas para garantir que os coeficientes aij formem uma matriz
unitária.

Com estas construções a matriz unitária que representa a transformada de Hada-
mard é definida pela iso Had:(B↔ B)

Had : (B↔ B) :=

(
true↔ 1√

2
true+ 1√

2
false

false↔ 1√
2
true− 1√

2
false

)
(5)

5. Projetando o interpretador
O interpretador será construı́do utilizando a linguagem funcional Haskell. O paradigma
funcional provê a especificação do controle de fluxo via patter-matching, possibilitando
um código mais conciso e de mais fácil correção. Além disso, Haskell nos fornece nati-
vamente uma capacidade de criação de dados abstratos, bem como a avaliação lazy que
permite a especificação de funções sobre estruturas formalmente infinitas.

Pretende-se construir o interpretador através de funções de alta ordem e
operadores de composição, tendo como referência a implementação da linguagem
Π [James and Sabry 2012]. Esta linguagem é especificada através da construção de
funções que representam os isomorfismos de tipos, sendo sua semântica constituı́da de
circuitos combinatórios descritos através de operadores composicionais.

6. Conclusão
Linguagens reversı́veis promovem um meio de especificar a reversibilidade de forma
explı́cita via construções sintáticas e regras semânticas. Essas linguagens formam uma
base adequada para a especificação de linguagens para a computação quântica, pois

2O tipo booleano B é definido por 1⊕ 1.
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garantem o cumprimento das propriedades reversı́veis denotadas pelas transformações
unitárias.

Projetar e construir um interpretador para uma linguagem reversı́vel funcional ca-
paz de especificar controle quântico nos permitirá estudar de forma aprofundada os meca-
nismos formais que definem estes modelos de computação, bem como especificar provas
empı́ricas da corretude de algoritmos reversı́veis e quânticos.
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Abstract. A multi-agent system (MAS) is a collection of autonomous entities,
called agents, that interact to fulfill the system’s intended behavior. When reg-
ulated by a collection of rules, also called norms, such a system is referred as
a Normative MAS (NorMAS). In this paper we propose to interpret NorMAS as
automata on predecessor closed words, a new kind of automata designed with
a quite simple intuition in mind: concurrent systems are constrained monoids.
We give the mathematical definitions for automata on predecessor closed words,
the interpretation of NorMAS as automata on predecessor closed words, and an
executable specification for them in the Maude rewriting logic language.

1. Introduction
A normative multi-agent system (NorMAS) [Broersen 2013] is a regulated concurrent,
possibly distributed, system where computation is performed by autonomous entities
called agents. Regulation is essentially the application of rules to control the interac-
tion among agents. There is a strong motivation for such systems now-a-days due to the
so-called cyber-physical systems [Alur 2015] that, not surprisingly, has a closed-coupled
relation between software and the physical system, where reactive concurrent agents not
only interact among each other but also change the physical system. An example is the
Contract Net [FIPA 2002] agent interaction protocol, standardized by the Foundation for
Intelligent Physical Agents (FIPA). Informally, it specifies some rules, such that: (i) when
an (initiator) agent realizes it has a problem to solve, (ii) it may announce it to other
agents, (iii) which in turn will bid for the task of solving (part) of the given problem, (iii)
being then notified by the initiator which was the awarded agent, that then (iv) expedites
solving the problem.

Automata theory [Hopcroft et al. 2001], as a cornerstone of Computer Science,
may be chosen as the underlying theory of NorMAS. A finite-state automaton, that speci-
fies state change through transitions may model a NorMAS by representing the collective
state of the agents as the state of the automaton and the transition relation of the automa-
ton being the union of the transition relation of each agent. A logical perspective, more
precisely, a temporal logic [Manna and Pnueli 1992] perspective can also be applied since
Kripke structures, the models of many modal logics, including temporal logics, are closely

∗This is work in progress.
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connected with automata. NorMAS verification by model checking [Clarke et al. 1999]
than presents itself quite naturally.

The contribution of this paper is twofold. First, we propose automata on prede-
cessor closed words. Its intuition is quite simple: concurrent systems are constrained
monoids. In this paper, the constraints are given by structuring the words of the language
accepted by the automaton according to a preorder, which appears to be a significant
subclass of constrained concurrent systems. This leads to our second contribution: we
interpret Normative Multi-Agent systems as automata on predecessor closed words. The
monoidal structure captures the autonomy of an agent, allowing it to behave freely if
no constraints are declared. The predecessor closed structure thus captures precisely the
standard normative requirement that every action can be executed unless there exists a
constraint over such an action. Moreover, assigning an ordering to a set of actions is a
simple and effective mechanism to prevent normative conflicts [Hill 1987].

This paper is organized as follows. Section 2 discusses related work in
the form of different models for NorMAS. Section 3 introduces the Maude lan-
guage [Clavel et al. 2007], our programming language of choice, by example, together
with reachability analysis using the Maude Linear Temporal Logic (LTL) model checker.
In Section 4 we mathematically define automata on predecessor closed words and for-
malize it in Maude. Section 5 define NorMAS as automata on predecessor closed words,
including how some conflicting situations may be identified using LTL model checking.
We conclude our paper in Section 6 with our final remarks and indications of future work.

2. Related work
The literature on languages and logics to specify and reason about Normative Multi-Agent
Systems (NorMAS) is very rich. We only comment on some related work, for contextu-
alization purposes, due to space constraints.

The work in [Astefanoaei et al. 2009] present a verification in a rewrite-based
framework. The setting of NorMAS is defined as 〈A, σb , σn〉, whereA = {A1, ..., An}, σb
is a consistent set of ground literals from Pb denoting the brute state (composed by factual
states represented by the environment) of the MAS, and σn is a consistent set of ground lit-
erals from Pn denoting the normative state of the MAS (the MAS state generated by rules).
The heart of our paper is a mathematical NorMAS described through of Maude implemen-
tation of automata on predecessor closed words, as opposed to [Astefanoaei et al. 2009],
which have focused in a configuration based on brute and normative facts. In NorMAS as
automata on predecessor closed words, the model is based on a modal structure with ac-
tion ordering. It lead us to a simple intuition: concurrent systems are constrained monoid.

In [Knobbout and Dastani 2012] the authors introduce abstract normative con-
straints as a basic extension of the social law paradigm. The model is synchronous (at
any moment in time each agent needs to decide on an action synchronously) and de-
terministic (the same action in the same state will aways have the same outcome). The
authors introduce an extension of ATL (alternating temporal logic) that can be used by de-
signers of NorMAS to analyze norms and their impacts. In our approach, we propose the
LTL model checking of Maude modules representing non-deterministic finite automata.

Recent research [Morales et al. 2015] have proposed the LION’s norm synthesis
(for on-line norms) to construct compact normative systems. In particular, they propose
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two types of norm: the substitutable (when two norms satisfy the same requirements)
and complementary (when two norms are better used together) norm. The model have
the commonly set of definitions such as Agents, Actions, States, Norms, State Transi-
tion Function and functions to define the communication between agents. Moreover, the
model have a formal definition of substitutable and complementary techniques to synthe-
sizing liberal normative systems. Our framework, as in [Morales et al. 2015], proposes a
model structure with Agents, States, Actions and a Transition Function.

3. Maude by example
Maude is a high-level language and high-performance system supporting both equational
and rewriting computations. To specify a system in Maude its static part (state structure)
and its dynamics (state transitions) are distinguished. The static part is specified by means
of an equational theory while the dynamics are specified by means of rules. Computation
in a transition system is then precisely captured by the term rewriting relation using the
given rules, where terms represent states of the given system.

The distinction between the static part and the dynamic part is realized in Maude
by means of functional and system modules. Functional modules in Maude correspond
to order-sorted equational theories (Σ, E) which are assumed to be Church-Rosser (con-
fluent and sort decreasing) and terminating. Their operational semantics is equational
simplification. Rewriting is applied until a canonical form is obtained and a given term
can not be further rewritten. Equations are used to define functions over static data as
well as properties of states. The set of equations E is the union of a set A of structural
axioms (such as associativity, commutativity, or identity), also known as equational at-
tributes, for which matching algorithms exist in Maude, and a set E ′ of equations that are
Church-Rosser and terminating modulo A.

System modules in Maude correspond to rewrite theories (Σ, A ∪ E ′, R) where
rewriting with R is performed modulo the equations A ∪ E ′. Moreover, the rules R
must be coherent with respect to the equations E ′ modulo A. Coherence means that
the interleaving of rewriting with rules and rewriting with equations will not loose rewrite
computations, that is, failing to perform a rewrite that otherwise would have been possible
before an equational deduction step was taken. By assuming coherence, Maude always
reduces to canonical form using E before applying any rule in R.

In the model checking approach to concurrent systems verification, a concurrent
system is understood as a Kripke structure [Huth and Ryan 2004] that may or may not be
a model for a given temporal formula. Model checking is thus a decision procedure for
temporal formulae that returns ‘yes’ if a given system has the given property or a counter-
example otherwise. The Maude system implements a model checker for Linear Temporal
Logic (LTL) by interpreting system modules as Kripke structures [Eker et al. 2003].

The Kripke structure associated with a rewrite theory R, with distinguished kind
k and set of state propositions Π is

K(R, k)Π = 〈TΣ/E,k, (→1
R)•, LΠ〉,

where (→1
R)• is the total relation extending the one-stepR-rewriting relation→1

R among
states of kind k. Rewrite [t]→1

R [t′] holds iff there are u ∈ [t], u′ ∈ [t′] such that u′ is the
result of applying one of the rules in R to u at some position.
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A Maude example In the following example (available at http://www.ic.uff.br/

˜cbraga/automata.maude), we illustrate the syntax of Maude modules by represent-
ing non-deterministic finite automata (NDA) [Hopcroft et al. 2001]. An NDA N =
(Σ, Q, δ, q0, F ), where Σ is the alphabet of the automaton, Q its set of states, δ ⊆
Q×Σ×Q its transition relation, q0 ∈ Q its initial state and F ⊆ Q its set of final states, is
represented as a system module AUTOMATA, with loose semantics (as opposed to the ini-
tial one induced by the carrier set of a signature), that identifies computations in the NDA
with rewritings modulo associativity and identity axioms. Rewriting in AUTOMATA takes
place on the equivalence classes induced by these axioms. Module AUTOMATA in List-
ing 1 declares sort Sigma* for words in an alphabet of sort Sigma, constructed with an
associative juxtaposition operation with identity given by constant empty of sort Sigma*.
Configurations of an automaton are given by the current state of the automaton together
with a subword of the input word. Configurations are constructed with the comma opera-
tor.

1 fmod AUTOMATA is
2 sort Sigma Sigma∗ Q0 F Q Configuration . subsort Q0 F < Q . subsort Sigma < Sigma∗ .
3 op epsilon :→ Sigma∗ . op : Sigma∗ Sigma∗→ Sigma∗ [assoc id: epsilon] . op , : Q Sigma∗→ Configuration .
4 endfm

Listing 1. AUTOMATA functional module.

Listing 2 gives an example of a non-deterministic automaton that represents com-
putations of an automaton that accepts words that have “aa” or “bb” as subwords of a
given word over the alphabet {a, b}. After including the functional module AUTOMATA,
module AA-BB-SUBWORD declares ‘a’ and ‘b’ to be constants of sort Sigma, and ‘q0’,
‘q1’, ‘q2’, and ‘qf’ to be constants of sort Q. Moreover, constants ‘q0’ and ‘qf’ are de-
clared to be of sorts Q0 and F, respectively. Finally, rules specify the transition relation δ
of the automaton. Note that rules delta1 to delta3 make the automaton non-deterministic.

1 mod AA−BB−SUBWORD is ex AUTOMATA .
2 ops a b :→ Sigma . op q0 :→ Q0 . ops q1 q2 :→ Q . op qf :→ F .
3 var S : Sigma . var W : Sigma∗ .
4 rl [delta1] : q0 , S W => q0 , W . rl [delta2] : q0 , a W => q1 , W . rl [delta3] : q0 , b W => q2 , W .
5 rl [delta4] : q1 , a W => qf , W . rl [delta5] : q2 , b W => qf , W . rl [delta6] : qf , S W => qf , W .
6 endm

Listing 2. AA-BB-SUBWORD system module.

Word acceptance by model checking. Acceptance of a given word can also be done
by model checking. Module MODEL-CHECK-AUTOMATA (not listed here due to
space constraints) holds the necessary declarations. First, it includes module MODEL-
CHECKER and then the module AA-BB-SUBWORD that specifies the non-deterministic
finite automaton to be model checked. Also, the module declares the propositional sym-
bol accepted and an equation in that specifies a predicate assigning true to accepted when
the configuration is formed by a final state and the word epsilon.

The model checker is invoked by reducing operator modelCheck that receives an
initial state and an LTL formula. In this example, the LTL formula is �¬accepted that
specifies that state proposition accepted does not hold on every suffix of every path, de-
noted by the unary modal operator �. If the formula �¬accepted does not hold then it
means that there exists a path with a suffix where accepted holds, or in other words, there
exists an accepting path and the model checker returns it as a counter-example. This is
illustrated on Listing 3 where computation q0

a−→ q0
b−→ q2

b−→ qf
a−→ qf is returned as a
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counter-example for formula �¬accepted from the initial state q0 with word abba. (Re-
call that for a word to be accepted by a finite automaton the input must be read in full and
a final state must be reached.)

1 ==========================================
2 reduce in MODEL−CHECK−AUTOMATA : modelCheck(q0,a b b a, []˜ accepted) .
3 rewrites: 15 in 0ms cpu (0ms real) (75757 rewrites/second)
4 result ModelCheckResult: counterexample({q0,a b b a,’delta} {q0,b b a,’delta} {q2,b a,’delta} {qf,a,’delta}, {qf,epsilon,deadlock})

Listing 3. Word acceptance by model checking.

The example of Listing 3 checks for a safety property, that is, a property that
must hold on every suffix of every trace of the automaton specified in module AA-BB-
SUBWORD. Such properties are of the general form �ϕ where ϕ is an LTL formula,
and specify that “nothing bad”, also known as bad prefixes, occur in any given trace.
Another important class of properties is liveness. They specify that “something good” will
happen infinitely often, that is, from time to time. Liveness properties can be specified
by the formula scheme �(ϕ → ♦ψ), where ϕ and ψ are LTL formulae. Intuitively, the
scheme specifies that in all paths, if ϕ holds then, eventually (specified by the unary modal
operator ♦), ψ will hold.

4. Predecessor closed words and their automata
Automata on predecessor closed words were designed with a simple intuition in mind:
concurrent systems are constrained monoids. If no behavioral constraints are specified,
the system behaves freely, performing any combination of the possible actions. However,
if (ordering) constraints are imposed, actions are performed only when the constraints
hold. To this end, we defined a discrete structure called predecessor closed words (PCW)
in Defintion 1 that will constraint the actions of an automata on predecessor closed words.

Definition 1 (Predecessor closed words) Given a set of words in an alphabet w ∈ Σ∗

and a partial order on the alphabet (Σ,≤), we define the set of partially-order (or prede-
cessor) closed words (PCW) Σ∗≤ on Σ as follows,

ε ∈ Σ∗≤, (1)
σ ∈ Σ∗≤ iff ∀σ′ ∈ Σ, σ′ 6< σ, (2)

wσ ∈ Σ∗≤ iff ∀σ′ ∈ Σ (σ′ ≤ σ ⇒ ∃w1, w2 ∈ Σ∗ (w = w1σ
′w2)), (3)

where ε denote the empty word in Σ∗, σ ∈ Σ and w ∈ Σ∗≤.

It is worth noticing that when ≤ is empty in Σ∗≤, the resulting language is the
Universal Language Σ∗.

In Listing 4 we give the Maude implementation for predecessor closed words in
module PREDECESSOR-CLOSED-WORD. It is parameterized by the PARTIAL-ORDER
that essentially defines a sort Elt for elements and a binary predicate ≤ on Elt elements.
First, the module LIST-AND-SET is included, instantiated with the elements X of the
given partial-order. Predecessor closed words, terms of the sort PredClosedWord{X}, are
constructed with partial operation [ ]. Such terms [w] only have the sort PredClosed-
Word{X} if the underlying word w (implemented as a list) is predecessor closed, that is,
when the predicate predClosed?(w) holds. These axioms formalize Equations 1, 2 and 3
from Definition 1 in Maude.
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1 fmod PREDECESSOR−CLOSED−WORD {X :: PARTIAL−ORDER} is
2 protecting LIST−AND−SET{PARTIAL−ORDER}{X} .
3 sort PredClosedWord{X} .
4 op [ ] : List{PARTIAL−ORDER}{X} ˜> PredClosedWord{X} [ctor] .
5 op pred : X$Elt−> Set{PARTIAL−ORDER}{X} .
6 op predClosed? : List{PARTIAL−ORDER}{X} −> Bool .
7 vars E E’ : X$Elt . var W W1 W2 : List{PARTIAL−ORDER}{X} . var ES : Set{PARTIAL−ORDER}{X} .
8 eq predClosed?(empty) = true . eq predClosed?(E) = pred(E) == empty .
9 eq predClosed?(W E) = (pred(E) subset makeSet(W)) and predClosed?(W) .

10 mb [ nil ] : PredClosedWord{X} . cmb [ E ] : PredClosedWord{X} if pred(E) == empty .
11 cmb [ W E ] : PredClosedWord{X} if W =/= nil and (pred(E) subset makeSet(W)) and predClosed?(W) .
12 endfm

Listing 4. Predecessor closed words in Maude.

We are now ready to define automata on predecessor closed words. As we men-
tioned before, the intuition is that concurrent systems are constrained monoids. If there is
not a transition relation then the computation of the automaton is the free monoid of its
actions. In the presence of a transition relation, its computation is given by a subset of the
transition relation such that Equations 1, 2 and 3 hold.

Definition 2 (Automata on PCW) An automaton on PCW A≤ is defined in terms of an
automatonA = (Σ, Q, δ, q0, F ) such that Σ∗≤ is a PCW and the language accepted byA≤
is

L(A≤) =





Σ∗≤, if L(A) is empty,
L(A), if Σ∗≤ is empty,

L(A) ∩ Σ∗≤, if both L(A) and Σ∗≤ are not empty.

Automata on PCW are models for constrained monoids due to Facts 1 and 2.

Fact 1 The interpretation of concurrent systems as constrained monoids has a free-
monoid as a subcase. This is a subcase of Def. 2 when both ≤ and L(A) are empty.

Fact 2 Constrained monoids appear when both L(A) and Σ∗≤ are not empty.

Definition 3 (δ∗) The reflexive-transitive closure of the transition relation δ of an automa-
ton A≤ is defined as follows,

δ∗(P, ε) = P (4)

δ∗(P,wa) =
⋃

p∈δ∗(P,w)

δ(p, a) (5)

where P ∈ P(Q) and wa ∈ Σ∗≤.

5. Normative MAS as automata on predecessor closed words
In this Section we identify NorMAS with automata on predecessor closed words.
Let us first formally define NorMAS, which extends standard definition of MAS
(e.g. [Huth and Ryan 2004]) with the concept of constraints over agent relations.

Definition 4 (Normative MAS) A normative multi-agent system is a structure N =
(S,Act , A,R, ϕ) where S is the set of states of the system, Act is a finite set of actions, A
is a finite set of agents,R =

⋃
1≤i≤|A|Ri the accessibility relation whereRi ⊆ S×Act×S

is the accessibility relation of agent i, and ϕ is a constraint on R.

Let us put this all together in a Normative MAS for Contract Net. Its set of agents
is A = {I} ∪ ⋃1≤i≤n Pi, S = 2A, Act = {initiator , bid , announce, award , expedite},
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where action initiator : N → Act , denotes that agent n ∈ N has initiated a contract
protocol, and the remaining ones are of the general form α : N×N→ Act denoting their
homonymous actions relating the initiator with another agent. To specify the constraints
of the Contract Net protocol we need only propositional logic with actions as atomic
propositions. The constraint ϕ for Contract Net is as follows, where n =| A |, assuming,
for the sake of simplicity, that an initiator I only initializes a task at the time and restricting
it until an agent is awarded:

ϕ(I) = announce(I)⇒
∨

1≤i≤n
bid(i, I)⇒

∨

1≤i≤n
(award(I, i) ∧ bid(i, I)).

Note that this is all we need to say. The free-monoid part of PCW Automata takes
care of generating all the transitions for us. We only need to filter out those which may not
occur. This is the job of relation ≤. Listing 5 shows the model checking of 3 properties
on the NorMAS of the ContractNet protocol. We check that it is always the case that once
agent 0 announces a problem, eventually agent 3 will be awarded it. Also, it is the case
that if agent 0 does not announce then eventually there is an awarding. Finally we check
that it is also never the case that in the absence of biddings an award would eventually be
granted.

1 mod CONTRAC−NET−MODEL−CHECKER is inc CONTRACT−NET . inc NORMATIVE−MAS−MODEL−CHECKER .
2 subsort Nat < Agent . ops allBids someBid :−> Prop .
3 var AS : Set{Action} . var S : State . var W : Action∗ .
4 eq Act = (announce(0) , bid(1, 0), bid(2, 0), bid(3,0), award(0, 3)) .
5 ceq [AS, S, W] |= allBids = true if
6 [AS, S, W] |= action(bid(1,0)) and [AS, S, W] |= action(bid(2,0)) and [AS, S, W] |= action(bid(3,0)) .
7 ceq [AS, S, W] |= someBid = true if
8 [AS, S, W] |= action(bid(1,0)) or [AS, S, W] |= action(bid(2,0)) or [AS, S, W] |= action(bid(3,0)) .
9 endm

10 ==========================================
11 reduce in CONTRAC−NET−MODEL−CHECKER : modelCheck([Act,[1],e], []action(announce(0))−><> action(award(0, 3))) .
12 rewrites: 13 in 0ms cpu (0ms real) (206349 rewrites/second)
13 result Bool: true
14 ==========================================
15 reduce in CONTRAC−NET−MODEL−CHECKER : modelCheck([Act,[1],e], ˜ [](˜ action(announce(0))−><> action(award(0, 3)))) .
16 rewrites: 211 in 0ms cpu (0ms real) (844000 rewrites/second)
17 result Bool: true
18 ==========================================
19 reduce in CONTRAC−NET−MODEL−CHECKER : modelCheck([Act,[1],e], ˜ [](˜ allBids−><> action(award(0, 3)))) .
20 rewrites: 211 in 0ms cpu (0ms real) (1122340 rewrites/second)
21 result Bool: true

Listing 5. Model checking Contract Net.

6. Conclusion
We propose an automata approach for the specification and verification of normative
multi-agent systems. Our framework relies on a modal structure with action ordering,
called predecessor closed words, that appear to be a simple and yet effective structure
for modeling concurrent systems that captures a simple intuition: concurrent systems are
constrained monoids. Therefore, in automata on predecessor closed words the transition
relation is constrained by a partial order on the actions of a given automaton. Automata
on predecessor closed words appears to model very nicely normative multi-agent systems
when MAS are understood as automata.

A full account of normative conflicts [Hill 1987], an important problem on Nor-
MAS, is part of the objectives of this project. We need to extend our approach to consider
some properties of a NorMAS such as communication and a norm violation. Future work
also includes further developing the verification techniques for NorMAS as automata on
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PCW and its Maude implementation, including the application of symbolic verification
techniques, such as narrowing [Clavel et al. 2007] and (logical) symbolic model check-
ing [Bae et al. 2013], exploring, in particular composition of NorMAS through compos-
ing automata on predecessor closed words.
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mspires@id.uff.br, cbraga@ic.uff.br

Abstract. The B method is a component-based technique to verify and specify
systems, either concurrent or sequential. B components are related by the re-
finement relation, that represents an addition of details in order to implement
an abstract specification in a concrete system. B has a language that defines an
underlying transition system called Generalized Substitution Language (GSL).
This work proposes an approach to reason about B-specifications through a for-
mal semantics of GSL in rewriting logic. The formal semantics is executable
and enables reachability analysis when narrowing techniques are applied.

1. Introduction

The B method [Abrial and Abrial 2005] is a formal method widely used in the industry.
It is a component-based technique whose general idea is to specify a system incremen-
tally by adding details to an abstract specification until a concrete one, amenable to code
generation, is obtained.

Rewriting logic [Meseguer 1992] is a logical and semantic framework suitable for
the specification and verification of concurrent systems. The Maude [Clavel et al. 2007]
language and system is a high-performance implementation of rewriting logic that sup-
ports in an effective way rewriting modulo axioms and model checking, by identifying
computations on a given system with rewrites in the associated term rewriting system.
Recently, symbolic verification [Bae et al. 2013] through narrowing (a relation that “an-
swers” the question “which are the terms that rewrite to a given term?”) has been incor-
porated into the system.

In this work we continue the project started in [Braga et al. 2016] by contribut-
ing with a larger support to B constructs (actually, Abstract State Machine constructs as
detailed in Section 2) and endowing the B method with narrowing-based symbolic verifi-
cation tools. A text-book example specification of the mutual-exclusion protocol is used
to illustrate the application of the verification process.

This paper is organized as follows. In Section 2 the basic concepts about the
B method are introduced. Section 3 presents the model checking technique. Section
4 discusses rewriting logic, narrowing relation, the Maude System and Maude logical
model checker. In Section 5 we present an example of verification of invariants in a B
component. Section 6 concludes this paper with our final remarks.

∗Work in Progress.
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2. B method preliminaries
The B method [Abrial and Abrial 2005] is a component-based software verification and
specification technique introduced by Jean-Raymond Abrial. B is a language based
in Zermelo-Fraenkel set theory [Cansell and Méry 2008, Cansell and Méry 2003] and a
variant of the classical logic, providing a well-understood and uniform mathematical
framework for both verification and specification of systems.

The main idea behind B method is that of abstraction layers, that are represented
by the components generated during the development process. There are three differ-
ent kinds of B-components. The machines are the most abstract components in this
technique, being the first components generated. The refinements are the intermediate
components of the process. Generally, the refinements have more details than the ma-
chines, either in the complexity of operations or in the contents of the specification as
new variables, constraints, and operations. The implementations are the final compo-
nents. Implementations have the complete specification that is ready to be exported to a
procedural language such as C or Java.

In order to ensure consistency to the development process, each B-artifact must
preserve the invariants of the system, that are defined incrementally at each component
of the development process. These laws are accumulated during the generation of new
components by the refinement relation. To refine a B-component means nondeterminis-
tically choose an action that will lead to a new B-component. It’s necessary to check the
preservation of the invariants for each new refinement.

The B method has two languages. The abstract machine notation (AMN) is the
language of specification and design of the B method. The generalized substitution lan-
guage (GSL) is a core language where all B artifacts can be normalized to. AMN and
GSL languages are equivalent. In this way, AMN programs and specifications can be
translated into GSL programs and specifications, respectively.

Listing 1 is an example of an AMN program. This program represents the finite
state-transition system of a process. Let us assume that we have a variable called “state”
representing the state of our process. This variable may only be assigned, with keyword
“:=”, to values 0, 1 and 2 in Peano notation. The operator “IF-THEN-END” exemplifies
the condition that we impose to change the value of the state of a given process. The
operator “OR” represents the paths of execution that could be taken non-deterministically.
(Not in Listing 1.) Binary operation “eq” denotes equality on Natural numbers.

1 IF (state eq 0) THEN (state := s(0)) END
2 OR
3 IF (state eq s(0)) THEN (state := s(s(0))) END

Listing 1. Example of AMN code.

1 ( (state eq 0) ==> (state := s(0)) ) [] ( (neg(state eq 0)) ==> skip )
2 []
3 ( (state eq s(0)) ==> (state := s(s(0))) ) [] ( (neg(state eq s(0))) ==> skip )

Listing 2. Example of GSL code.

Listing 2 is the GSL equivalent to Listing 1, where binary operation “==>” de-
notes guarded substitution (the syntactic class of GSL programs), operation “[]” denotes
bounded choice (out of two possible transitions) and “neg” denotes negation of Boolean
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values. The translation between AMN and GSL is specified in [Abrial and Abrial 2005,
Cansell and Méry 2003]. In Listing 2 we essentially map “IF-THEN-END” clauses to
“==>” substitutions.

3. Verification techniques

Any software and hardware development process are subject to failure. It is already es-
tablished that the application and validation techniques in early stages of the development
process in beneficial from a number of different perspectives.

The most traditional and simple way to verify systems is the application of tests.
In general, these tests seek to exhaustively explore the functions of the system so that the
obtained results can be compared with the expected results and thus detect errors. How-
ever, tests are unfeasible and unpracticable for some systems, either by the complexity of
system, financial or security reasons. In this context, formal methods stand out for their
completeness, efficiency, and reliability.

Model checking [Clarke et al. 1999] is a model-based verification technique
which is an example of a formal method that gained notoriety among the industry, be-
ing now widely used. The technique consists of a model of a system and properties in
a mathematical framework to reason about them. The mathematical model can be made
at different stages of the development process. It’s important to say that the sooner an
issue was detected, the chances of success are maximized. Model checking is an auto-
mated technique that deals only with finite-state models of systems. However, concurrent
systems could lead us to infinite-state models. A solution to model check systems with
infinite state space is to apply a technique in order to reduce the original state space to
obtain an abstract state space, that will be finite. Then, it’s possible to use model check-
ing for finite state space in the abstract system instead of the infinite system. This kind of
model checking is called symbolic model checking. This is discussed in the next section
together with the rewriting logic approach to the verification of concurrent systems.

4. Rewriting Logic and Maude System

Rewriting logic is a very expressive logic that can be used as a logical and semantic
framework in which many logics can be represented (logic framework) and languages
and systems can be naturally specified and prototyped (semantic framework). Rewriting
logic supports two types of theories: (membership) equational theory and rewriting the-
ory. Every rewriting theory has an equational theory associated. Concurrent systems are
naturally represented in rewriting logic where the state space of the system is equation-
ally defined. Deterministic transitions of the system are also specified as equations as
non-deterministic one are relationally defined.

Listing 3 declares, in Maude, module GSL-SEMANTICS [Braga et al. 2016] rep-
resenting the semantics of GSL operators “==>” (guarded substitution) and “[]” (bounded
substitution). The (deterministic) semantics of “==>” is defined with equations while the
(non-deterministic) semantics of “[]” is defined in a rewrite rule.

In temporal logic model checking [Clarke et al. 1999], formulae denoting proper-
ties of a concurrent system are interpreted in the so-called Kripke structures, which are
essentially graphs capturing the behavior of a concurrent system. Rewrite theories can be
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translated to Kripke structures, what allows us to use rewriting logic to represent a system
and perform model checking in this representation.

1 (mod GSL-SEMANTICS is
2 inc GSL-SYNTAX . inc GSL-STORE .
3 var V1 : Variable . var E : Expression . var STO : Store .
4 var G : GNat . var P : Predicate . vars S S1 S2 : Substitution .
5 eq [guard1] : (P ==> S , STO) = (P , (P ==> S) , STO) [variant] .
6 eq [guard2] : ((V1 eq E), (P ==> S) , ((V1 |-> G) STO)) = ((G eq E), (P ==> S) , ((V1

|-> G) STO))[variant] .
7 eq [guard3] : (true, (P ==> S) , STO) = (S , STO) [variant] .
8 eq [guard4] : (false, (P ==> S) , STO) = (skip, STO) [variant] .
9 rl [bchoice] : S1 [] S2 => S1 .

10 endm

Listing 3. GSL semantics in Maude.

Narrowing [Bae et al. 2013] is a mechanism developed for solving equational
unification problems. It was later generalized to deal with more general questions, like
symbolic reachability. Now, narrowing is a generalization of term rewriting that allows
the use of free variables as in logical programming and use unification instead of pattern
matching in order to non-deterministically reduce terms. While in term rewriting the
reductions are applied whenever a pattern is matched, narrowing process is a bit more
complex once it uses unification. A narrowing step considers a subterm of the subject
term, a rule of the specification, an instantiation of the variables of the subject term that
allows to perform unification with the rule’s left-hand side for then apply a rewrite.

The narrowing relation itself it’s not sufficient to grant that the abstract state space
obtained is finite. Together with the narrowing relation we may use a folding relation
to obtain a greater abstraction of the original infinite state space. Once narrowing pro-
vides a simulation of the concrete state space, we use a generalized criterion to fold the
narrowing-based tree into a finite graph. There’s not always a guarantee that the obtained
graph is finite, but in many practical cases, that is the case.

The Maude System [Clavel et al. 2007] is a high-performance implementation of
rewriting logic. In the system, rewriting logic theories are represented by system modules
and equational theories by functional modules, that is, a system with non-deterministic
behavior and a system with deterministic behavior, respectively.

The system offers a large range of tools, including a model checker for narrowing
based model checking, called LTL logical model checker. Maude LTL Logical Model
Checker (LMC) is the Maude System tool that performs iterated bounded model check-
ing on the (folded) logical state space in order to deal with possibly infinite state spaces.
The user may define a state pattern instead of an initial state in order to model check
properties in a given specification. Maude logical model checker has two commands,
lmc and lfmc, that are distinguished only by the folding relation used to fold the nar-
rowing tree: renaming equivalence relation and subsumption relation, respectively. That
essentially means, respectively, that Maude LMC will tries to perform renaming variables
and substitutions [Escobar et al. 2012] in order to transform the narrowing tree in a finite
graph.

5. Example: Verification of invariants in a simple mutual exclusion protocol
The subject of this section is to exemplify the use of Maude logical model checker as-
sociated with the Maude GSL semantics. We present an example of a simple mutual

44 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



exclusion protocol. In this protocol, there are only two processes competing for a shared
resource, such as a file. The complete Maude code of this example can be obtained at
https://github.com/SPires/BMaude-Toolkit.

First of all, we need to define a specification of the protocol. This protocol will be
written in the AMN language and the Maude system will equationally translate it to GSL
and perform model checking based on the GSL semantics.

We define a system module to specify the protocol in Listing 4. The module
GSL-PROTOCOL-MUTEX declares the elements that we need to represent our protocol.
This module includes the abstract machine notation module defined in [Braga et al. 2016].
Sorts Protocol and StateProcess denote, respectively, the specification of the protocol and
the representation of the process by its state. Substitution and Variable are sorts declared
in the module SIMPLIFIED-ABSTRACT-MACHINE-NOTATION representing the GSL
code and the identifier of storage area where it’s possible perform input and output of data,
respectively. Thus, Protocol is a subsort of Substitution and StateProcess is a subsort of
Variable, because the protocol is specified in AMN, that will be equationally translated to
an equivalent GSL code, and the state processes will be eventually changed according to
the protocol specification.

1 (mod GSL-PROTOCOL-MUTEX is
2 inc SIMPLIFIED-ABSTRACT-MACHINE-NOTATION .
3 sorts Protocol StateProcess .
4 subsort Protocol < Substitution . subsort StateProcess < Variable .
5 op protocolMutex : -> Protocol .
6 ops stateP1 stateP2 : -> StateProcess .
7 eq protocolMutex =
8 BEGIN
9 WHILE (true) DO (

10 CHOICE
11 PRE (stateP1 eq 0) THEN (stateP1 := s(0)) END
12 OR
13 PRE (stateP2 eq 0) THEN (stateP2 := s(0)) END
14 OR
15 PRE ((stateP1 eq s(0)) and (stateP2 eq 0))
16 THEN ((stateP1 := s(s(0))) ; (stateP2 := s(0))) END
17 OR
18 PRE ((stateP1 eq s(0)) and (stateP2 eq 0))
19 THEN (stateP1 := s(s(0))) END
20 OR
21 PRE ((stateP2 eq s(0)) and (stateP1 eq 0))
22 THEN ((stateP2 := s(s(0))) ; (stateP1 := s(0))) END
23 OR
24 PRE ((stateP2 eq s(0)) and (stateP1 eq 0))
25 THEN (stateP2 := s(s(0))) END
26 OR
27 PRE (stateP1 eq s(s(0))) THEN (stateP1 := 0) END
28 OR
29 PRE (stateP2 eq s(s(0))) THEN (stateP2 := 0) END
30 END ) END
31 END .
32 endm)

Listing 4. Definition of a simple mutual exclusion protocol in GSL.

The module contains three operators. Operators “stateP1” and “stateP2” represent
the variables containing the value of the process’ state. The constant “protocolMutex”
represents the AMN specification of the protocol. Our processes could be idle (repre-
sented by 0), waiting to enter in the critical section (represented by s(0)) or be in the
critical section (represented by s(s(0))). The mutual-exclusion protocol specification in
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AMN is defined using mainly the AMN operators “CHOICE-END”, “WHILE-DO-END,
“ OR” and “PRE-THEN-END”. The latter operations mean that all possibilities may be
explored by the non-deterministically choices of an execution path and a value to be eval-
uated in the predicate defined after PRE, and it captures the notion of a transition by the
assignment of a new value to the variable representing the state of the process through the
validity of this predicate. To guarantee that both processes never be in the critical section
simultaneously, when one process is waiting to enter the critical section, we check the
state of the both processes. In particular, this implementation uses an approach to sup-
press a system state where both processes are waiting to enter in the critical section, that
is a solution for a guarantee that liveness property holds as we’ll see later.

Now, we need to define the properties to be checked, such as safety (a single
process in the mutual exclusion, in this case) and liveness, that is, once a process tries
to enter the critical section it will eventually will. The Maude module GSL-MUTEX-
SATISFACTION contains propositions that we want to model check and the equations
defining the (set of) states in which each proposition is true.

Listing 5 shows the GSL-MUTEX-SATISFACTION module. It includes the
SYMBOLIC-CHECKER module, that is the interface of the Maude logical model
checker, and we need to define a sort whose terms will denote the state of the system
by declaring the chosen sort as a subsort of State. Propositions “idleP1?”, “waitP1?”
and “critP1?” represent the three possible states of the process number one as well as
“idleP2?”, “waitP2?” and “critP2?” represent the possible states of the process number
two. The equations defined in the module on listing 5 define the validity of the proposi-
tions in the states of our model. For instance, in lines 12 and 13 we define that “idleP1?” is
true for any state where the variable “stateP1” has been assigned the value 0, otherwise it’s
false. It’s important to emphasize that equations that will be used to perform narrowing
must have the finite variant property, that means there is a finite complete set of most gen-
eral variants [Comon-Lundh and Delaune 2005] for each term, denoted in Maude System
by the equational attribute “variant”.

1 (mod GSL-MUTEX-SATISFACTION is
2 inc GSL-PROTOCOL-MUTEX . inc SYMBOLIC-CHECKER .
3 subsort Conf < State .
4 ops idleP1? idleP2? waitP1? waitP2? critP1? critP2? : -> Prop .
5 var S : Substitution . var N : GNat . var STO : Store .
6 eq S , (stateP1 |-> N) STO |= idleP1? =
7 if (N == 0) then (true) else (false) fi [variant] .
8 eq S , (stateP1 |-> N) STO |= waitP1? =
9 if (N == s(0)) then (true) else (false) fi [variant] .

10 eq S , (stateP1 |-> N) STO |= critP1? =
11 if (N == s(s(0))) then (true) else (false) fi [variant] .
12 eq S , (stateP2 |-> N) STO |= idleP2? =
13 if (N == 0) then (true) else (false) fi [variant] .
14 eq S , (stateP2 |-> N) STO |= waitP2? =
15 if (N == s(0)) then (true) else (false) fi [variant] .
16 eq S , (stateP2 |-> N) STO |= critP2? =
17 if (N == s(s(0))) then (true) else (false) fi [variant] .
18 endm)

Listing 5. Definition of a Maude module used to model check.

Given the definition of our protocol and having defined the state propositions, we
can use the Maude LMC to model check interesting properties. Now, we will use the tool
to perform model check of two properties: mutual exclusion and liveness.
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We can represent the mutual exclusion by the Linear Temporal Logic formula
�¬(critP1? ∧ critP2?), i.e., both process never will be in the critical section simultane-
ously, where � denotes the temporal logic modality for always, ¬ denotes negation and ∧
denotes conjunction. (Maude has a textual representation for LTL modalities very similar
to the mathematical notation.) The Maude LMC returns true denoting that the property is
indeed an invariant.

Liveness property ensure us that, if a process is waiting to enter in a critical
section, eventually it will happen. This property can be model by ((�waitP1? =⇒
♦critP1?) ∧ (�waitP2? =⇒ ♦critP2?)), where =⇒ denotes implication, ♦ denotes
the temporal logic modality eventually, � denotes the temporal logic modality for al-
ways, and ∧ denotes conjunction. We can now model check this property and the system
confirms that this property is indeed an invariant by returning true.

1 Maude > (lmc protocolMutex, STO:Store |= []˜(critP1? /\ critP2?) .)
2 logical model check in GSL-MUTEX-SATISFACTION :
3 protocolMutex,STO:Store |= []˜(critP1? /\ critP2?)
4 result:
5 true (complete with depth 5)

Listing 6. Verification of mutual exclusion property.

1 Maude > (lmc protocolMutex,STO:Store |= (([] waitP1? -> <> critP1?) /\ ([] waitP2? -> <>
critP2?)) .)

2 logical model check in GSL-MUTEX-SATISFACTION :
3 protocolMutex,STO:Store |= (([]waitP1? -> <> critP1?)/\([]waitP2? -> <> critP2?))
4 result:
5 true (complete with depth 5)

Listing 7. Verification of liveness property.

6. Conclusion
This work proposes an approach for reasoning on B-specifications through the formal
semantics of GSL language [Braga et al. 2016] using Rewriting Logic and verification
techniques as symbolic model checking and narrowing on the Maude environment. We
are endowing the B method with verification techniques available in the Maude system
relying on an executable formal semantics of the AMN and GSL languages. The applica-
tion of the logical model checking technique described in this paper, for instance, allows
for the verification on an infinite set of initial configurations, in our case, the memory
store for the ASM program denoting the mutual exclusion protocol.

Future work includes studying refinements possibly as a relation defined at the
meta-level of rewrite theories. Another direction is on the specification of Real-Time
systems.
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Abstract. Computer systems based on fuzzy logic are capable of generating a
reliable output even when handling inaccurate input data by applying a rule
based system. The main contribution of this paper is to show that quantum
computing can be used to extend the class of fuzzy sets with respect to repre-
senting fuzzy bi-implications. This paper describes a multi-dimensional quan-
tum register that uses aggregations operators like t-norms and implications
based in quantum gates allowing the modeling and interpretation of fuzzy bi-
implications.

1. Introduction

The similarities between Fuzzy Logic (FL) and Quantum Computing (QC) moti-
vate researches towards a better understanding of their relationship [Herrera 1995,
Melnichenko 2007, Nikam et al. 2012, Rigatos and Tzafestas 2002]. Since both FL and
QC concern about types of uncertainties, it is important to investigate possible contribu-
tions from one area to another. Such study is relevant to understand how one can explore
the phenomena of quantum mechanics to improve the efficiency of algorithms employed
in the design of expert systems.

In this context, the logical structure describing the uncertainty associated with the
fuzzy set theory can be modeled by quantum transformations (QTs) and quantum states
(QSs). Thus, it is possible to model quantum algorithms which represent operations on
fuzzy sets such as unions, intersections, differences, implications, bi-implications, where
the quantum states can be in superposition or not.

Our main contribution in this paper is the description of quantum circuits for spec-
ifying the fuzzy bi-implication operator, extending previous works [Maron et al. 2012].
This operation was also studied in the visual programming environment VPE-qGM (Vi-
sual Programming Environment for the Quantum Geometric Machine Model), described
in [Maron et al. 2013], which aims to support the modelling and simulation of quantum
algorithms through a set of graphical interfaces.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 presents the foun-
dations on FL. Section 3 brings the main concepts of QC. In Section 4, we present the
study and modeling of fuzzy bi-implications using QC, besides the results about simulat-
ing this proposal in the VPE-qGM. Finally, conclusions and further work are discussed in
Section 5.

∗Work progress stage: completed.
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2. Fuzzy Logic
Fuzzy Logic can be conceptualized as a generalization of classical logic. In FL, which is
also sometimes called diffuse logic, there are not just two alternatives but a whole con-
tinuum of truth values for logical propositions. The fuzzy set theory [Zadeh 1965] were
introduced to overcome the limitations related to classical sets for dealing with problems
where the transitions from one class to another happen smoothly. The definition, proper-
ties and operations of fuzzy sets (FS) are obtained from the generalization of classical set
theory, which can be seen as a particular case of fuzzy set theory.

The fuzzy set theory is based on a generalization of the characteristic function for
the interval U = [0, 1]. For the membership fA(x) : X → U , the element x ∈ X belongs
to the subset A with a membership degree given by fA(x), such that 0 ≤ fA(x) ≤ 1.

Definition 1 A fuzzy set A related to a set X 6= ∅ is given by the expression:

A = {(x, fA(x)) : x ∈ X}. (1)

Considering the research of FL in a narrow sense [Hájek 1998], extending the
multi-valued logic, it mades possible to extend the usual logic connectives, as follows
[Olguı́n 2012]:

• Conjunction, usually modelled by a triangular norm (T-norm) opera-
tor [Klement et al. 2013], which is a kind of binary operation used in the frame-
work of multi-valued logic.
• Disjunction, similarly to the above case, are usually modelled by t-

conorms [Klement et al. 2013] (also called S-norms), and represents the dual op-
eration to t-norms.
• Negation, which follows the seminal work of Zadeh [Zadeh 1965], presenting sev-

eral studies on the properties of fuzzy negations. Although Zadeh’s fuzzy negation
C(x) = 1 − x is the most used in fuzzy systems, there are important classes of
fuzzy negation proposed with different motivations.
• Implication, which can be represented by many different and non equiva-

lent approaches, although some of them have been more used and well ac-
cepted [Baczyński and Jayaram 2008].
• Bi-implication, which has been studied in FL under different contexts, where

we can cite among others [Recasens 2010, Fodor and Roubens 2013], all of them
were constrained to at least one of the following restrictions [Olguı́n 2012]:

– Satisfy the fuzzy equivalence properties.
– Be compatible with the notion of distance on [0, 1].
– Define the fuzzy bi-implication in terms of the conjunction and implication

connectives.

The approach to represent bi-implications used in this work is related to the last
restriction mentioned above.

The T-norm used in this paper is also known as TP , or even product T-
norm [Klement et al. 2013], and it can be expressed as follows:

TP (x, y) = x ∗ y (2)
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And the Negation that we see here is defined as:

NS(x) = 1− x (3)

The Equation (3) shows that the Negation used in this project is the Standard
Fuzzy Negation [Atanassov 2006].

3. Quantum Computing

The basic unit of information in classical computing is the traditional bit, a binary clas-
sical physical system. In quantum computing the basic unit information is represented
by a quantum bit, or qubit, a binary quantum physical system. The qubit is a vector
usually represented as a superposition of basic states, using the Dirac braket 1 nota-
tion [Nielsen and Chuang 2011]:

|ψ〉 = α|0〉+ β|1〉.

The Dirac notation has the advantage that it labels the basis vectors explicitly. The basic
states |0〉 and |1〉 can be explained by analogy with the classical bit, i.e., form a two-level
system and are an orthonormal basis for the quantum vector space (usually called the
standard or computational basis) [Yanofsky and Mannucci 2008]. The coefficients or also
called probability amplitudes, α and β, are complex numbers, such that |α|2 + |β|2 = 1.
In other words the qubit can be formalized as a vector in a complex vector space (Hilbert
space), with norm (size) equals to one.

As an example, the classical bit 0 can be represented as the basis state |0〉 =
1|0〉+ 0|1〉 and the classical bit 1 can be represented as the basis state |1〉 = 0|0〉+ 1|1〉.

Any other state with different values for α and β is said to be in a quantum super-
position of |0〉 and |1〉, for instance the state 1/

√
2|0〉+ 1/

√
2|1〉.

The interpretation of the probability amplitudes α and β can be given by the fol-
lowing: when we interact or measure a quantum state like α|0〉+ β|1〉 we will see/get the
state |0〉 with probability |α|2 and the state |1〉 with probability |β|2.

The superposition of states gives to quantum computing a relevant characteristic
called quantum parallelism. Essentially, due to superposition of states, a qubit can as-
sume values of 0 and 1 at the same time. This gives an exponential power to quantum
algorithms, as we can design algorithms that can verify various possibilities in paral-
lel [Yanofsky and Mannucci 2008].

In Table 1 we show how the state space of the qubit grows with the number of
qubits. We can verify that the power of a quantum computer double each time a qubit is
added.

A composite quantum state with two independent qubits like |q〉 = α|0〉 + β|1〉
and |p〉 = γ|0〉+ δ|1〉 are defined as α|00〉+ γ|01〉+ δ|10〉+ β|11〉.

1The name braket comes from the convention that a column vector is called a “ket” and is denoted by
| 〉 and a row vector is called a “bra” and is denoted by 〈 |.
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Table 1. State space of the qubit
# qubits possibilities power

1 0 or 1 2
2 00,01,10,11 4
3 000,001,010,011,100,101,110,111 8
...

...
N 2N

More formally, in analogy with the classical bit, consider a state with two bits, we
have four alternatives: |00〉, |01〉, |10〉, |11〉. Then, the state of a pair of qubits is a linear
combination of these four classical states, as in Eq (4).

α|00〉+ γ|01〉+ δ|10〉+ β|11〉 (4)

However, there are some combined quantum bits which are not of the form q ⊗ p.
For instance, the state:

1/
√
2|00〉+ 1/

√
2|11〉

is clearly not of the form q ⊗ p, for any q and p. This kind of bi-dimensional quantum
state which can not be described using the tensor product operation is called entangled.

4. Fuzzy Bi-Implications through Quantum Computing
According to [Mannucci 2006], fuzzy sets can be obtained by quantum superposition of
classical fuzzy states associated with a quantum register. Thus, interpretations related
to the fuzzy operations as complement and intersection are obtained from the NOT and
AND QTs. The modeling of these operation can be found in [Ávila et al. 2015], where the
complement is obtained by the quantum NOT operator (Pauli-X gate) and the intersection
is expressed through the quantum Toffoli transformation.

Extending this approach, other operations were introduced, such as union, differ-
ence, fuzzy implication, which were derived from interpretations of OR, DIV and IMP
quantum operators [Mannucci 2006, Maron et al. 2012].

The complement of a fuzzy set can be defined by the standard negation, which can
be obtained by the NOT operator, defined as:

NOT (|SA〉) = (
√
A|0〉+

√
1− A|1〉) (5)

Meanwhile, the intersection can be obtained through the use of the operator AND,
which is defined as follows:

AND(|SA〉, |SB〉) = T (|SA〉, |SB〉, |0〉) (6)

Now that we have both operation defined, we can show the interpretation of the
fuzzy bi-implication operator [Olguı́n 2012] through quantum computing. To do so, it is
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necessary to transform (reduce) the bi-implication to use only the NOT and AND opera-
tions. The next equivalence presents the first step towards this transformation:

A↔ B ≡ (A→ B) ∧ (B → A) (7)

Considering this equivalence, we can note that a bi-implication is expressed as
two implications and an AND operator. Applying the material implication rule, we obtain
the next equation:

(¬A ∨B) ∧ (¬B ∨ A) (8)

In the Eq (8), our initial bi-implication is represented by the NOT, AND and OR
operators. In the last step we apply the De Morgan’s law, obtaining the following result:

¬(A ∧ ¬B) ∧ ¬(B ∧ ¬A) (9)

Considering the equation 9, we can see the bi-implication using just NOT and
AND operators. In Fuzzy systems, usually we use N to represent the standard negation
and T stands for t-norm representing the AND operation. Thus, now it is possible to model
this equation through the fuzzy operators, as we show below:

T (N(T (A,N(B))), N(T (B,N(A)))) (10)

Since we have a fuzzy equation representing the bi-implication just by using AND
and NOT operations, we can model it in a quantum circuit through the approach men-
tioned before, as we can see in Figure 1. The result of processing the bi-implication can
be obtained by measuring the last qubit in the presented circuit.

|A〉
|B〉
|0〉
|A〉
|B〉
|0〉
|0〉

X

X

T0 T1

X

X

T2 T3 T4 T5

Figure 1. Quantum circuit for Fuzzy Bi-Implication.

We built the quantum circuit in Figure 1 through the equivalence between the AND
operator and the Toffoli gate [Holik et al. 2017], and also using the equivalence between
the standard negation and the Pauli-X gate [Khammassi et al. 2017].

Table 2 shows how the memory evolves according to the computational time units,
which shows the intermediate states during the execution of the algorithm presented in
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Table 2. States temporal evolution for Fuzzy bi-implication operator.
State T0 T1 T2 T3 T4 T5

(1-x)ˆ2*(1-y)ˆ2 0000000 0110000 0110000 0111010 0111010 0111011
(1-x)ˆ2*(1-y)*y 0000100 0110100 0110100 0111110 0111100 0111100
(1-x)*(1-y)ˆ2*x 0001000 0111000 0111000 0110010 0110010 0110011
(1-x)*(1-y)*x*y 0001100 0111100 0111100 0110110 0110110 0110111
(1-x)ˆ2*y*(1-y) 0100000 0010000 0010000 0011010 0011010 0011011

(1-x)ˆ2*yˆ2 0100100 0010100 0010100 0011110 0011100 0011100
(1-x)*y*x*(1-y) 0101000 0011000 0011000 0010010 0010010 0010011

(1-x)*yˆ2*x 0101100 0011100 0011100 0010110 0010110 0010111
x*(1-y)ˆ2*(1-x) 1000000 1110000 1100000 1101010 1101010 1101010
x*(1-y)*(1-x)*y 1000100 1110100 1100100 1101110 1101100 1101100

xˆ2*(1-y)ˆ2 1001000 1111000 1101000 1100010 1100010 1100010
xˆ2*(1-y)*y 1001100 1111100 1101100 1100110 1100110 1100110

x*y*(1-x)*(1-y) 1100000 1010000 1010000 1011010 1011010 1011011
x*yˆ2*(1-x) 1100100 1010100 1010100 1011110 1011100 1011100
xˆ2*y*(1-y) 1101000 1011000 1011000 1010010 1010010 1010011

xˆ2*yˆ2 1101100 1011100 1011100 1010110 1010110 1010111

Figure 1. Column T0 shows the non-zero memory portions of a initial state , while column
T5 shows the last state of memory before the measurement operation.

For simulating the proposed operator, we build the quantum algorithm presented in
Figure 1 through VPE-qGM environment, which facilitate the visualization, the calcula-
tion of the results and the validation of the proposed algorithm. The VPE-qGM simulator
provides interpretations of the quantum memory, quantum processes and computations
related to transition quantum states obtained from the simulation of related QSs and QTs.

Figure 2 shows the simulator VPE-qGM running the proposed quantum algorithm
considering the measurement in the seventh qubit to obtain the result.

Figure 2. Quantum process for fuzzy bi-implication simulated using VPE-qGM.

54 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



In the simulation presented in Figure 2, we use the initial quantum values for A
and B as

√
2
2
|0〉 +

√
2
2
|1〉. According to the results presented by the VPE-qGM simulator,

the seventh qubit will have the probability p = 44% of being zero.

5. Conclusions
This paper describes how to model bi-implications on fuzzy sets through concepts of QC.
It was modelled through a quantum register using operations over fuzzy sets described
by QTs. Hence, this work shows another basic construction in the specification of fuzzy
expert systems from QC, in order to obtain new information technologies based on fuzzy
approach.

Computer systems based on FL and performed over quantum computers may be
able to generate an output from the manipulation of inaccurate data, by applying a rule-
based system taking advantage of properties as quantum parallelism. The states are quan-
tum registers, and the rules for the fuzzyfication process can be modeled by composition
of controlled and unitary QTs.

This paper not only describe and analyses the operation of fuzzy bi-implication
as described in [Olguı́n 2012] but also implements and simulates it in the VPE-qGM pre-
senting an extension of such construction to be used in others important fuzzy operations.
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Abstract. This work presents a gestural recognition system development using 
the Kinect sensor, applied for the control of a mobile robot. The system 
receives gestures information and send commands to a robot to realize specific 
movements desired by a user. A user realize predetermined gestures the robot 
receives that gestural information through Kinect sensor, the robot has a 
system that should interpret this gesture using clustering data algorithms such 
as fuzzy  CMeans and KMeans, after recognize the gesture read, the robot 
executes the task that corresponds to the realized gesture. The results present a 
same resemblance about both algorithms, which present a high accuracy of 
hits of the system. 

Resumo. O trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de 
reconhecimento de gestos utilizando o sensor Kinect, aplicado em um robô 
móvel. O sistema é capaz de receber informações gestuais de um usuário, e 
enviar comandos para um robô para que realize movimentos especificos 
desejados por um usuário. Este usuário realiza gestos predeterminados, o 
robô recebe essa informação gestual através do sensor Kinect, o robô possui 
um sistema capaz de interpretar esse gesto utilizando algoritmos de 
agrupamento dados de Fuzzy C Means e K Means, após reconhecer o gesto 
lido, o robô executa a tarefa referente ao comando gestual recebido. O artigo 
descreve a arquitetura implementada com resultados experimentais.  

1. Introdução 

O uso da tecnologia nos permite facilidades em muitas situações onde temos 
dificuldades.  Dificuldades essas causadas por alguma deficiência, ou problema físico 
gerado por algum problema de saúde ou um acidente. Para ajudar-nos nessas situações, 
estudam-se muitas ferramentas que possam nos trazer mais facilidade e praticidade em 
atividades que precisam ser realizadas. 

                                                
1 Trabalho concluído. 
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O trabalho desenvolvido neste artigo visa a desenvolver um sistema inteligente que 
permita o controle de um robô móvel à partir de comandos gerados por gestos de uma 
pessoa, os quais são obedecidos pelo robô fazendo com que ele execute movimentos 
específicos dependentes de qual comando foi recebido. 

A técnica a ser empregada para a classificação dos gestos de uma pessoa é o 
agrupamento ou clusterização de dados através do algoritmo de K-means e do algoritmo 
Fuzzy C-means.  Os referidos algoritmos vão permitir classificar os gestos captados por 
um sensor de movimento, verificar qual comando foi recebido e qual é a tarefa, 
associada ao comando, que deverá ser realizada pelo robô. A utilização de algoritmos de 
agrupamento de dados também possibilita desenvolvimento de um sistema mais simples 
e uma alta eficiência devido a simplicidade dos algoritmos.  O trabalho também tem 
como objetivo comparar as técnicas que serão utilizadas na pesquisa e verificar a 
viabilidade do uso de cada uma.  

Na literatura existem diversas aplicações utilizando as técnica de agrupamento de dados 
de K-Means e Fuzzy CMeans para reconhecimento de gestos. Q. Zhang (2015) utiliza o 
algoritmo de Fuzzy C-means para resolver problemas de reconhecimento gestual em 
local onde o fundo do ambiente, dificulta o contraste entre a pessoa e o ambiente, 
dificultando a análise do processo pelas técnicas de processamento de imagens; Pal 
(2014), aplica a técnica para reconhecimento de gestos de pessoas com deficiência 
muscular, possibilitando, a partir destas informações, que um profissional de saúde 
possa realizar diagnósticos de uma possível evolução de uma doença que cause 
problemas físicos em seus pacientes; Panchal e Kandoriya (2013) utilizam a técnica 
para reconhecimentos gestuais de uma mão fixa, identificando as posições dos dedos e 
classificando-os em diferentes gestos e Gamarra (2015), utiliza a técnica de 
agrupamento de dados, utilizando os algoritmos K-means, Fuzzy C-means e K-medoids, 
comparando o desempenho de diversos algoritmos de clusterização na aplicação da 
técnica de Bag of Visual Words para reconhecimento de objetos. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Algoritmo K-means 

O Algoritmo de K-means é muito utilizado na área de machine learning e é classificado 
como algoritmo de agrupamento de dados. Ele é utilizado para separação de dados em 
grupos, buscando classifica-los. Inspirando-se na descrição de Gamarra (2015), o 
algoritmo funciona basicamente definindo os centroides que identificam cada grupo a 
ser formado e, utilizando a equação (1), são calculadas as distancias entre cada dado a 
ser classificado e os centroides, onde o grupo em que o centroide é o mais próximo do 
dado é o grupo ao qual este dado pertence. 

� =  ∑ ∑ ���‖�� − ��‖��
���

�
���                                           (1)                 

Na equação acima ��� é uma variável binária que indica que determinado valor �� 
pertence a determinado cluster �, onde recebe 1 quando a distância entre o valor e um 
centroide é menor que a distância com os outros centroides. Caso contrário ��� é 0.  

Após verificar a qual cluster determinado valor pertence, os centroides são recalculados 
usando a seguinte equação: 

�� =  
∑ ������

∑ ����
                                                            (2) 
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2.2 Algoritmo Fuzzy C-means 

O algoritmo Fuzzy C-means, é uma variação do algoritmo de K-means, onde ele 
possibilita tratar incertezas, ou seja, dados que possuem características de dois 
diferentes grupos são classificados a partir de um “grau de pertinência” em cada grupo 
(Yonamine, 2002). O grau de pertinência descreve quanto de semelhança ou 
proximidade, determinado elemento tem de cada grupo. Indicando que o grupo ao qual 
este determinado dado pertence é aquele o qual possui maior grau de pertinência. 

Uma característica muito importante que dever ser verificada é que a soma dos graus de 
pertinência de um dado a cada grupo, tem de ser igual a 1. 

A equação (3) descreve o processo de classificação: 

���� =  ∑ ∑ ���
�‖�� − ��‖��

���
�
���                                           (3) 

Onde ���
� representa o grau de pertinência do i-ésimo elemento em relação ao k-ésimo 

cluster. E � é o define a taxa de evolução do algoritmo até chegar a um valor de erro 
tolerante. 

Para recalcular os centroides após cada interação usamos a seguinte equação: 

 ���
� =  

∑ ����
� � ����

�
���

∑ ����
� � ���

���
, 1 ≤ � ≤ �                                             (4)                                            

3. Robô Móvel 

 

 

Figura 1: robô móvel utilizado 

 

A pesquisa utilizou como plataforma experimental um robô móvel com três rodas, duas 
rodas são tracionadas por um motor em cada roda, e uma terceira roda independente 
auxilia o equilíbrio do robô. O robô utiliza dois servomotores que trabalham a uma 
tensão aproximadamente de 24 Volts. Eles são comandados por um driver md49 o qual 
envia os comandos de direção e velocidade aos motores. Os movimentos do robô móvel 
são controlados por um microcontrolador Arduino Mega 2560 (Atmega 2560) o qual é 
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programado através da linguagem C pela IDE de desenvolvimento do Arduino. Um 
sensor Kinect também é fixado na parte superior do robô.  A figura 1 mostra o robô 
móvel utilizado durante os experimentos.  

3.1. O sensor Microsoft Kinect 

Para a leitura dos gestos que serão interpretados e posteriormente traduzidos em 
comandos para o robô móvel será utilizado o sensor de movimentos da Microsoft 
Kinect. O sensor Kinect, como é popularmente chamado permite que possamos capturar 
movimentos de uma pessoa obtendo as coordenadas X, Y, Z das juntas de uma pessoa, 
assim como também sua imagem. 

 

 

Figura 2: Sensor Kinect 

 

Para a leitura de movimento, o Kinect possui um sensor de profundidade e uma câmera 
RGB. O sensor de profundidade consiste em um emissor infravermelho que emite uma 
matriz de pontos que, através do princípio da reflexão, permite que seja possível obter-
se a distância (coordenada Z) de algum corpo que esteja a sua frente. A figura 2 mostra 
o sensor Kinect. 

4. Setup Experimental 

O sistema está constituído além do robô móvel e um sensor Kinect, de um ambiente de 
programação Processing, criado pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology). O 
Procesing é um software que possibilita o desenvolvimento de projetos de 
processamento de imagens tanto para leigos em programação como para programadores 
avançados [Reas e Fry 2007]. Também foi utilizado o software MATLAB, da empresa 
Mathworks para o desenvolvimento do sistema inteligente para a classificação dos 
gestos baseado nas técnicas de clustering. O ambiente Processing é baseado em 
linguagem Java e uma de suas utilidades é permitir manipulação de sensores, e fazer 
relações entre os dados recebidos com sons e imagens. Um dos sensores que se pode 
trabalhar no Processing é o Microsoft Kinect, sendo então uma ótima ferramenta a ser 
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utilizada na pesquisa. No Processing foi desenvolvida a obtenção de dados do Kinect, e 
a preparação dos dados para serem enviados para o MATLAB. O sistema inteligente de 
tomadas de decisão baseado nos algoritmos Kmeans e Fuzzy C-means, que foi 
implementado no MATLAB, onde é realizada a clusterização dos dados enviados e, sua 
associação com os respectivos comandos do robô móvel mediante o microcontrolador 
Arduino. A Figura 3 mostra o resultado da captura de uma imagem com as juntas do 
usuário com o sensor Kinect feitas pelo processing. 

 

 

Figura 3: Imagem com as juntas do usuário capturada pelo Kinect 

 

A figura 4 apresenta os gestos que foram utilizados para a realização da pesquisa, os 
quais podem ser vinculados a diversos comandos através de programação, assim, sendo 
livre no momento do desenvolvimento a tarefa a ser definida para cada comando 
gestual.  

 

 

Figura 4: Gestos utilizados para realização do estudo. 

 

A figura 5 mostra o funcionamento do sistema como um todo. Primeiramente o Kinect 
reconhece o indivíduo e monta o mapa das principais juntas do corpo da pessoa. A partir 
de então ele obtém as informações de posição das juntas (no nosso experimento a mão 
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esquerda) e envia as informações para o MATLAB. O MATLAB realiza o processo de 
classificação do gesto recebido e então envia o respectivo comando ao robô para que 
realize a atividade desejada. 

 

Figura 5: Esquema de Funcionamento do Sistema com o robô móvel. 

5. Resultados 

O setup experimental foi montado com o robô móvel, e foi feita a integração com o 
sensor Kinect e o software de classificação de gestos utilizando os algoritmos de 
clustering no Matlab. Representando este sistema integrado, o primeiro resultado 
tangível deste projeto. 

O sistema reconhece a região da imagem lida pelo Kinect. A região da imagem é 
identificada e associada a um determinado movimento que será executado pelo robô. Os 
comandos referentes para cada região de leitura do Kinect foram definidos na 
implementação do sistema. Os algoritmos trabalham com matrizes bidimensionais de 
dados, onde o número de colunas define o número de coordenadas de cada posição lida 
de uma junta.  

O algoritmo de clustering recebe as coordenadas X, Y e Z da posição onde se encontra a 
mão esquerda do usuário (direita na visão do kinect), e essas informações são enviadas 
ao sistema construído no MATLAB para serem classificados. As figuras 6 e 7 
apresentam os resultados de classificação utilizando os algoritmos de  K-means e o 
Fuzzy C-means respectivamente. 

As imagens mostram um processo de clustering dos dados das imagens do kinect em 
cinco grupos. Cada região de dados mais estrema significa um comando gestual 
diferente e o grupo central representa um gesto nulo. As marcações em “X” representam 
os valores centroide de cada grupo. 

Os dois algoritmos se comportam de uma forma muito semelhante apresentando 
variações somente em regiões de fronteira entre os grupos. Neste espaço de amostra os 
algoritmos apresentam algumas dificuldades de interpretação dos dados nas fronteiras 
entre o grupo central e o inferior direito, o que pode ocasionar erros no momento de 
execução do sistema. Isso se deve ao fato de que o sistema está levando em conta 
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variações em profundidade (Eixo “Z”) e esses dados apresentam características de 
profundidade semelhantes aos dados do seu grupo vizinho. A figura 8 apresenta a 
comparação do resultado apresentado por cada algoritmo. 

 

Figura 6: Resultados do clustering obtidos utilizando K-means 

 

 

Figura 7:Resultados do clustering obtidos utilizando o algoritmo Fuzzy C-
means 

 

 

Figura 8: Comparação entre os resultados dos dois algoritmos. 

IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 63



  

6. Conclusão 

O trabalho desenvolvido neste artigo tem como principais resultados, a criação de um 
sistema que integra o comando dos movimentos do robô mediante o uso de um sensor 
Kinect para reconhecimento de gestos de um usuário.  O referido sistema utilizou 
diversas tecnologias, as quais foram integradas para o controle de movimentos do robô. 
Um segundo aporte do artigo é a implementação de um sistema que mediante o uso de 
técnicas de clustering como o K-means e Fuzzy C-means. O sistema consegue processar 
e discriminar gestos diferentes de uma pessoa baseado na extração das informações das 
juntas do usuário. Foi possível também obter dados sobre as diferentes técnicas 
utilizadas na pesquisa possibilitando uma análise de desempenho de cada algoritmo e 
verificando a viabilidade do uso dos mesmos. Os resultados possuem uma característica 
satisfatória contando com a viabilidade de utilizar algoritmos de agrupamentos de dados 
para identificação de comandos gestuais. Porém a técnica nos limita a leituras de pontos 
ou regiões onde determinado gesto é executado na imagem recebida pelo Kinect e em 
trabalhos futuros poderiam incluir o uso de redes neurais para as tarefas de classificação 
com maior complexidade. 
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Abstract. When calculations are performed in a computational system, floating-
point numbers are used, that makes with it isn’t possible to represent the values
correctly. Due to this, the result of the calculations is subject to aproximation
errors, such as the rounding and truncation errors. One of the alternatives
to avoid errors caused by the machine is the use of interval arithmetic. This
work intends to compare different methods to calculate integrals utilizing inter-
val mathematics, this comparation was made by aplying them in the function
with Weibull distribution, to, then, verify which one returned better results.

Resumo. Quando são realizados cálculos em um sistema computacional,
trabalha-se com números de ponto flutuante, o que faz com que não seja possı́vel
representar os valores corretamente. Devido a isso, o resultado dos cálculos é
sujeito a erros de aproximação, como os erros de arredondamento e de trunca-
mento. Uma das alternativas de contornar os erros causados pela máquina é a
utilização da aritmética intervalar. Nesse trabalho foi feita a comparação en-
tre métodos para calcular integrais utilizando a matemática intervalar, os quais
foram aplicados na função com distribuição Weibull a fim de verificar qual re-
tornava melhores resultados.

1. Introdução

O conjunto de números representáveis em qualquer máquina é finito, assim as operações
numéricas realizadas em sistemas computacionais podem gerar vários tipos de erros,
como, por exemplo, erros de truncamento, de arredondamento, propagação dos erros de
dados de entrada, entre outros. Esses erros ocorrem quando: um valor real de entrada
é aproximado para um número real de máquina (erro de truncamento e/ou arredonda-
mento); os erros nos resultados intermediários gerados na execução de cada operação vão
se acumulando [Loreto 2006].

A aritmética intervalar é uma teoria matemática desenvolvida principalmente por
Moore [Moore 1976] que tem como foco a manipulação e operação de intervalos para
controlar, rigorosa e automaticamente, os diversos tipos de erros encontrados nos resul-
tados da computação numérica [Mesquita 2004]. Na matemática intervalar são usados
intervalos reais para representar valores infinitos, desconhecidos ou contı́nuos, ou seja,
com os intervalos é possı́vel representar valores inexatos, aproximações e erros de trun-
camento [Loreto 2006].

1Trabalho concluı́do
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Na aritmética intervalar, ao invés de aproximar um valor real x para um valor de
máquina, ele é ‘contido’ em um intervalo fechado x que possui limites superior e inferior,
ou seja, é criado um intervalo x = [x, x̄], onde está presente o valor real x. Os interva-
los podem ser aplicados nas mais diversas áreas, tais como: programação matemática,
manipulação de equações, análise e projeto de circuitos elétricos, psicologia matemática,
estatı́stica, equações diferenciais, fı́sica, entre outras.

Quando o uso de variáveis aleatórias contı́nuas sobre valores reais R é abor-
dado, um dos problemas enfrentados é o cálculo de probabilidades, já que é necessária a
resolução de uma integral definida da função densidade de probabilidade, para a qual nem
sempre é possı́vel obter a primitiva ou as vezes é difı́cil de se obter. Como integrais de
funções densidade de probabilidade são resolvidas analiticamente, seu resultado é encon-
trado através de aproximação, o que o torna sujeito a erros como os de arredondamento e
de truncamento.

Nesse trabalho foi definida a forma intervalar da função com distribuição Weibull
e também foram comparados os vários métodos para o cálculo de integrais intervalares.
Para essa comparação, cada um dos métodos analisados será aplicado na resolução da
forma intervalar da funcão densidade de probabilidade com distribuição Weibull. Com a
implementação dos métodos, os resultados retornados por cada um serão então compara-
dos para assim verificar qual desses métodos obteve os melhores resultados e com melhor
eficiência. Para implementação da função densidade de probabilidade será utilizado o
pacote de extensão para programação intervalar da linguagem de programação Python, o
IntPy, o qual permite a manipulação e operação do tipo intervalo.

2. Aritmética Intervalar
A aritmética intervalar [Moore 1966] [Moore 1979] [Moore et al. 2009] tem como base o
uso de intervalos fechados [x, x̄] de valores reais como seus elementos básicos. No ponto
de vista computacional sua definição se dá na seguinte maneira: dada uma função f(x) de
variável real x pertencente a um intervalo x = [x, x̄], onde x, x̄ ∈ R, a imagem da função
é dada por:

f(x) = {y|y = f(x), x ≤ x ≤ x̄},
onde é possı́vel determinar um intervalo y, no qual y = [y, ȳ], tal que f(x) ⊆ y, ou seja, a
função f(x) está encapsulada no intervalo y. Partindo disso é possı́vel definir uma função
F associada a f através da transformação do intervalo x no intervalo y, ficando assim:

f(x) ⊆ F (x) = y.

A função F , chamada de extensão intervalar de f , deve possuir a menor diferença
possı́vel da imagem f(x). A matemática intervalar usa um tipo especial de arredonda-
mento, o arredondamento direcionado, onde os resultados são arredondados para o menor
e maior número de máquina que contenham o resultado das operações, o que resulta em
um intervalo de máquina que contém a solução do cálculo.

3. Integração Intervalar
Na literatura existem diferentes maneiras de resolução de integral utilizando intervalos.
Nesta subseção serão apresentados os mais utilizados e que serão adotados no desenvolvi-
mento do trabalho.
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Dada uma função f : R → R no intervalo A = [a, b] deseja-se computar a
seguinte integral:

T =

∫ b

a

f(x) dx.

Nesse problema, caso seja encontrada uma função F tal que F (x) = f(x), então
T é simplesmente calculado como T = f(b) − f(a). Porém, caso não seja encontrada
essa função, ou caso sua implementação seja indisponı́vel ou muito complexa, o resultado
é obtido através de aproximações, o que deixa o cálculo da integral sujeito a erros, como
os de arredondamento e truncamento [Nobrega 2010].

Em vista disso foram propostos vários métodos para calcular integrais utilizando
aritmética intervalar, os quais serão vistos abaixo.

• Integral de Moore: No estudo da aritmética intervalar feito por
[Moore. et al. 1960], a integral

∫
A
F (x)dx era definida por funções F, onde

o domı́nio e alcance são contidos em intervalos fechados e delimitados de
números reais. Nesse método o intervalo é dividido em n subconjuntos
igualmente espaçados, onde tem-se:

S = {a = x0, x1, x2, ..., xn−1, b = xn},
para [a, b]r, onde r é um número real, ou seja, o conjunto de todos os valores xr
de maneira com que x ∈ [a, b]. Isso é visto no somatório:

∑
(F, S) = F [x0, x1](x1−x0)+F [x1, x2](x2−x1)+...+F [xn−1, xn](xn−xn−1).

Assim, a integral de Moore é definida por cada função contı́nua de todos os inter-
valos [A,B] para cada F (A) ∈ F (B), onde A é sempre um intervalo contido em
B por:

∫

[a,b]

F = ∩S
∑

(F, S).

• Integral de Rall: Nesse método é dada a construção de uma integral intervalar
onde, tanto o integrando como o intervalo de integração, são finitos. Caso os
intervalos da integral tenham comprimentos iguais, não é necessário considerar
todas as partições. Isso faz com que não seja necessário usar a soma de intervalos
Riemann, que é o intervalo do intervalo [Caprani. et al. 2002]. É definida uma
função intervalar Y em um intervalo x = [a, b], sendo Y (x) = [y(x), ȳ(x)], uma
função que atribui um intervalo a cada x ∈ x, onde y e ȳ são denominadas como
funções de extremidade de Y, as quais são arredondadas através da função5Y (x):

5Y (x) = [infx ∈ x{y(x)}, supx ∈ x{ȳ(x)}].
A integração de Rall é definida por:

∫

x
Y (x)dx =

w(x)

n

n∑

i=1

5Y (xi),

onde w(x) representa o tamanho do intervalo, o qual deve ser finito.
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• Integral de Bedregal: Seja F uma função intervalar contı́nua sobre o intervalo A =
[a,b]. Dada uma partição P de A definem-se os seguintes somatórios de Riemann:

σ(F, P ) =
n∑

k=1

∏
F (A[Xk−1,xk])dM(Xk−1, xk),

∑
(F, P ) =

n∑

k=1

∐
F (A[Xk−1,xk])dM(Xk−1, xk),

onde o primeiro representa a soma de Riemann inferior e o segundo a soma supe-
rior.
A integral superior da função F de a até b é definida como:

∫ b

a

F (X)dx =
∐

P∈β[a,b]

σ(F, P )

e a integral inferior da mesma função como:

∫ b

a

F (X)dx =
∏

P∈β[a,b]

∑
(F, P ).

Seja F : I[a, b] → I(R) uma função intervalar contı́nua, então ela é uma função
integrável [Bedregal and Bedregal 2010] e a seguinte equação é validada:

∫ B

A
F (X)dx =

[∫ b

a

Fl(x)dx,

∫ b

a

Fr(x)dx

]
dM(a, b)

b− a .

• Método de Simpson intervalar: O método de Simpson intervalar
[Caprani. et al. 2002] é uma extensão do método de Simpson real
[Ruggiero and Lopes 1996]. Sendo uma função F quatro vezes continua-
mente derivável em A = [a, b] e as extensões intervalares das funções fef iv são
conhecidas, o método encontra um intervalo para a integral definida. O intervalo
é dividido em n subintervalos igualmente espaçados, e, em cada um deles é
aplicado o seguinte polinômio interpolador:

Si =
w(Ai)

6

(
F (Ai) + 4f(m(Ai)) + f(Āi)

)
.

Dado um intervalo A e uma função f, a fórmula da integração numérica pelo
método de Simpson intervalar é:

∫ Ā

A

f(x)dx =
n∑

i=1

w(Ai)

6

(
F (Ai) + 4f(m(Ai)) + f(Āi)

)
− w(Ai)

5

2880
G(Ai).

Dessa maneira a variável aleatória contı́nua pode assumir uma quantidade não-
enumerável e f(x) é chamada de função densidade de probabilidade dessa variável.

Nesse trabalho, para fim de comparar os diferentes métodos de integração inter-
valar, foi usada a função densidade de probabilidade com distribuição Weibull intervalar,
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a qual é uma distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias contı́nuas que é apli-
cada em diversos casos devido a sua versatilidade e relativa simplicidade [Navidi 2016].
A função densidade de probabilidade com essa distribuição é vista na seguinte equação

Weibull(X,α, β) =

∫ b

a

αβαXα−1e−(βX)α = e−(βb)α − e−(βa)α (1)

onde α representa o parâmetro de forma e β o parâmetro de escala da função.

4. Definição Intervalar e Comparação entre os Métodos de Integração
Intervalar

Nesse trabalho foi definida a forma intervalar da função densidade de probabilidade com
distribuição Weibull e feita a comparação numérica entre os resultados retornados uti-
lizando os métodos de integração intervalar na função intervalar com distribuição Weibull.
A forma intervalar da função com distribuição Weibull é vista na equação a seguir:

WeibullI(X, α, β) =

∫ b

a

αβαXα−1e−(βX)α = e−(βb)α − e−(βa)α , (2)

onde X representa o intervalo, α representa o parâmetro de forma e β o parâmetro de
escala da função

Nessa comparação serão analisados se os intervalos solução encapsulam o resul-
tado real e o diâmetro do intervalo (diferença entre o limite superior e inferior do in-
tervalo). Para poder comparar os métodos de integração intervalar foram utilizados 3
conjuntos de dados de entrada como parâmetros tanto para a função com entrada real
quanto para a função com entrada intervalar. Tais conjuntos de valores foram retirados de
exemplos encontrados na literatura e foram utilizados devido ao fato de que seus resulta-
dos reais já são conhecidos, fazendo com que os resultados intervalares obtidos possam
ter sua validade confirmada.

• Ex. 1: Intervalo x = [2, 7], α = 0.3, β = 0.1
• Ex. 2: Intervalo x = [2, 4], α = 0.5, β = 3.0
• Ex. 3: Intervalo x = [1, 2], α = 0.75, β = 1.0

4.1. Resultados

A tabela 1 mostra os resultados obtidos na implementação da função com distribuição
Weibull, mostrando os intervalos solução retornados por cada um dos métodos de
resolução de integrais intervalares testados. Na tabela são mostrados os intervalos solução
retornados por cada método de integração e também o resultado real esperado, o qual é
utilizado para verificar a corretude dos resultados obtidos, a qual é demonstrada quando
o intervalo solução encapsula esse valor real.
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Table 1. Resultados usando exemplos e exercı́cios propostos por Navidi
[Navidi 2016].

Resolução Ex.1 Ex. 2 Ex.3
Resul. Real 0.1323719964625507 0.05503651641542917 0.18183930273552706
Bedregal
Intervalar

[0.1323551818384106,
0.13238881428789467]

[0.055028797091662585,
0.05504423671664428]

[0.1818237349866751,
0.18185487168747985]

Moore
Intervalar

[0.1323551818384106,
0.13238881428789467]

[0.055028797091662585,
0.05504423671664428]

[0.1818237349866751,
0.18185487168747985]

Rall
Intervalar

[0.13235518183841055,
0.1323888142878943]

[0.05502879709166212,
0.055044236716645004]

[0.18182373498667925,
0.1818548716874769]

Simpson
Intervalar

[0.1323719964624741,
0.13237199646259587]

[0.05503651641540019,
0.05503651641545183]

[0.18183930273551388,
0.1818393027356018]

Table 2. Diâmetros dos intervalos solução
Diâmetros Ex.1 Ex. 2 Ex.3
Bedregal
Intervalar

3.363244948406674e-5 1.5439624981697375e-5 3.1136700804762496e-5

Moore
Intervalar

3.363244948406674e-5 1.5439624981697375e-5 3.1136700804762496e-5

Rall
Intervalar

3.363244948376143e-5 1.5439624982883926e-5 3.113670079765707e-5

Simpson
Intervalar

6.203371150093062e-14 2.631228568361621e-14 8.79296635503124e-14

Analisando os resultados mostrados nas tabela 1 e 2 é possı́vel perceber que, nos 3
conjuntos de valores usados, cada um dos quatro métodos de integração intervalar retorna
um intervalo solução que encapsula o valor real esperado correspondente. No primeiro
exemplo todos os intervalos solução possuı́ram limites inferiores e superiores iguais ao
valor real até, pelo menos, a 4a casa decimal, com a única exceção sendo o método de
Simpson intervalar, que apresentou divergência apenas na 13a casa decimal. No segundo
exemplo os limites de todos os intervalos solução foram idênticos ao valor real até a 5a

casa decimal, exceto o método de Simpson intervalar, onde a diferença aparece na 14a casa
decimal. No terceiro exemplo a diferença entre os intervalos solução e o valor surgem a
partir da 5a casa decimal.

Como possuem definições semelhantes, os métodos de integração de Moore, Rall
e Bedregal, apresentaram resultados bem parecidos, com todos os intervalos solução re-
tornados apresentando diâmetros semelhantes. Já a maior precisão do método de Simp-
son deve-se ao número elevado de subintervalos utilizados nos testes, o que impacta
na questão de desempenho dos programas implementados, porém, como essa é uma
comparação puramente numérica dos resultados, tal fato não será levado em consideração
na comparação dos métodos.

5. Considerações Finais
Quando se trabalha com computação numérica, um dos fatores mais importantes é a ex-
atidão das respostas dos cálculos. Esse problema é recorrente no estudo de variáveis
aleatórias contı́nuas no cálculo da função densidade de probabilidade de uma distribuição,
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já que o resultado dessa função, quando oriundo da computação numérica, é sujeito a er-
ros de aproximação, como os de arredondamento e truncamento, devido à representação
aritmética de ponto flutuante, a qual o computador, com seu conjunto finito de números
representáveis, é incapaz de representar. Devido a esses problemas a matemática inter-
valar é utilizada, a qual fornece meios para controlar os erros de forma automática, assim
retornando resultados mais exatos.

O estudo das variáveis aleatórias sobre o conjunto dos números reais R é uma
das áreas onde a matemática intervalar pode ser aplicada devido aos problemas encontra-
dos no cálculo das probabilidades desse tipo de variável, já que é necessária a resolução
de uma integral definida da função densidade, a qual, na maioria das vezes não possui
primitiva simples ou fácil de se obter. No caso da inexistência da primitiva da integral na
forma analı́tica, como acontece nos casos das funções densidade das distribuições Nor-
mal e Gama, é utilizada a integração numérica para o cálculo da integral da função, o que
faz com que possam ser gerados erros, como os de arredondamento e de truncamento, os
quais podem ser controlados através do uso da matemática intervalar.

Nesse trabalho foram comparados diferentes métodos de integração intervalar a
fim de determinar qual desses retornava melhores resultados, e para isso esses métodos
foram aplicados na resolução da função densidade de probabilidade com distribuição
Weibull intervalar. Com a análise verificou-se que todos os métodos implementados para
resolver a forma intervalar da função densidade com distribuição Weibull retornavam in-
tervalos solução que continham a probabilidade para valores reais.

A partir dos resultados colhidos na análise numérica, foi possı́vel definir que,
dentre os métodos de integracão intervalar, com os conjuntos de valores testados, o que
mostrou melhores resultados foi o método de Simpson intervalar, o que foi visto em todos
os casos calculados, já que, nos conjuntos de valores testados, esse método se mostrou
o mais preciso, possuindo o menor diâmetro de intervalo solução (diferença entre limite
superior e inferior). Porém, cabe ressaltar que, caso fossem testados diferentes conjuntos
de valores ou uma função diferente, o comportamento dos métodos poderia se alterar,
fazendo com que outro método pudesse se sobressair.

References

Bedregal, B. R. and Bedregal, R. C. (2010). A generalization of the moore and yang
integral approach. Computing.

Caprani., O., Madsen, K., and Nielsen, H. (2002). Introduction to interval analysis. IMM
- Informatics and Mathematical Modelling.

Loreto, A. B. (2006). Análise da Complexidade Computacional de Problemas de Es-
tatı́stica Descritiva com Entradas Intervalares. PhD thesis, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
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Abstract. In the field of bioinformatics, ontologies have been used to collect,
organize  and  integrate,  in  an  efficient  way,  important  data  for  the
development of medicine and, consequently, the welfare of society. Inserted in
this domain corresponding to cancer, which aim to map genes, pathways and
other  concepts  related  to  disease.  It  is  now  possible  to  find  a  range  of
approaches to these studies, which may cast doubt on the extent of each. Thus,
this  article aims to present and evaluate five ontologies applied to cancer:
GO, NCIt, Ontocancro, PW and SBO; In order to evaluate its coverage in
terms of formulation, explicitness, sharing, conceptualization and design. As a
result  of  the  study,  NCIt  proved  to  be  the  ontology  with  greater
comprehensiveness of the domain of cancer, obtaining positive results in most
of the metrics and concepts compared.

Resumo. No domínio  da bioinformática,  as  ontologias  têm sido  utilizadas
para coletar, organizar e integrar, de forma eficiente, dados cruciais para o
desenvolvimento da medicina e, consequentemente, o bem-estar da sociedade.
Inseridos nesse domínio estão estudos referentes ao câncer, os quais visam
mapear  genes,  pathways  e  outros  conceitos  relacionados  à  doença.
Atualmente, é possível encontrar uma gama de ontologias referentes a esses
estudos, o que pode causar dúvidas quanto ao nível de abrangência de cada
uma. Dessa forma, este artigo tem por objetivo apresentar e comparar cinco
ontologias aplicadas ao câncer: GO, NCIt, Ontocancro, PW e SBO; visando
avaliar  sua  cobertura  no  que  se  refere  aos  aspectos  de  formalização,
explicitude, compartilhamento, conceitualização e design. Como resultado do
estudo, a NCIt se mostrou a ontologia com maior abrangência do domínio do
câncer, obtendo resultados positivos na maior parte das métricas e conceitos
comparados.

1. Introdução

O domínio da bioinformática cresce constantemente e com o ele a quantidade de fontes
de dados existentes. Para lidar com essa grande quantidade de dados, existem diversas
ferramentas que trabalham com objetivo de gerar novos dados e informações. Algumas
dessas  ferramentas  sofrem  constantemente  com  problemas  de  distribuição  e
principalmente, com a heterogeneidade dos termos encontrados [Splendiani, Donato e
Drăghici 2014]. Essa heterogeneidade afeta essencialmente a integração de informações
entre  bases  de  dados  diferentes,  uma  vez  que  cada  base  pode  usar  identificadores
distintos para representar o mesmo conceito. Algumas ferramentas são capazes de lidar
com esse tipo  de problema,  e  entre  elas  estão  as  ontologias.  Estas  são  coleções  de
informações que representam o conhecimento de maneira formal por meio da definição
de conceitos e relacionamentos semânticos entre eles.

1 Trabalho Concluído
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No  contexto  da  bioinformática,  estudos  relacionados  ao  câncer  geram,
frequentemente,  uma  grande  quantidade  de  dados  fundamentais  para  o  avanço  nas
pesquisas. Para lidar com esses dados, diversos projetos com foco nessa patologia e
conceitos  relacionados  a  ela,  como  genes,  pathways  e  medicamentos,  utilizam
ontologias como meio de anotar, de forma consistente, desde características fenotípicas
a genéticas [Ivanović e Budimac 2014]. Dessa forma, é possível encontrar uma gama
dessas coleções com níveis de abrangência distintos, fato que, por vezes, gera dúvidas
sobre qual delas melhor representa os dados e informações. Neste contexto, este artigo
visa apresentar e comparar cinco ontologias,  com foco no câncer, levando em conta
aspectos gerais do processo metodológico de construção, e ainda, os aspectos cobertos
pela definição de uma ontologia como uma “especificação formal e explícita de uma
conceitualização compartilhada”  [Studer,  Benjamins  e Fensel  1998].  São elas:  Gene
Ontology (GO),  National Cancer Institute Thesaurus (NCIt),  Pathway Ontology (PW),
Ontocancro e  Systems  Biology  Ontology  (SBO);  destacando  pontos  como
compartilhamento e formalização. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo
revisar e estudar algumas das coleções encontradas e indicar suas abrangências no que
se refere ao câncer.

O artigo está estruturado em duas seções principais: a Seção 2 traz uma breve
apresentação das ontologias utilizadas; na seção 3 e suas Subseções é exposto o estudo
de  comparação  levando  em  conta  aspectos  de  formalização,  explicitude,
compartilhamento, conceitualização e design.

2. Ontologias Aplicadas ao Câncer

O uso de ontologias permite a comunicação e a resolução de diferenças semânticas e
organizacionais  entre  bases  de  informações,  possibilitando  a  coleta,  organização  e
integração, de forma eficiente, de vários tipos de dados. Estas ferramentas podem ser
aplicadas em diversos cenários, sendo o principal deles a construção de um vocabulário
comum  e  estruturado  para  descrever,  compartilhar,  relacionar  e  anotar  dados
[Splendiani,  Donato  e  Drăghici  2014].  Nos  estudos  relacionados  ao  câncer,  as
ontologias são fundamentais para integração dos dados gerados, assim, diversos projetos
uniram esforços da comunidade para criar e manter essas coleções. O estudo descrito
neste artigo apresenta a análise de cinco ontologias referentes ao câncer: Gene Ontology
(GO),  National  Cancer  Institute  Thesaurus  (NCIt),  Ontocancro,  Pathway  Ontology
(PW) e Systems Biology Ontology (SBO); esta seção, tem por objetivo expor de maneira
geral, cada uma delas.

A ontologia GO une esforços para criar anotações, apoiadas em evidências, que
descrevem  de  forma  estruturada  o  papel  biológico  de  genes  e  produtos  de  genes,
provendo, assim, um vocabulário comum e consistente entre diferentes bancos de dados
[Carbon et al. 2017]. Para isso, utiliza três subontologias que especificam, de maneira
independente  entre  as  espécies,  os  produtos  de  genes  em  termos  de:  componentes
celulares, parte de uma célula ou um grupo de produtos de genes; funções moleculares,
atividades  que  ocorrem a  nível  molecular;  e  processos  biológicos,  série  de  eventos
realizados por um ou mais conjuntos de funções moleculares.

NCI  Thesaurus,  por  sua  vez, é  uma  terminologia  voltada  para  a  área  da
biomedicina, com foco principal no câncer e conceitos relacionados. Suas características
se assemelham às de uma ontologia, uma vez que as informações são organizadas como
uma lista estruturada de definições e termos, e estes são utilizados na literatura atual.
Foi criada com o intuito de facilitar a interoperabilidade e o compartilhamento de dados
pelos sistemas do NCI, e auxiliar nas pesquisas realizadas pelo instituto e pela sociedade
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científica em geral [Sioutos et al. 2007]. Atualmente, fornece informações sobre cerca
de 10 mil tipos de cancros e doenças relacionadas, 8 mil agentes individuais e terapias, e
ainda, mais de 100 mil definições textuais e mais de 400 mil ligações entre informações,
proporcionando assim, uma lógica formal baseada em diversos conceitos. 

A  Ontocancro  foi  criada  por  pesquisadores  das  áreas  de  física,  biologia  e
informática  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (UFSM),  com  o  objetivo  de
auxiliar  no estudo da expressão gênica  de redes  biológicas  de  genes  envolvidos  no
câncer. A primeira versão da ontologia, Ontocancro 1.0, busca a estruturação do maior
número de dados de genes das vias de manutenção de estabilidade genômica em uma
base  de  dados  curada  pelos  próprios  criadores.  Na  Ontocancro  2.0  as  vias  foram
separadas  em  subvias,  agrupando  genes  com  maior  proximidade,  e  apenas  vias  de
repositórios curados foram inseridas no estudo. Esta versão traz vias diretamente ligadas
à formação do câncer, retiradas da base de dados  NCI.  Possui ainda,  um cálculo de
expressividade  dos  genes  nas  vias,  o  qual  permite  a  integração  das  informações
referentes às doenças estudadas e as vias de manutenção do genoma, e traça um perfil
das mesmas e sua atividade nas fases do câncer. A versão atual da ontologia (3.0) insere
o estudo do  Inflammaging,  caracterizado pelo estado inflamatório crônico que surge
com o envelhecimento celular, sua relação com o Câncer, foco principal do projeto, e
com duas novas doenças adicionadas, o Alzheimer e a Diabetes tipo 2 [Bonini et al.
2016]. 

A  ontologia  PW tem  por  objetivo  cobrir  todos  os  tipos  de  vias  biológicas,
incluindo vias alteradas e de doenças, através de uma estrutura constituída por cinco nós
principais.  Estes  nós  estão  divididos  em:  vias  metabólicas,  vias  que  representam  o
conjunto  de  reações  subjacente  à  transformação  de  compostos;  vias  regulatórias,
conjunto de reações e interações subjacentes às respostas coordenadas que mantém o
status  da  homeostase  do  organismo;  vias  de  sinalização,  conjunto  de  reações  e
interações desencadeadas por uma interação molecular/conformacional que muda um
evento no organismo; vias de doença,  conjunto de interações onde uma ou mais são
divergentes  e  representam  perturbações  do  sistema;  e  medicamentos,  conjunto  de
reações  e  interações  que  representam  a  reposta  do  sistema  ao  tratamento  das
perturbações apresentadas [Petri et al. 2014].

SBO é  composta  por  conjuntos  hierárquicos  de  vocábulos  controlados,
frequentemente utilizados na biologia sistêmica e na modelagem computacional. Tem
como foco a anotação de modelos matemáticos como forma de fornecer informações
semânticas adicionais. Sua estrutura é formada por sete ramos relacionados a um termo
raiz  através  de  uma  relação  “is_a”: 'entity',  conjunto  de  termos  para  representar
entidades materiais e entidades funcionais; 'interaction', termos usados para representar
processos  e  a  relação  que  uma  entidade  tem com  estes;  'mathematical  expression',
termos  que  refinam  sucessivamente  várias  expressões  matemáticas  dentro  de  um
modelo;  'metadata  representation',  define  os  diferentes  tipos  de  metadados  que  são
fornecidos com os componentes do modelo; 'modelling framework', termos que definem
o  framework utilizado para a construção do modelo;  'participant  role',  conjunto que
especifica  o  papel  desempenhado  pelos  componentes  do  modelo;  'quantitative
parameter', parâmetro numérico utilizado em modelos quantitativos [Courtot, 2011].

3. Comparação das Ontologias

Uma ontologia pode ser definida como uma “especificação formal e explícita de uma
conceitualização  compartilhada”  [Studer,  Benjamins  e  Fensel  1998].  Uma
conceitualização  refere-se  a  um  modelo  abstrato  de  algum  fenômeno,  ou  seja,  um
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modelo  capaz  de  identificar  conceitos  relevantes  do  mesmo.  Explícita  porque  os
conceitos utilizados e as restrições à sua utilização são expressamente definidas. Formal
pelo fato de que uma ontologia deve ser legível por máquina, o que exclui o uso da
linguagem natural. E, por fim, compartilhada porque uma ontologia deve capturar um
conhecimento  consensual,  ou  seja,  um conhecimento  aceito  por  determinado  grupo
[Studer, Benjamins e Fensel 1998]. A comparação das ontologias se baseou em aspectos
gerais cobertos por essa definição2 e design, levando em conta os seguintes critérios:
riqueza ontológica,  fontes  de informação, linguagem de formalização,  ferramenta  de
construção, riqueza de relacionamento, riqueza de herança e riqueza de atributos. 

3.1. Conceitualização: Riqueza Ontológica

O  número  de  propriedades  ontológicas  empregadas  para  especificar  cada  ontologia
proporciona riquezas diferentes. Estes diferentes níveis de informação são determinados
através da quantidade de recursos sintáticos, oferecidos pela linguagem de formalização,
que são realmente utilizados na ontologia. Para a comparação das ontologias, seguindo
o  aspecto  de  definição,  foram  coletados  o  número  de  classes  e  o  número  de
propriedades, sendo que estas últimas,  podem ser de: objetos,  relacionam indivíduos
entre as classes; e de dados, características utilizadas para descrever as classes.

GO possui um total de 60545 classes, incluindo classes obsoletas e importadas.
As classes obsoletas contém termos adicionados fora de escopo, definidos ou nomeados
de forma incorreta e que devem ser removidos da ontologia publicada. Utiliza também,
classes  externas  como  as  importadas  do  dicionário  ChEBI (Chemical  Entities  of
Biological  Interest).  Possui  um  total  de  160  propriedades  de  objetos  e  nenhuma
propriedade de dados, e a existência de vários relacionamentos3 entre os termos, como
part_of e  is_a.  No  caso  do  NCI  Thesaurus,  na  versão  mais  recente 16.10e,  foram
encontradas 121505 classes, sendo  117463 ativas e 4042 obsoletas (termos que estão
fora de uso); 186 propriedades onde, 93 correspondem a propriedades de objetos e 93 a
propriedades de dados; e ainda, 19 propriedades de dados somente para uso interno da
equipe. Quanto aos relacionamentos, esses podem ser de diversos tipos e permitem a
recuperação de informações sobre vias, genes e doenças.

Por outro lado, Ontocancro, Pathway Ontology e Systems Biology Ontology são
ontologias  bastante  simples  e,  assim,  possuem  um  número  menor  de  recursos.  A
Ontocancro possui um total de 76 classes e das três ontologias é a que possui maior
quantidade de propriedades, sendo 58 de objeto e 42 de dados. Seus relacionamentos na
maior parte são diferentes do relacionamento classe-subclasse. A ontologia  PW possui
2641 classes e apenas uma propriedade de objeto,  e os relacionamentos  são de dois
tipos: ‘is_a’ e ‘part_of’. Por fim, a ontologia SBO possui 640 classes e uma propriedade
de objeto, e possui apenas relacionamentos do tipo ‘is_a’. 

3.2. Compartilhamento: Fontes de Informação

As ontologias  GO e  NCIt utilizam informações disponibilizadas por diversas fontes,
implicando na utilização de uma grande quantidade de conceitos compartilhados. Gene
Ontology  integra  informações,  desde  organismos  modelos  a  banco  de  dados  de
proteínas, de mais de trinta grupos de pesquisas. Entre eles estão  Reactome,  base de
conhecimentos sobre processos biológicos; e  Alzheimer's Project da Universidade de
Toronto, que disponibiliza genes associados com a doença de Alzheimer. Já o National

2 As  informações  referentes  aos  aspectos  de  definição  foram  coletadas  com  administradores  das
ontologias. 

3 Relacionamentos: http://www.geneontology.org/page/ontology-relations. 
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Cancer Institute Thesaurus é baseado no vocabulário EVS e tem como principais fontes
de informação o  NCI e o  NIH (National Institutes of Health). Além disso, conta com
informações  de  organizações  como  U.S.  Food  and  Drug  Administration (FDA)  e
Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC), da comunidade científica e
de revisões contínuas da literatura. 

A ontologia  Ontocancro reúne informações  de cinco bases  de dados básicas:
NCI-Nature  Pathway  Interaction  Database,  BioCarta  Pathways,  Reactome,
disponibilizam informações de pathways; Gene Expression Omnibus (GEO), traz dados
sobre  doenças  e  amostras  de  tecido  normal  e  com  alterações;  e  Human  Genome
Organisation (HUGO), a qual fornece dados sobre todos os genes encontrados no corpo
humano. As informações encontradas na Pathway Ontology são providas por três bases
de  dados  principais:  Rat  Genome  Database (RGD),  base  da  ontologia;  Pathway
Interaction Database (PID),  que fornece dados sobre vias humanas de sinalização e
regulação; e  Kyoto Encylopedia of Genes and Genomes (KEGG),  que fornece dados
sobre vias e outras informações biológicas associadas. A ontologia SBO tem como fonte
principal o repositório BioModels Database, base de dados de modelos computacionais
de processos biológicos, e conta ainda com a colaboração da comunidade.

3.3. Linguagem de Formalização

As ontologias  GO, NCIt, e Ontocancro são formalizadas de acordo com a linguagem
OWL (Web  Ontology  Language),  tecnologia  do  W3C e  projetada  para  representar
conhecimentos complexos sobre conceitos e os relacionamentos entre eles.  GO utiliza
OWL 2 EL, subconjunto de OWL 2, que é voltada principalmente para ontologias que
empregam  um  grande  número  de  classes  e/ou  propriedades,  e  captura  o  poder
expressivo  utilizado  pelas  ontologias  [Motik  et  al.  2012].  A  ontologia  Ontocancro
utiliza OWL DL, sublinguagem de OWL que oferece máxima expressividade sem perda
de integridade computacional (todas conclusões são computáveis) e decidibilidade dos
sistemas de raciocínio (todas computações terminarão em tempo finito). Por outro lado,
PW e  SBO são formalizadas conforme o formato  OBO. Ontologias nesse formato são
constituídas por duas partes: a primeira é formada pelo cabeçalho e contém pares de
tag-value que descrevem a ontologia; e a segunda contém o conhecimento do domínio
descrito na forma de termos e tipos de relacionamento (typedef). SBO utiliza também o
formato de texto XML (Extensible Markup Language) da W3C.

As principais desvantagens do formato  OBO são a ausência de identificadores
globais  únicos,  dificultando  a  integração entre  fontes  de  informação diferentes,  e  a
inexistência de suporte à linguagem de consulta. Por outro lado, esse formato de arquivo
é humano amigável,  o que facilita  a expressão e compreensão do conhecimento por
parte  de  especialistas  do  domínio.  Esta  linguagem  possui  ainda,  diversos  tipos  de
elementos sinônimos e conta com a disponibilização de um elemento para a definição de
múltiplos  subconjuntos.  Estes últimos dois recursos estão ausentes em  OWL, o qual
utiliza identificadores globais únicos e ainda provê anotações, cardinalidades, conteúdo
obsoleto, relacionamentos, propriedades, restrições, entre outros, em nível ontológico e
conceitual.

3.4. Ferramentas de Implementação

A construção  de  bases  computacionais  complexas  requer  o  uso  de  ferramentas  que
auxiliem  os  especialistas  do  domínio  em  todas  as  fases  de  estruturação  do
conhecimento. A base de dados ontológica Gene Ontology, por exemplo, possui mais de
sessenta mil classes. Dessa forma, torna-se necessário o uso de ferramentas eficientes
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para o projeto e implementação de ontologias. No estudo, foi levantado o uso de duas
ferramentas  principais:  Protégé e  OBO-Edit.  Protégé é  uma  ferramenta  para  a
construção e edição de ontologias, principalmente em  OWL, que  permite a edição de
todos os aspectos de uma ontologia, desde classes e relacionamentos a axiomas lógicos
e  metadados.  Já  o  OBO-Edit é  um  editor  específico  para  a  linguagem  OBO,  com
raciocínio simples e rápido, e recursos de pesquisa poderosos. Em relação ao Protégé,
esta  ferramenta  oferece  pesquisa  de  metadados  mais  sofisticada  e  interface  mais
intuitiva.

A ontologia  GO utiliza as duas ferramentas citadas, enquanto a ontologia  PW
utiliza apenas o  OBO-Edit  e a Ontocancro apenas o Protégé na versão 3.4.1. Já  NCIt
utiliza  a  versão  3.4  do  Protégé e  uma guia  de  edição  personalizada  chamada  NCI
Protégé, coleção de plugins do Protégé desenvolvidos especificamente para o ambiente
de edição do  NCI.  A ontologia  SBO utiliza uma ferramenta interna acompanhada de
uma interface Web.

3.5. Design

Os critérios de design abordam a construção de uma ontologia, fornecendo métricas que
indicam a riqueza de relacionamento, de atributos e de herança, e a riqueza geral do
projeto. Os cálculos de cada uma das métricas foram realizados utilizando o software
OntoQA, o qual analisa o esquema e a base de conhecimento da ontologia, e os descreve
através de um conjunto de métricas [Tartir et al. 2005].

Riqueza de relacionamento 

Indica a diversidade de relacionamentos da ontologia,  sendo que aquelas com maior
diversidade  de  relacionamentos  são  consideradas  mais  ricas  em  relação  as  que
apresentam apenas relacionamentos  classe-subclasse (i.e.  ISA).  É definida pela razão
entre o número de relações e o número de subclasses somado ao número de relações. A
maior parte dos relacionamentos é do tipo classe-subclasse se o resultado da razão for
um valor próximo a zero, por outro lado, quanto mais próximo a um for o valor, maior a
diversidade de relacionamentos [Tartir et al. 2005]. 

Os resultados obtidos para as ontologias NCIt e GO foram próximos a 0.1, sendo
0.13  e  0.07  respectivamente.  Isso  indica  que  apesar  dos  diversos  tipos  de
relacionamento apresentados em cada ontologia o tipo predominante é classe-subclasse.
No caso da SBO, os relacionamentos encontrados são basicamente do tipo ‘is_a’, o que
reforça o valor de riqueza muito próximo a zero. Já as ontologias PW e Ontocancro,
alcançaram os valores mais próximos a um, 0.66 e 0.64 respectivamente.

Riqueza de herança

Descreve  a  distribuição  de  informações  através  de  diferentes  níveis  da  árvore  de
herança,  indicando o quão bem o conhecimento  é agrupado em diferentes  classes e
subclasses  da  ontologia.  Essa  métrica  é  útil  principalmente  para  distinguir  entre
ontologias horizontais e verticais, ou ainda, com diferentes níveis de especialização. É
descrita como o número médio de subclasses por classe e um valor de herança baixo
representa  uma  ontologia  vertical,  refletindo  a  representação  detalhada  de  um
conhecimento.  Por  outro  lado,  um  valor  alto  expressa  uma  ontologia  horizontal,
indicando a representação de diversos conhecimentos gerais [Tartir et al. 2005].

As ontologias PW e SBO possuem valores herança quase idênticos, 2.96 e 2.95
respectivamente,  indicando  uma  representação  detalhada  de  um  conhecimento.  A
primeira  descreve  conhecimentos  específicos  de  vias,  e  a  segunda  descreve
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conhecimentos  específicos  de  modelagem  computacional.  Por  sua  vez,  NCIt,  GO e
Ontocancro possuem valores altos de herança, sendo 6.29, 4.31 e 4.25 respectivamente,
o que indica a representação de vários conhecimentos gerais  NCIt traz conhecimentos
relacionados,  principalmente,  ao  câncer;  GO anota  genes  e  produtos  de  genes  de
diversos eventos biológicos; e a Ontocancro representa conhecimentos sobre genes e
pathways de três doenças: Câncer, Alzheimer e Diabetes tipo 2.

Riqueza de atributos

O número de atributos para cada classe pode indicar tanto a qualidade do projeto quanto
a quantidade de informações disponibilizadas. Em geral quanto maior a quantidade de
atributos  definidos,  maior  o  conhecimento  transmitido  pela  ontologia  [Tartir  et  al.
2005]. Esta métrica é determinada pela razão entre o número de atributos de todas as
classes e o número de classes. 

As ontologias  NCIt e  PW possuem os maiores valores de riqueza de atributo,
6.45 e 6.32 respectivamente, indicando a qualidade de projeto/construção e o alto nível
de  conhecimento  transmitido  pelas  mesmas.  Já  as  bases  ontológicas  GO e  SBO
obtiveram  resultados  inferiores,  sendo  4.54  e  2.23  respectivamente.  A  ontologia
Ontocancro apresentou o menor valor da métrica, sendo ele de apenas 0.26 e podendo
indicar carência de informações apresentadas. 

3.6. Resultados

Os  critérios  e  métricas  utilizadas  no  estudo,  permitiram  identificar  a  riqueza  e
expressividade das ontologias comparadas. Na Tabela 1 são apresentados os resultados
obtidos  para  os  aspectos  de  formalização,  explicitude,  compartilhamento  e
conceitualização.

Tabela 1. Comparação das ontologias

Número de
Classes

Propriedades de
Objeto

Propriedades de
Dados

Linguagem de
Formalização

Ferramenta de
Construção

GO 60545 160 0 OWL 2 EL Protégé e  OBO-Edit

NCIt
117463 ativas

4042 obsoletas
93 93 OWL Protégé 3.4 e  NCI

Protégé 

Ontocancro 76 58 42 OWL DL Protégé

PW 2641 1 - OBO OBO-Edit

SBO 640 1 - OBO/XML Ferramenta Interna +
Interface WEB

A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que a  SBO possui menor
abrangência do domínio e um baixo nível de conhecimento transmitido. A ontologia é
vertical,  detalhando  conhecimentos  comuns  em  Sistemas  Biológicos,  com  foco  na
modelagem computacional e é indicada para criar anotações de modelos matemáticos.
Seu uso principal é a adição de informações semânticas por pesquisadores da área de
modelagem matemática. 

GO,  Ontocancro e  PW são ontologias intermediárias,  que cobrem de maneira
satisfatória  o  domínio,  porém  apresentam  algumas  carências  na  transmissão  e
estruturação dos conceitos.  GO é indicada para estudos que envolvem genes, e seus
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produtos, fornecendo um conhecimento abrangente dessa área. Ontocancro, por sua vez,
é uma ontologia auxiliar para estudos nos campos de genes e pathways, e a ação desses
nos estágios  de doenças  como o câncer.  A ontologia  PW,  assim como  SBO,  é  uma
ontologia vertical com foco no campo de vias biológicas.

Por último, a ontologia  NCI Thesaurus mostrou-se a mais completa dentre as
analisadas,  uma  vez  que  disponibiliza  uma  grande  quantidade  de  informações  de
qualidade,  representando de forma completa e estruturada o domínio do câncer e da
biomedicina. 

4. Conclusão

As comparações realizadas mostraram que as ontologias possuem níveis de abrangência
bastante distintos. Ontocancro,  PW e  GO apresentaram resultados satisfatórios, porém
intermediários,  sendo que cada uma possui foco em temas específicos como genes e
pathways,  e  ocasionando  uma menor  abrangência  do  domínio  da  bioinformática.  A
ontologia  SBO,  por sua vez, obteve os menores resultados,  o que indica carência de
informações. Fato este, justificado pelo direcionamento para modelos matemáticos. A
ontologia  NCI Thesaurus obteve os melhores resultados, e dessa forma, disponibiliza
uma quantidade expressiva de informações relativas ao câncer e conceitos relacionados,
sendo assim, a ontologia com maior abrangência nesse domínio.
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Abstract. State Machine Replication (SMR) is a technique widely used in the
developing fault-tolerant systems. This technique is well known for providing
strong consistency. To ensure consistency, SMR enforces sequential execution
of commands across replicas, which limits the system performance. To boost
SMR performance, some parallel approaches to SMR have been proposed. This
work revisits one of these approaches and describes, using Linear Temporal
Logic, important properties concerning replicas safety and liveness.

Resumo. Replicação Máquina de Estados (RME) é uma técnica amplamente
utilizada no desenvolvimento de sistemas tolerantes a falhas. Esta técnica se
destaca por garantir consistência forte. Para prover consistência, RME força
a execução sequencial dos mesmos comandos em todas as réplicas, limitando
o desempenho do sistema. Para aumentar o desempenho do sistema, algumas
estratégias para RME paralela foram propostas. Este trabalho revisita uma
destas estratégias e descreve, através de Lógica Temporal Linear, propriedades
importantes compreendendo segurança e vivacidade das réplicas.

1. Introdução
Replicação Máquina de Estados (RME) [Lamport 1978] é uma técnica bastante difundida
para desenvolvimento de sistemas tolerantes a falhas. Isto se deve a sua simplicidade e
garantia de consistência forte. O modelo baseia-se na execução sequencial dos comandos,
de forma a garantir que as réplicas evoluam através dos mesmos estados. Contudo, esta
execução sequencial compromete a escalabilidade do sistema. Para contornar esta limi-
tação estratégias foram propostas com o objetivo de paralelizar a execução de comandos
independentes.

Com o objetivo de obter paralelismo sem comprometer a consistência, foram cri-
adas técnicas baseadas na observação de dependências entre comandos. Dois comandos
são ditos dependentes se estes acessam uma mesma variável e pelo menos um deles atu-
aliza o valor da variável, caso contrário, eles são independentes [Kotla and Dahlin 2004].
O principal desafio nestas técnicas é permitir a execução paralela de comandos inde-
pendentes, enquanto a ordem relativa entre comandos dependentes é preservada entre as
réplicas.

Neste trabalho propõe-se a descrição de propriedades de um algoritmo para
RMEP, apresentado em [Mendizabal et al. 2017]. As propriedades são descritas em

*Trabalho em andamento.
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termos de Lógica Temporal Linear (LTL) [Pnueli 1977]. Como trabalho futuro,
pretende-se modelar o protocolo utilizando a linguagem de especificação PROMELA
[Holzmann and Peled 1996] e verificar as propriedades através do verificador de mo-
delos SPIN [Holzmann 1997]. As propriedades a serem verificadas expressam requi-
sitos relacionados à vivacidade (liveness), segurança (safety) e justiça (fairness). Por
exemplo, pretende-se mostrar que o protocolo satisfaz o critério de linearizabilidade
[Herlihy and Wing 1990] (consistência forte) e está livre de inanição.

Este trabalho está organizado da seguinte forma.A Seção 2 discute trabalhos rela-
cionados. A Seção 3 descreve o protocolo RMEP proposto em [Mendizabal et al. 2017].
Na Seção 4 são apresentadas algumas propriedades que o protocolo deve garantir, e as
suas formalizações. Na Seção 5 são apresentadas as considerações finais.

2. Trabalhos relacionados
Discutir a correção de propriedades para protocolos em sistemas replicados normalmente
recai na verificação de propriedades como linearizabilidade, ausência de deadlock e jus-
tiça. Para tanto, o uso de métodos formais torna-se importante para assegurar o correto
comportamento dos protocolos especificados.

Em [Armendáriz-Iñigo et al. 2009] os autores apresentam uma especificação e
prova de correção para um sistema de banco de dados replicados baseado no protocolo
DUR (Deferred Update Replication). Os autores descrevem o comportamento do sistema
usando autômatos de E/S e as propriedades são verificadas usando prova de teorema.
De forma análoga, em [Corradini et al. 2014] os autores formalizam um sistema de tran-
sição de estados para representar e verificar o comportamento do protocolo DUR. Em
[Mendizabal and Dotti 2013] os autores utilizam verificação de modelos para assegurar o
correto comportamento das réplicas e do protocolo de entrega de mensagens.

Outros trabalhos utilizam verificação de modelos para verificar propriedades de
sistemas distribuídos. Em [Schneider et al. 1998] é apresentado um exemplo de utilização
da técnica verificação de modelos em um sistema tolerante a falhas, mais especificamente
o controlador de uma nave espacial. O trabalho utiliza o verificador de modelos Spin. Para
contornar o problema de explosão do espaço de estados, é feita uma estimativa do tama-
nho do espaço gerado e são apresentadas algumas estratégias para redução do mesmo,
como a exploração de simetria. Ainda com objetivo na redução do espaço gerado os auto-
res afirmam que a tarefa de validação pode ser particionada, isto é, separar requisitos que
sejam independentes entre si, afirmam ainda que o espaço pode ser reduzido ainda mais,
caso sejam ignoradas duas flags específicas do sistema, realizando a verificação somente
sobre os processos principais do sistema.

Em [Islam et al. 2006] os autores trazem como objeto de estudo o protocolo
DHCP (Protocolo de Configuração Dinâmica de Hospedeiro). O trabalho é dividido em
duas etapas, a primeira trata da modelagem do protocolo utilizando a linguagem de es-
pecificação PROMELA e uma segunda parte onde o protocolo é verificado utilizando o
verificador Spin. O trabalho faz uma abstração ao protocolo original, tratando somente
da modelagem do serviço de alocação de novos endereços de IP. O trabalho realiza a
verificação de algumas propriedades e traz a descrição das mesmas em termos de LTL.

Em [Li et al. 2015] são modelados, utilizando a linguagem de especificação CSP#
[Dong and Sun 2009], os principais componentes do Sistema de Arquivos do Goo-
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gle (GFS) (master e chunkserver) bem como a modelagem comportamental dos cli-
entes. É feita a verificação sobre algumas propriedades do GFS, como livre de ina-
nição (starvation-free), livre de divergência (divergency-free) e não terminação (non-
termination), onde estas propriedades são expressas em LTL, estas propriedades são veri-
ficadas, de forma automática, através da ferramenta Process Analysis Toolkit (PAT).

3. Protocolo para Replicação Máquina de Estados Paralela

O protocolo proposto em [Mendizabal et al. 2017] implementa um algoritmo para Repli-
cação Máquina de Estados Paralela (RMEP) e foi desenvolvido para lidar com dependên-
cias entre comandos e escaloná-los para que sejam executados concorrentemente. Seu
principal objetivo é reduzir a sobrecarga do escalonador para manter o rastreio de depen-
dências entre comandos e reduzir o custo com sincronização entre escalonador e threads
executoras. Algumas estratégias para aumentar desempenho do sistema incluem o uso de
lotes e estruturas eficientes para representação de conflitos entre comandos.

Clientes submetem comandos através de um proxy, que agrupa os comandos de
clientes em lotes e então faz o envio destes lotes para que sejam executados pelas réplicas
do serviço. Quando o proxy recebe respostas de todos os comandos em um lote, ele pode
enviar um novo lote de comandos. É possível existir vários proxies, cada um lidando com
um grupo de clientes.

A relação de dependência entre comandos é dada pela aplicação. Por exemplo,
uma abordagem conservadora pode assumir que dois comandos acessando uma mesma
variável são dependentes. Para anotar a informação sobre variáveis acessadas pelos co-
mandos de um lote, cada loteB é associado a um mapa de bits b(B). A Figura 1 exempli-
fica um mapa de bits codificando os comandos contidos emB. As variáveis acessadas por
estes comandos, x e y, são codificadas no mapa de bits b(B) com o uso de uma função
de dispersão.

x      y
h(x)

1 1m
 .. 

h h(y)B=[put(x,10), get(y)]

b(B) =
Figura 1. Exemplo de mapa de bits de tamanho m para um lote B com dois
comandos.

Inicialmente o paralelizador e as threads executoras compartilham duas estruturas
c_seq[] (sequência de lotes de comandos a serem processados por uma thread) e c_map[]
(que contém os mapas de bits dos lotes de comandos que cada uma das threads deve
executar). Para detecção de dependências o paralelizador compara o mapa de bits de um
novo lote B, b(B), com o mapa de bits que codifica os comandos pendentes em cada th-
read i, ou seja, c_map[i]. Se pelo menos uma mesma posição em b(B) e c_map[i] estiver
em 1, então B conflita com algum lote aguardando por execução em c_seq[i]. Caso não
exista nenhuma dependência, o lote é despachado para qualquer thread (por exemplo, a
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que contém menos lotes esperando por execução). Caso contrário, o paralelizador adici-
ona todas as threads ti (threads que apresentaram conflito) a uma lista de dependências
dep_list, que é anexada ao lote B.

Cada thread ti executa os comandos seguindo sua ordem em c_seq[i], onde os
comandos do mesmo lote são executados na ordem em que aparecem no lote. Quando
uma thread alcança um lote de comandos B, que foi detectado como dependente (ou seja,
o lote B possui uma lista com as threads dependentes), esta deverá coordenar a execução
de B com as threads contidas em dep_list. Todas as threads envolvidas decidem que uma
única thread executará os comandos em B (por exemplo, a thread com menor identifica-
dor) e as demais esperam em uma barreira até que o lote seja processado. Quando a thread
executa todos comandos emB, ela sinaliza às demais para prosseguirem. Quando uma th-
read ti termina de processar B, ti remove B de sua c_seq[i] e recalcula c_map[i] baseada
nos lotes presentes em c_seq[i]. Como consequência deste procedimento, o paralelizador
e as threads devem acessar as estruturas c_seq e c_map em exclusão mútua.

Uma otimização busca reduzir a sincronização necessária entre o paralelizador e
as threads no acesso a c_map. O paralelizador mantém uma cópia de c_map, s_map, a
qual ele usa para detectar dependências entre um lote entregue B e os comandos previ-
amente atribuídos às threads. A estrutura s_map é acessada somente pelo paralelizador.
Cada entrada s_map[i] contém um superconjunto dos comandos em c_seq[i]. Isso por-
que quando uma thread ti executa um lote de comandos, ela atualiza c_map[i], mas não
s_map[i]. Sendo assim, o paralelizador pode detectar falsos positivos ao determinar as
dependências entre B e os lotes aguardando execução nas filas das threads. A cada lote
B entregue, o paralelizador determina cada thread ti para qual B deve ser despachado e
obtém acesso exclusivo a c_map[i] e c_seq[i]. O paralelizador então anexa B a c_seq[i],
atualiza c_map[i] com b(B) e copia o valor de c_map[i] para s_map[i].

3.1. Algoritmo em detalhes

O Algoritmo 1 descreve o escalonador e threads executoras. As estruturas c_seq[i] e
c_map[i] são acessadas pelo paralelizador e uma thread ti em exclusão mútua. Quando
o paralelizador entrega um novo lote de comandos B (linha 26), é feita uma comparação
entre o mapa de bits de B, b(B), e cada registro contido em s_map. (linhas 12 até 15). Se
b(B) conflita com algum registro de s_map, então a thread executora ti que foi escalonada
para executar o lote B é adicionada à lista de dependências (conjunto dep_list, linha 15).
Caso não existam dependências (linha 16), o paralelizador pode escolher qualquer uma
das threads executoras para executar os comandos em B (linhas 17 e 18). Caso existam
dependências, elas estarão todas presentes em dep_list, e uma thread executora dentre as
threads presentes na estrutura dep_list realizará a execução dos comandos presentes em
B (linhas 19 e 20). Para cada thread executora ti envolvida na execução dos comandos
do lote B (linha 21), o paralelizador anexa o par (dep_list, B) na sequência de comandos
da thread ti (linha 22), atualiza c_map[i] e o mapa de bits de ti (linha 23), e realiza uma
nova cópia de c_map[i] em s_map[i] (linha 24).

Cada thread executora tid itera sua lista de comandos designados (linha 30). Para
cada par (dep_list, B) na sequência de execução da thread tid, c_seq[id] (linha 31), tid
escolhe de maneira determinística uma thread executora exec_t para executar o lote B
(linha 32). A thread selecionada processa o lote B e sinaliza as outras threads presentes
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Algorithm 1 Replicação Máquina de Estados Paralela
1: Principais estruturas de dados:
2: c_map[1..N] {vetor bitmap, compartilhado entre o paralelizador e as threads executoras,

acessado em exclusão mútua}
3: c_seq[1..N] {vetor da sequência dos lotes de comandos, compartilhado entre o paralelizador e

as threads executoras, acessado em exclusão mútua}
4: s_map[1..N] {cópia do vetor bitmap, acessado somente pelo paralelizador}
5: procedure Inicialization()
6: for i = 1..N do {para cada thread executora...}
7: c_seq[i] ← ∅ {inicializa a sequência da thread i}
8: c_map[i] ← 0 {inicializa bitmap para thread i}
9: s_map[i] ← 0 {cópia do bitmap}

10: k ← 1
11: procedure schedule(B)
12: dep_list ← ∅ {threads executoras que dependem de B}
13: for i = 1..N do {para cada thread executora}
14: if b(B) ∩ s_map[i] then {verifica dependências e}
15: dep_list ← dep_list ∪ i {constrói a lista de dependências}
16: if dep_list = ∅ then {Se não houverem dependências}
17: choose next_t in 1..N {escolha uma thread executora}
18: workers ← next_t {idem}
19: else {se existem dependências...}
20: workers ← dep_list {requisite sincronização}
21: for all i ∈ workers do {para cada thread selecionada}
22: c_seq[i] ← c_seq[i] ⊕(dep_list,B) {concatene B a lista de execução}
23: c_seq[i] ← c_seq[i] ∨ b(B) {OU lógico entre bits}
24: s_map[i]← c_map[i] {atualize a cópia do bitmap}
25: O paralelizador executa o seguinte
26: when deliver k,B {quando entrega um novo lote}
27: schedule(B)
28: k ← k + 1
29: Cada thread executora realiza o seguinte
30: when c_seq[id] ≠ ∅ {enquanto existem comandos a serem executados}
31: (dep_list,B) ← remove o primeiro elemento em c_seq[id]
32: exec_t ← o menor i em dep_list {thread para executar os comandos}
33: if id = exec_t then {se tid foi selecionada}
34: for all i ∈ dep_list ∧ i ≠ id do {threads envolvidas}
35: espere sinal de ti {...uso da barreira antes do comando}
36: execute comandos em B {execução dos comandos em B}
37: for all i ∈ dep_list ∧ i ≠ id do {threads envolvidas}
38: sinalize ti {... use a barreira após o comando}
39: else {caso tid não tenha sido escolhida}
40: sinalize texec_t {primeira barreira}
41: espere sinal de texec_t {segunda barreira}
42: c_map[id] ← 0 {recalcula o bitmap da thread executora}
43: for all (dep_list,B) em c_seq[id] do {para cada lote}
44: c_map[id] ← c_map[id] ∨ b(B) {OU lógico entre bits}
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em dep_list (linhas 37 até 40), as quais simplesmente aguardam o sinal (linha 41). Após
finalizar o processamento de B cada thread envolvida recalcula seu mapa de bits com os
lotes de comandos presentes em c_seq (linhas 42 até 44).

4. Propriedades para Replicação Máquina de Estados Paralela
Nesta seção são discutidas algumas propriedades do Algoritmo 1. Em trabalhos futu-
ros pretende-se modelar o algoritmo e verificar as propriedades usando o verificador de
modelos Spin [Holzmann 1997]. A seguir são apresentadas algumas propriedades.

i) Lotes livre de Inanição - Uma situação em que processos ou programas são
incapazes de progredir com sua execução é chamada de inanição. Considerando que
sempre existe um lote livre para ser processado, e que todo lote de comandos pertence a
uma ordem parcial de execução, todo lote será eventualmente processado.

Dado um lote com a seguinte estrutura:

• seq(c1, c2, .., cn) representa a sequência de comandos presentes no lote, onde cada
comando ci pode ser um comando de leitura ou escrita;

• bitmap(b1, b2, .., bm) representa o mapa de bits associado ao lote. O mapa de bits
contém m bits e cada bit bi pode assumir os valores 0 ou 1;

• estado é uma variável utilizada para identificar a situação em que o lote se encon-
tra, podendo assumir os valores 0 (aguardando para ser escalonado), 1 (lote em
estado escalonado) ou 2 (lote processado)

• id é uma variável utilizada para identificar o lote. Assume-se que dois lotes nunca
terão o mesmo identificador.

Podemos definir a seguinte fórmula, descrita em LTL: ◻(lote_escalonado →
3lote_processado) onde lote_escalonado representa estado = 1 e lote_processado re-
presenta estado = 2. Esta fórmula segue um padrão de resposta [Salamah et al. 2005],
onde um lote ser processado é uma resposta ao lote ser escalonado.

ii) Consistência forte (linearizabilidade) entre réplicas: Conforme a definição
dada em [Herlihy and Wing 1990] um sistema replicado é dito linearizável se: i) a se-
mântica de execução dos comandos é respeita por todas as réplicas, e ii) os traços de
execução em cada réplica respeitam a ordem, em tempo real, na qual as operações são
requisitadas. Consideram-se consistentes duas (ou mais) réplicas aquelas que após pro-
cessarem uma sequência de lotes de comandos convirjam para o mesmo estado final. A
seguir assumimos a existência de duas réplicas r1 e r2.

Considere que um comando tenha a seguinte estrutura:

• estado é uma variável utilizada para identificar a situação em que o comando se
encontra, podendo assumir os valores 0 (não foi executado em nenhuma réplica),
1 (executado em r1) ou 2 (executado em r2).

• retorno[1] é uma variável que armazena o valor retornado pela execução do co-
mando na réplica r1. Inicialmente esta variável possui o valor 0.

• retorno[2] é uma variável que armazena o valor retornado pela execução do co-
mando na réplica r2. Inicialmente esta variável possui o valor 0.

• op é um parâmetro que indica a operação que será realizada pelo comando. Por
exemplo, La representa uma leitura na variável a.
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• valor contém o valor que será atribuído a uma variável do serviço. Por exemplo,
se op = Eb, então a variável b assumirá o conteúdo de valor. Para operações de
leitura (ex. Lb, uma leitura em b) valor possui conteúdo nulo, valor = ∅.
Considere que uma réplica tenha a seguinte estrutura:

• var(v1, v2, .., vn) representa n variáveis, representando o estado da réplica.
• val(val1, val2, .., valn) representa os valores associados a cada variável da réplica.

Inicialmente as variáveis possuem o valor 0.
Com base nas definições acima e considerando dois comandos, c1 = (La,∅), uma

leitura em a, e c2 = (Eb,10), uma escrita em b. Considerando que c1 foi executado em
r1, então c1.estado = 1, se a execução ocorreu de forma correta então c1.retorno[1] = 0.
Podemos então expressar em LTL a semântica de execução de uma leitura, como sendo
◻((¬c1.execr1 ∧3c1.execr1) → ◻c1.retorno[1].igual). Onde c1.execr1 indica que o c1
foi executado na réplica r1 e c1.retorno[1].igual indica que o valor de c1.retorno[1] é
igual a r1.a, ou seja, o valor contido na variável a da réplica r1.

Agora suponha que c2 foi executado em r2, então c2.estado = 2, se a exe-
cução ocorreu de forma correta então c2.retorno[2] = 10. A semântica de execu-
ção de um comando de escrita pode ser expressada em LTL como ◻((¬c2.execr2 ∧
3c2.execr2)→ ◻c2.valor.igual), onde c2.execr2 indica que c2 foi executado na réplica r2
e c2.valor.igual indica que o valor contido na variável b da réplica r2 é igual a c2.valor.

Ambas as semânticas de execução seguem um padrão universalidade
[Salamah et al. 2005] e servem para verificar o item i) da propriedade de linearizabili-
dade, onde por exemplo, o evento c1.valor.igual será verdadeiro sempre que o escopo de
interesse, isto é o estado de c1 assumir o valor 1.

Para verificar o item ii) vamos supor que os valores de c2.retorno[1] e
c2.retorno[2] são diferentes dos valores iniciais (0), logo podemos assumir que c2 foi
executado em ambas as réplicas. Se a ordem de execução dos comandos for respei-
tada, então os valores de c2.retorno[1] e c2.retorno[2] devem ser iguais. Podemos ex-
pressar a fórmula ◻((c2.execr1 → 3(¬c2.retorno[1].nulo ∧ ¬c2.retorno[2].nulo)) →
3(c2.retorno[1] = c2.retorno[2])), onde c2.execr1 indica que c2 foi executado na ré-
plica r1, ¬c2.retorno[i].nulo indica que c2.retorno[i] possui um valor diferente do ini-
cial.

Outras propriedades relacionadas à vivacidade (liveness), segurança (safety) e jus-
tiça (fairness) serão propostas na continuidade deste trabalho.

5. Considerações Finais
Este trabalho apresenta o funcionamento detalhado de um protocolo para Replicação Má-
quina de Estados Paralela. Devido ao grau de paralelismo introduzido por esta técnica e
do compromisso em garantir consistência forte, torna-se necessária a verificação de certas
propriedades importantes em sistemas concorrentes. Neste trabalho são descritas em LTL
algumas propriedades desejadas sobre o protocolo, como a ausência de inanição na execu-
ção de lotes de comandos e a garantia de consistência forte (ou seja, linearizabilidade). O
trabalho encontra-se em estágio de desenvolvimento, não possuindo uma descrição com-
pleta para todas as propriedades que se deseja verificar. Como passos futuros pretende-se
modelar o Algoritmo 1 em Promela e verificar as propriedades descritas utilizando o ve-
rificador de modelos Spin.
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Abstract. This paper aims to develop a systematic review to identify the state
of the art on the topic Computational Thinking related to the Mathematics sub-
ject. We try to identify the main approaches in these themes, describing their
objectives, the methodologies applied in their development, the tools and/or en-
vironments used, as well as the results obtained.

Resumo. O trabalho tem como objetivo desenvolver uma revisão sistemática
para identificar o estado da arte sobre o tema Pensamento Computacional re-
lacionado com a disciplina de Matemática. Procurou-se identificar as prin-
cipais abordagens nestes temas, descrevendo seus objetivos, as metodologias
aplicadas no seu desenvolvimento, as ferramentas e/ou ambientes utilizados,
bem como os resultados obtidos.

1. Introdução
Pensamento Computacional (PC) [Wing 2006] é um processo de resolução de problemas,
fundamentado na Ciência da Computação, capaz de desenvolver habilidades úteis para
diversas áreas do conhecimento, tais como: abstração, automação, análise, entre outras.
Estas habilidades são consideradas pilares fundamentais do PC. A abstração é definida
como o “processo de decidir quais detalhes precisamos destacar e quais podemos ignorar.
É a ferramenta ‘mental’ da computação, que ajudam na resolução de problemas”, esta
habilidade , “é a essência do Pensamento Computacional”. A automação permite substi-
tuir um trabalho manual por um meio eletrônico (por exemplo, computador). E a análise
permite investigar e verificar se as soluções dadas para os problemas são corretas e/ou
adequadas [Wing 2008].

Em particular, a Computer Science Teachers Association (CSTA) e a Internatio-
nal Society for Technology in Education (ISTE), junto com colaboradores, propuseram a
definição operacional do PC, delineando caracterı́sticas e dimensões. O PC foi definido
como um processo de resolução de problemas, que inclui (mas não está limitada) as se-
guintes caracterı́sticas/habilidades [CSTA et al. 2011]: formulação de problemas de uma
forma que seja possı́vel usar um computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-
los; organização lógica e análise de dados; representação de dados por meio de abstrações,
como modelos e simulações; automatizações de soluções por meio do pensamento al-
gorı́tmico (uma série de passos ordenados); identificação, análise e implementação de
∗Trabalho concluı́do.
†Projeto com chancela da SBC e realizado com o apoio da PREC e PRPPG / UFPel.
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soluções possı́veis com o objetivo de alcançar a combinação mais eficiente e eficaz de eta-
pas e recursos; generalização e transferência desse processo de resolução de problemas
para uma grande variedade de problemas. As dimensões essenciais do PC, incluem as
seguintes disposições ou atitudes [CSTA et al. 2011]: confiança em lidar com a comple-
xidade; persistência em trabalhar com problemas difı́ceis; tolerância para a ambiguidade;
capacidade de lidar com os problemas em aberto; e capacidade de comunicar e trabalhar
com outros para atingir um objetivo ou solução comum.

A autora [Wing 2006] ainda defende que o PC deve ser uma habilidade básica a
ser desenvolvida em todas as crianças em idade escolar, assim como ler, escrever e fazer
as operações aritméticas básicas. Na Matemática, os estudantes necessitam, em deter-
minadas circunstâncias, traduzirem de uma linguagem para outra. Por exemplo, saber
interpretar uma situação apresentada em sala de aula e representar de diversas formas:
por meio la linguagem natural, representação por gráficos, tabelas, esquemas, sı́mbolos
ou figuras, entre outros. Desenvolvendo habilidades aos alunos que vão além de conceitos
básicos, tais como capacidade de leitura e de interpretação de sı́mbolos, de códigos e de
nomenclaturas da linguagem Matemática, incluindo ainda diversas formas de raciocinar.

Os algoritmos são modelos dinâmicos que podem ser integrados como um passo
intermediário entre uma narrativa verbal (imprecisa e ambı́gua) e uma representação
algébrica (formal e estática) [Barcelos and Silveira 2012]. Por sua vez, representar a
solução para uma determinado problema na linguagem algorı́tmica é uma das com-
petências fundamentais do PC [CSTA et al. 2011]. Alguns trabalhos [Lopes et al. 2016,
Lewis and Shah 2012] afirmam que o processo de construção de algoritmos auxilia no
desenvolvimento de habilidades matemáticas, especialmente daquelas relacionadas com
resolução de problemas, que tem um papel fundamental e significativo na Matemática,
pois incluem a resolução de problemas envolvendo as operações aritméticas básicas . Por
sua vez, o processo de definir e executar algoritmos (conjuntos de instruções passo-a-
passo) que incluam sequenciamento e laços simples para realizar uma tarefa é um dos
objetivos do PC. Assim, percebe-se que o estudo do PC é de grande importância, não só
para os cientistas da Computação, mas para toda a sociedade. Pois são conhecimentos ad-
quiridos para a vida toda, tanto pessoal quanto profissional, ajudando na busca de soluções
de problemas, em qualquer área. A inserção do PC na escola não visa tão somente empre-
gabilidade, competitividade e ascensão econômica; mas principalmente a construção de
competências e habilidades fundamentais aos seres humanos para o exercı́cio da cidadania
[Blikstein 2008].

Este trabalho apresenta um levantamento de pesquisas na área do Pensamento
Computacional e da disciplina de Matemática, com o objetivo de identificar o estado da
arte dos trabalhos que integram estas duas áreas. O trabalho está organizado como segue.
A seção 2 apresenta a metodologia utilizada no mapeamento realizado. Na seção 3 as
abordagens identificadas são descritas e uma sı́ntese de como o Pensamento Computacio-
nal está sendo integrado à disciplina de Matemática é relatada. Por fim, a seção 4 contém
as considerações finais.

2. Metodologia do Levantamento Realizado

Este trabalho realizou uma Revisão Sistemática de Literatura, que tem como objetivo
reunir por critérios especı́ficos estudos semelhantes, sintetizando seus objetivos, meto-
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dologias e resultados alcançados. O levantamento considerou os artigos publicados nos
últimos 8 anos, de 2009 à 2016, em periódicos e anais de conferências disponı́veis nos
seguintes repositórios: ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct e Springer
Link.

Buscou-se por (“Computational Thinking” AND (“math” OR “mathematics”)),
nos resumos, nos tı́tulos ou nas palavras-chaves, trazendo um total de 42 publicações.
Após uma pré-análise dos artigos, observou-se que alguns deles não faziam parte do ob-
jeto de estudo. Então foram aplicados os seguintes critérios de exclusão, resultando num
total de 23 artigos: O artigo apresenta o tema Pensamento Computacional, porém não
são apresentadas relações com a Matemática; Trabalhos publicados como artigos curtos
(short papers); O artigo apresenta outro tema de pesquisa e apenas aborda ou comenta
sobre Pensamento Computacional ou Matemática.

O estudo desenvolvido foi organizado procurando responder as seguintes questões
(quando aplicável): Qual o objetivo do estudo? Quais os métodos que foram aplicados
para desenvolver o trabalho? Quais conceitos e/ou conteúdos de Computação e Ma-
temática foram trabalhados? Quais ambientes ou ferramentas foram adotados? Quais
os resultados obtidos?

A Tabela 1 sintetiza os trabalhos considerados nesta análise, onde cada artigo é
referenciado pelo respectivo ID. Dentre os artigos estudados, identificou-se quatro cate-
gorias: os que integram programação no ensino de matemática (PRO), em um total de 9 ar-
tigos; os que utilizam outras ferramentas computacionais no ensino da matemática (FER),
8 artigos; os que discutem ou investigam relações do PC com áreas da Matemática (REL),
4 artigos; e os que propõem atividades que integram Computação e Matemática (ATI), 2
artigos. Foram identificados, em relação ao público-alvo, diferentes focos de atuação,
sendo assim, foi adotado a nomenclatura brasileira para os nı́veis de ensino: Ensino Fun-
damental I (elementary school) (EFI) para os cinco primeiros anos da educação básica;
Ensino Fundamental II (middle school) (EFII) para os anos subsequentes da educação
fundamental; Ensino Médio (high school) (EM) para os anos finais; Graduação (GRAD)
e Professores (PROFE). Em alguns artigos foi possı́vel identificar que integram públicos
de diferentes nı́veis de ensino e outros não se aplicam a um público-alvo e são denota-
dos por NA na Tabela (indicando que não se aplica). Assim como no levantamento das
ferramentas computacionais utilizadas observou-se que em alguns trabalhos não utilizam
ferramentas, o que também denotou-se por NA.

Tabela 1: Relação de Trabalhos.

ID Cat. Ano Autores Tı́tulo Público Ferram.
1 2012 Jenkins et al. A Plan for Immediate Immersion

of Computational Thinking into the
High School Math Classroom Th-
rough a Partnership with the Ala-
bama Math, Science, and Techno-
logy Initiative

PROFE Phyton

2 PRO 2010 Freudenthal et
al.

MPCT - Media Propelled Compu-
tational Thinking

GRAD Java

3 2016 Love et al. Creating an Environment in Which
Elementary Educators Can Teach
Coding

EFII Bricklayer

Continua na próxima página...
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Tabela 1 – continuação.
ID Cat. Ano Autores Tı́tulo Público Ferram.

4 2015 Bean et al. Starting From scratch: Developing
a Pre-Service Teacher Training Pro-
gram in Computational Thinking

EFII Scratch

5 2010 Freudenthal et
al.

A Computational Introduction to
STEM Studies

GRAD Phyton

6 PRO 2014 Prater et al. Embedded Standards-Based Digital
Gaming Assessments: Pilot Study
With Teachers

EM Scratch

7 2010 Larkins et al. Introductory Computational Sci-
ence Using MATLAB and Image
Processing

GRAD MATLAB

8 2015 Ke et al. An Implementation of Design-
Based Learning Through Creating
Educational Computer Games: A
Case Study on Mathematics Lear-
ning During Design and Computing

EM Scratch

9 2016 Gadanidis et
al.

Computational Thinking, Grade 1
Students and the Binomial Theorem

EM Scratch

10 2012 Hsi et al. Math on a Sphere: Using Public
Displays to Support Children’s Cre-
ativity and Computational Thinking
on 3D Surfaces

EFI Software
MoS

11 2011 Morreale et
al.

Changing Perceptions of Computer
Science and Computational Thin-
king Among High School Teachers

PROFE, EM Java,
Pro-
jeto
Stereo
- 3D

12 2011 Boyce et al. Experimental Evaluation of Bea-
dLoom Game: How Adding Game
Elements to an Educational Tool
Improves Motivation and Learning

EFII Virtual
Bead,
Bea-
dLoom
Game

13 FER 2015 Seiter et al. Using SOLO to Classify the Pro-
gramming Responses of Primary
Grade Students

EFI Scratch

14 2010 Wentworth et
al.

Can Computational Thinking Re-
duce Marginalization in the Future
Internet?

EFI Light-
bot

15 2010 Wentworth et
al.

BingBee @ RaglanRoad - A field
Trial With Unattended Educational
Kiosks

EFI BingBee

16 2015 Brancaccio et
al.

Problem Posing and Solving: Stra-
tegic Italian Key Action to Enhance
Teaching and Learning Mathema-
tics and Informatics in the High
School

NA Moodle

17 2014 Wilkerson-
Jerde et
al.

Construction, Categorization, and
Consensus: Student Generated
Computational Artifacts as a Con-
text for Disciplinary Reflection

EFII Geometria
Frac-
tais

Continua na próxima página...
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Tabela 1 – continuação.
ID Cat. Ano Autores Tı́tulo Público Ferram.
18 2012 Barcelos et al. Teaching Computational Thinking

in Initial Series An Analysis of
the Confluence Among Mathema-
tics and Computer Sciences in Ele-
mentary Education and its Implica-
tions for Higher Education

NA NA

19 REL 2010 Liu et al. Computational Thinking in Dis-
crete Mathematics

NA NA

20 2009 Henderson et
al.

Ubiquitous Computational Thin-
king

NA NA

21 2016 Weintrop et
al.

Defining Computational Thinking
for Mathematics and Science Clas-
srooms

PROFE NA

22 2009 Lu et al. Thinking About Computational
Thinking

EFII, EM NA

23 ATI 2016 Hughes et al. Digital Making in Elementary
Mathematics Education

EFII Arduino
e Chi-
bitro-
nics

3. Pensamento Computacional e a Matemática: Estado da Arte
Esta seção descreve o resultado do levantamento de trabalhos que integram o desenvol-
vimento do PC com a Matemática. Buscando responder as questões levantadas na seção
anterior nas 4 abordagens encontradas: PRO, FER, REL e ATI.

Integração da programação no ensino de Matemática: dos 23 artigos, 9 [identificados
com ID do 1 ao 9 na Tabela 1] integraram a programação na aulas de Matemática, com o
principal objetivo de atrair jovens, tanto para a área da Computação, para a Matemática,
seja incentivando os estudantes [3,4,5,7,8] ou propondo uma outra forma de trabalhar
em sala de aula [1,2,6,9 ]. Para desenvolverem a integração da programação utilizaram
ambientes de programação visual [4, 8, 9], jogos [6], linguagens textuais [1, 5], entre
outras.

Diversos trabalhos [2, 3, 4, 5, 7, 9] focaram em apresentar os conceitos básicos
de programação, definindo algoritmos que envolvem conteúdos relacionados com a Ma-
temática. Os conceitos e/ou conteúdos da Computação que foram trabalhados incluem:
resolução de problemas [1, 2, 4, 5 e 7] e estruturas básicas de programação [4, 8 e 9]. Já os
conceitos e/ou conteúdos trabalhados que dizem respeito à Matemática foram: raciocı́nio
lógico [1, 2, 4, 5 e 7], operações aritméticas [4, 6, 8, 9], álgebra [2, 6 e 7], geometria [1,
2, 4, 5, 6, 8 e 9], funções [6 e 7], funções quadráticas [2], matrizes [6 e 7], Teorema de
Pitágoras [1, 5] e probabilidade e estatı́stica [4, 6, 8 e 9].

Dentre as ferramentas utilizadas, destacaram-se: o ambiente de programação vi-
sual Scratch [4, 8, 9], o MATLAB [7] e o Bricklayer [3] (biblioteca de primitivas gráficas)
onde foi introduzida uma conexão entre a arte, a Matemática e a codificação. As lingua-
gens Phyton [1, 5] e Java AWT toolbox [2] também foram utilizadas para a programação.

Dentre os relatos de experiência dos artigos, em sua grande maioria, os trabalhos
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apresentam resultados positivos em relação à disciplina de Matemática e o Pensamento
Computacional, indicando que os alunos tiveram desempenho satisfatório nas atividades
e avaliações. Os jogos utilizados e/ou desenvolvidos facilitaram a compreensão dos con-
ceitos da computação juntamente com os conceitos matemáticos propiciando um apren-
dizado diferenciado. As atividades desenvolvidas em [3, 4, 6] indicaram um aumento no
interesse pela área da Computação, que era o objetivo de alguns dos trabalhos.

Integração de ferramentas computacionais no ensino de Matemática: dentre os tra-
balhos analisados, 8 artigos [com ID do 10 ao 17 na Tabela 1] se enquadram nesta aborda-
gem e tiveram como objetivos: proporcionar uma oportunidade para os professores adqui-
rirem novas ideias para serem utilizadas dentro do ambiente escolar [11]; permitir que os
estudantes tenham uma visão sobre computação, envolvendo a disciplina de Matemática
no seu dia a dia [13,17]; motivar os estudantes de uma forma lúdica e possibilitar um
ensino e/ou aprendizagem da disciplina de Matemática e Computação, utilizando novas
metodologias e tecnologias [10,11,14,15,16]; introduzir noções Matemáticas relacionadas
ao PC [12]].

Para realizarem a integração de ferramentas no ensino de Matemática os traba-
lhos utilizaram ambientes de programação visual [13, 14], jogos [12, 15], linguagens de
programação [10, 11], ambientes virtuais [16] e software matemático [17].

Dentre os conceitos de computação trabalhados, tem-se: resolução de problemas
[12, 13, 14, 15], análise de dados [10, 11, 16], iteração [12] e repetição [13, 15], desenvol-
vimento habilidades do PC [10, 12, 14, 15]. Dos conteúdos da Matemática relacionados
aos conceitos da Computação podemos destacar alguns como: raciocı́nio lógico [11, 12,
14, 15, 16], geometria [10, 12, 16, 17], operações aritméticas [14] e álgebra [13]. En-
tre as ferramentas utilizadas, destacaram-se: o ambiente de programação visual Scratch
[13], o jogo de programação Lightbot [14], o ambiente BingBee [15], o Geometria Frac-
tais [17], o jogo BeadLoom Game [12] e o ambiente de aprendizagem virtual Moodle
[16]. E ainda, foram utilizadas as linguagens Software MoS [10], VenSim, Easy JavaSim
e POV-Ray [11].

Todos os relatos dos estudos reportam resultados positivos em relação às ativida-
des propostas. Entre eles aponta-se que os estudantes tiveram um desempenho satisfatório
nas tarefas realizadas. Alguns artigos [11, 13, 14, 15] indicaram que as tarefas propostas
pelos autores aumentaram o interesse pela área da Computação e da Matemática. Destaca-
se, em alguns trabalhos [10, 12, 16, 17], a possibilidade de criar novas atividades ou
possı́veis extensões, por meio de aulas mais atrativas e de novas metodologias de ensino.

Inter-relações entre os fundamentos do PC e a Matemática: nesta abordagem, 4 arti-
gos [com ID 18 e 21 na Tabela 1] tiveram como objetivos: discutir as relações do PC com
os fundamentos da educação Matemática [18]; analisar o PC no ensino de Matemática
Discreta [19]; apresentar uma exposição de opiniões (positivas e negativas) sobre PC e a
Matemática [20]; e propor uma taxonomia para as etapas de aprendizagem em aborda-
gens do PC inter-relacionando à Matemática e contextos cientı́ficos [21]. Para atingirem
os objetivos, trabalharam com: computação desplugada [20]; mapeamento de atividades
sobre o PC e conceitos de Matemática [18]; exemplos que integrem o PC com a Ma-
temática Discreta [19]; e atividades que relacionam o PC com a Matemática por meio de
uma taxonomia [21].
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Dentre os conceitos da Computação trabalhados, tem-se: resolução de problemas
[20, 21], algoritmos [19], recursão [21], condicional [21], números binários [20] e mo-
delagem [19]. Dos conceitos da Matemática podemos destacar raciocı́nio lógico [19, 20,
21] e operações aritméticas [20]. Dentre os relatos dos estudos, todos reportam resulta-
dos semelhantes, com a intenção de inovar e aprimorar o ambiente escolar por meio de
atividades que possam estimular os estudantes e/ou professores da área de Matemática.

Propostas de atividades que integram Computação e Matemática: nesta abordagem,
2 artigos [com ID 22 e 23 na Tabela 1] tiveram como objetivo principal proporem ati-
vidades que integram a computação com a disciplina de Matemática. Em [22] traba-
lharam conceitos de computação junto à disciplina de matemática e em [23] adotaram
a robótica educacional livre para propor um conjunto de métodos e procedimentos de
ensino/aprendizagem.

Os estudos trabalharam os conteúdos de Matemática: operação aritmética
(multiplicação) [22], potenciação e números primos [23], com a intenção de introduzir
conceitos de Computação, tais como repetição e iteração [22], permitindo assim aos alu-
nos desenvolverem o raciocı́nio lógico [22]. Em [22] a Computational Thinking Language
(CTL) foi utilizada para integrar o PC com a disciplina de Matemática por meio de vo-
cabulários e sı́mbolos. Já em [23] utilizaram o Arduino e o Chibitronics como forma de
inovar dentro do ambiente escolar. Como resultados, verifica-se que a maioria dos pro-
jetos utilizam como estratégia o desenvolvimento de questões da Matemática, a fim de
tornar o aprendizado de Computação atraente e cativante.

4. Conclusão
O Pensamento Computacional compreende habilidades e competências que se tornam
essenciais para o processo de resolução de problemas em um mundo em que recursos
tecnológicos são cada mais presentes no cotidiano das pessoas. Integrar o PC, implica na
inter-relação com outras áreas do conhecimento, entre elas a Matemática. Sendo assim,
este estudo realizou um mapeamento dos últimos 8 anos, de 2009 a 2016, de trabalhos
que integram o PC e a Matemática, do qual, os resultados possibilitam apontar os recursos
e o modo de como estas áreas estão sendo relacionadas dentro do ambiente escolar.

Dentre as quatro abordagens encontradas, duas se destacaram em 70% das pes-
quisas, que são a integração da programação e de ferramentas computacionais no en-
sino de Matemática. A maioria destes trabalhos (60%), tiveram os alunos da Educação
Básica como público-alvo. A grande maioria, desenvolveu práticas de ensino com aulas
de programação, com a justificativa de introduzir conceitos da Computação na disciplina
de Matemática, com os principais objetivos de atrair e motivar de forma lúdica jovens para
a área da Computação, utilizando novas metodologias e tecnologias. Dentre os conceitos
de computação, destacam-se algoritmos, raciocı́nio lógico e resolução de problemas. Já
na Matemática o que predomina são os conteúdos ligados a geometria. A maioria dos
estudos trabalharam com o ambiente de programação visual Scratch.

No geral, os estudos atribuem resultados positivos, destacando-se: um aumento do
interesse pela área da Computação e Matemática; maior conhecimento sobre o tema PC;
reconhecimento de competências comuns entre a Matemática e o PC; propostas de novas
visões sobre a disciplina de Matemática no nı́vel escolar; entre outros. Observa-se que a
maioria dos trabalhos tem perspectiva de continuar os projetos, ampliando o público-alvo
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e a quantidade de alunos.

Este trabalho busca identificar por meio de uma pesquisa geral as principais abor-
dagens que tem sido utilizada para a inclusão do PC na Matemática. O relato e análise
apresentados permitem a reflexão sobre diferentes estratégias adotadas, da mesma forma
que aponta diversas possibilidades de pesquisas futuras.
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Abstract. Interval Convolution Neural Networks are robust mechanisms for pat-
tern extraction in images, which also guarantee numerical accuracy by introdu-
cing the concept of interval arithmetic. However, this alone can not guarantee
better results in the classification process. For this, this work proposes the inser-
tion of an edge detector defined in a fuzzy system, aiming to simplify the input
image and guarantee improvements in the learning process.
Keywords: Interval techniques. CNN. Fuzzy Logic.

Resumo. As Redes Neurais por Convolução Intervalar são mecanismos robus-
tos para extração de padrões em imagens, as quais garantem também exatidão
numérica ao introduzir o conceito da aritmética intervalar. Entretanto, somente
isto não é passı́vel de garantir melhores resultados no processo de classificação.
Para isso, este trabalho propõe a inserção de um detector de bordas definido em
um sistema fuzzy, visando simplificar a imagem de entrada e garantir melhorias
no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Técnicas Intervalares. CNN. Lógica Fuzzy.

1. Introdução
A necessidade de se obter precisão e exatidão em cálculos numéricos é uma caracterı́stica
importante nas mais diversas áreas cientı́ficas. Os problemas numéricos na computação
cientı́fica se originam, primordialmente, pela impossibilidade em se operar com números
reais diretamente, pois é necessário representar uma grandeza contı́nua de forma discreta
[Ratschek and Rokne 1988]. A representação de valores reais no sistema de ponto flu-
tuante é realizada pela aproximação de um subconjunto finito dos números de máquina,
ocorrendo assim erros numéricos difı́ceis de serem tratados [Goldberg 1991].

Redes neurais por convolução (do inglês, Convolutional Neural Network -
CNN), pertencem a uma classe de algoritmos de aprendizagem de máquina capazes de

∗Trabalho concluı́do.
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aperfeiçoar com eficácia o mapeamento entre pares de blocos da imagem, generalizando
a predição para além do conjunto de exemplos fornecidos. Composta por camadas e con-
figurando um processamento que requer grande número de operações aritméticas sobre
cada pixel de informação, assim ocasionando maior propagação de erros. Este trabalho
considera a extensão intervalar das CNNs [Tortelli 2016], onde conceitos da aritmética
intervalar são aplicados. Assim, tem-se um maior controle do erro numérico gerado no
decorrer do processo de convolução, sendo a incerteza presente nas imagens um fator
primordial de desempenho da CNN.

A Lógica Fuzzy (LF), proposta por Zadeh [Zadeh 1978], surge como uma ferra-
menta poderosa para problemas de decisão, com destaque no processamento de imagens
e, neste contexto, para detecção de bordas. Primeiramente, utilizando-se de operações
morfológicas [Sanchez-Ortiz and Noble 1998], na sequência, variações em LF de técnicas
conhecidas [Fourmousis et al. 1994] e ainda em regras condicionais [Webber et al. 1984],
essas técnicas visam tornar a detecção de bordas em imagens um processo simplificado
qualificado.

O presente trabalho tem por objetivo a utilização da LF sobre as imagens de en-
trada da CNN. Visando aplicar um detector de bordas para simplificar e propagar imagens
com os objetos a serem analisados. Objetivando fornecer uma confiança numérica de todo
valor gerado em cada etapa, considera-se a extensão intervalar [Ferson et al. 2002] para
gerar a abordagem intervalar de uma CNN (CNN-Int) [Tortelli 2016]. Desta maneira,
busca-se diminuir a carga no processo inicial de convolução, passando a extrair as prin-
cipais caracterı́sticas diretamente sobre os objetos presentes na imagem. O trabalho está
organizado como segue: a Seção 2 contém uma breve definição de CNNs e sua extensão
intervalar. A Seção 3 apresentará a LF e o sistema fuzzy (SF) de detecção de bordas utili-
zado. A seguir, a Seção 4 mostra os resultados alcançados na utilização do SF de detecção
de bordas precedendo a CNN-Int. Por fim, na Seção 5, apresentam-se as conclusões deste
trabalho.

2. Rede Neural por Convolução Intervalar

O processamento de uma CNN se concentra no reconhecimento de padrões sendo que,
em aplicações recentes, a entrada é estabelecida como uma imagem, porém não apenas
limitada a este tipo de entrada. Os processos intermediários que compõem uma CNN
consistem em operações numéricas aplicadas sobre cada pixel de uma imagem. A cada
convolução, esses valores são recalculados para gerar novas posições em um mapa de
caracterı́sticas. Visto a alta frequência de operações aritméticas no decorrer da execução,
consequentemente, erros numéricos serão gerados e propagados a cada etapa, afetando a
exatidão numérica do resultado.

A aritmética intervalar surgiu da necessidade de exatidão e com garan-
tias de redução do erro. Desta maneira, a aritmética intervalar foi definida por
Moore[Moore 1979], com o objetivo de representar valores de ponto flutuante como in-
tervalos numéricos e assim prover controle automático e rigoroso do erro computacional
através de limites confiáveis.

Dessa forma, as camadas que compõem a arquitetura de uma CNN neste trabalho,
serão representadas através de operações equivalentes definidas sobre intervalos.
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2.1. A Camada de Convolução

A utilização da camada de convolução em redes neurais visa aumentar a representativi-
dade da entrada a cada passo da execução, ressaltando regiões da mesma. A partir disso,
são produzidos mapas de caracterı́sticas bidimensionais, os quais são utilizados sucessi-
vamente nas etapas seguintes. Esses mapas são gerados a partir da soma ponderada dos
pixeis mais próximos ao núcleo da convolução.

Ao aplicar a extensão intervalar sobre o núcleo de convolução ω obtém-se: W =
[w;w]. Assim, tem-se o filtro como uma matriz m-dimensional W (x, y) em que cada
elemento é um valor intervalar, como segue:

W (x, y) ≈




[
w(1, 1);w(1, 1)

]
...

[
w(M, 1);w(M, 1)

]
[
w(1, 2);w(1, 2)

]
...

[
w(M, 2);w(M, 2)

]

... . . . ...
...[

w(1,M);w(1,M)
]

...
[
w(M,M);w(M,M)

]




A partir da extensão intervalar do núcleo apresentado acima, tem-se a extensão
intervalar de toda a camada de convolução conforme mostra a Eq(1).

Xl
ij =

m−1∑

a

m−1∑

b

WabI
l−1
(i+a)(j+b) (1)

sendo Xl mapas de caracterı́sticas intervalares produzidos a partir da ponderação entre o
filtro W e da entrada I .

2.2. A Camada de Pooling

A camada de Pooling visa diminuir a dimensão espacial da entrada e, mesmo havendo
perda de informação, esta camada propagará a caracterı́stica de maior interesse. Devido
ao ajuste das operações intermediárias que definem a estrutura da rede, a inserção do tipo
intervalo se faz necessário. A Eq.(2) apresenta o processo de pooling de forma intervalar:

Xij = max{Xi′j′ : i ≤ i′ < i+ k, j ≤ j′ < j + k} (2)

sendo X o mapa de caracterı́sticas intervalares inserido e produzido pela operação de
pooling. Semelhante ao que ocorre na camada de Pooling real, a caracterı́stica de maior
relevância é propagada, sendo representada por um intervalo. Então, define-se como
maior intervalo o que contiver o maior limite superior.

2.3. Camada Totalmente Conectada

Chama-se de Camada Totalmente Conectada a consolidação da informação de todos os
mapas de caracterı́sticas para prosseguir com a classificação. Essa camada, quando de-
finida com intervalos, deve manter a compatibilidade entre os dados gerados no final da
rede com a entrada dos Perceptrons de Múltiplas Camadas (do inglês, Multilayer Percep-
tron - MLP). Neste trabalho, utiliza-se o conceito de extensão intervalar somente para os
processos que agem diretamente sobre a imagem e seus mapas de caracterı́sticas, sendo
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assim a MLP utilizada segue o modelo de aritmética real convencional. Desta maneira, a
camada totalmente conectada tem a tarefa de converter os valores intervalares obtidos em
números de ponto flutuante. Esta operação é apresentada pela Eq.(3).

xlij = m(Xl
ij) = m([xlij;x

l
ij]) =

xlij + xlij

2
(3)

Sendo l o ı́ndice do mapa de caracterı́stica e ij as coordenadas de cada ponto.
Obtém-se então todos os mapas de caracterı́sticas finais com seus valores em ponto flutu-
ante. Embora ocorra insuficiência de exatidão no uso da aritmética de ponto flutuante, o
controle da propagação do erro no decorrer da rede fora feito de forma eficiente através
da aritmética intervalar.

A próxima etapa unifica os mapas de caracterı́sticas referentes a cada entrada,
para inserção na MLP. Desta maneira é retirada a média aritmética de cada ponto na
coordenada (i, j) de cada mapa de caracterı́stica referente a cada entrada.

3. Lógica Fuzzy
Um SF tem a capacidade de ser aproximado para funções não lineares
[Prasanna and Rai 2015]. Na proposta de Zadeh[Zadeh 1978], a lógica fuzzy con-
siste em uma extensão da lógica clássica capaz de agregar ao sistema o conceito
de lógica multivalorada, o valor verdade do cálculo proposicional é apresentado por
um intervalo de valores compreendidos entre [0,1]. Um SF realiza suas inferências
através de regras aplicadas as suas entradas, de forma flexı́vel e tolerante com dados
imprecisos[Prasanna and Rai 2015].

Um dos campos mais explorados para utilização da LF é o processamento digital
de imagens [Borkar and Atulkar 2013], pois a imagem pode conter incertezas, podendo
ser aplicadas técnicas para realçar determinadas caracterı́sticas ou até mesmo realizar
alterações na imagem. O processo de representação de um Sistema Fuzzy para aplicações
em imagens segue o modelo representado pela Figura 1.

Figura 1. Organização geral de sistemas Fuzzy

Como pode ser observado na Figura 1, um SF é até dividido em três etapas: a
primeira consiste no processo de “Fuzzyficação”, posteriormente, a modificação do valor
de pertinência da entrada no conjunto Fuzzy e, por último, o processo de “defuzzificação”.

3.1. Sistema Fuzzy para Detecção de Bordas
O sistema implantado foi desenvolvido por Khan [Khan and Thakur 2012], no qual ana-
lisa a vizinhança do pixel para determinar sua predominância em ser um pixel preto,
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branco ou uma borda. A seguir, será apresentado o conceito por trás dos conjuntos Fuzzy
formados, o algoritmo para utilização do sistema, como também as regras e função de
pertinência utilizados.

A. Definição dos Conjuntos Fuzzy(CF)
Todo pixel de entrada é dividido em dois CFs: Branco e Preto. Enquanto o
pixel de saı́da é representado em três CFs: Branco, Preto e Borda. E cada
função de pertinência associa a cada entrada a uma saı́da nos CFs, para
realizar o processamento.

B. Determinação da Vizinhança 2× 2
Consiste na vizinhança (P1, P2, P3 e P4) extraı́da da imagem. Conside-
rando os 4 pixeis existentes na vizinhança para gerar a saı́da de acordo
com as regras. A Figura 2(a) apresenta a organização da vizinhança, a Fi-
gura 2(b) o conjunto de regras utilizado e seu resultado de acordo com as
diferentes regras. As letras B, W e E indicam preto (black), branco (white)
e borda (edge), respectivamente.

(a) (b)

Figura 2. (a) Representação da vizinhança e denominação de cada pixel; (b)
Demonstração gráfica do conjunto de regras utilizado

C. Função de Pertinência
Utiliza-se a classe padronizada das funções triangulares para o cálculo de
pertinência da entrada para CF, como também durante o processamento
para as três categorias de preto, branco e borda, conforme Eq.(4).

f(x, a, b, c) =





0, x ≤ a ou x > c
x−a
b−a , a < x < b
c−x
c−b , b < x ≤ c

(4)

Os parâmetros para aplicação na função de pertinência são dados na Tabela 1.
D. Algoritmo do Sistema Fuzzy

i. Entrar com vizinhança de 2 × 2 escaneados da imagem fuzzificada em
graus de pertiência de branco e preto;

ii. aplicar o operador t-norma (MIN) para decidir o valor utilizado;
iii. aplicar regras Fuzzy para a vizinhança de entrada;
iv. aplicar o operador s-norma (MAX) para receber o valor agregado;
v. aplicar processo de defuzzificação com método da centroide;

vi. analisar pertinência do pixel P4 resultante nas categorias B,W e E;
vii. computar o threshold e aplicá-lo na imagem.

A metologia de implantação no SF para realizar a simplificação das imagens de
entrada, visa impactar no processo de classificação, uma vez que progará uma imagem
com menor ruı́do.
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Tabela 1. Parâmetros utilizados para representação da Entrada e Saı́da em con-
juntos Fuzzy

Representação Categoria do pixel Valores Parâmetros [a b c]

Entrada Fuzzy Pixels Preto(B) [0 255] [0 0 255]
Branco(W) [0 255] [0 255 255]

Saı́da Fuzzy Pixel (P4)
Preto(B) [0 4 8]
Borda(E) [130 133 136]

Branco(W) [247 251 255]

4. Resultados e Discussões
A estrutura utilizada para obtenção de resultados de classificação foi composta por uma
CNN real e uma CNN-Int. A CNN-Int intervalar foi dividida de duas formas: a primeira
recebendo como entrada uma imagem real; a outra, uma imagem real processada no SF,
propagando assim uma imagem somente com as bordas do objeto. Todas as redes uti-
lizadas contêm o mesmo número de filtros (núcleo de convolução) com dimensões de
3 × 3, duas camadas de convolução e uma camada de pooling, com vizinhança de 2 × 2
interposta entre as convoluções.

Para a classificação, fora utilizado a biblioteca SciKit-Learn da linguagem Python
[Pedregosa et al. 2011] no qual apresenta implementações de MLP. Este trabalho segue
princı́pios do trabalho [Tortelli 2016], de maneira à analisar o impacto do SF em CNNs.
Sendo assim, os seguintes parâmetros para classificação mantiveram-se constantes, que
são:

• Total de 100 iterações;
• 60% das imagens utilizada para treinamento;
• Método Stochastic Gradient Descent;
• Alpha: 1x10−5;

Como primeiro objeto de estudo deste trabalho foram utilizadas um total de 559
imagens monocromáticas e com resolução espacial de 66×72. As imagens estão divididas
em três classes para classificação: prédio (152), carro (247) e mão (160), conforme apre-
sentado na Figura 3(a). O segundo caso consiste em 5 classes de diferentes posições da
mão conforme apresentado na Figura 3(b): A(243), C(285), 5(654), Ponto(360) e V(212).

(a) (b)

Figura 3. (a) conjunto de entrada do primeiro cenário, 3 categorias e 559 ima-
gens; (b) conjunto de entrada do segundo cenário, 5 categorias e 1754 imagens

4.1. Resultados
A simulação ocorreu através do ambiente de programação intervalar IntPy [Varjao 2011],
o qual consiste em uma biblioteca compatı́vel com as definições intervalares para a lin-
guagem Python. Como o principal objetivo foi analisar o ganho obtido na utilização do
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SF, será feita uma análise com resultados reais para comparação na classificação, com a
CNN intervalar e a CNN intervalar com o SF. Assim, pela Tabela 2, pode-se perceber os
resultados alcançados com todas as configurações descritas.

Tabela 2. Comparação dos diferentes métodos de classificação
559 imagens e 3 classes Real Intervalar Intervalar Fuzzy

Média de acertos (%) 44.68 44.06 59.74
Desvio padrão (%) 2.81 2.28 11.83
1754 imagens e 5 classes
Média de acertos (%) 37.34 37.05 69.75
Desvio padrão (%) 1.27 1.20 5.89

Apesar de não serem utilizadas outras configurações de rede para análise, o
cenário ao qual foi aplicado se mostrou satisfatório, conforme apresentado na Tabela
2. No primeiro caso o SF de detecção de bordas produziu melhorias no processo de
classificação em relação ao modelo anterior, está diretamente ligado à simplificação de
informações presentes nas entradas, uma vez que somente a essência do objeto a ser
analisado é mantida na imagem. No segundo caso apresenta um grande avanço com a
utilização do SF na porcentagem de acerto em relação a classificação real e intervalar,
principalmente pela semelhança entre as imagens conforme apresentado na Figura 3(b).

5. Conclusão
As CNNs consistem em uma abordagem para resolução de problemas de classificação de
imagens, sendo que o processo de convolução realiza a extração de padrões encontrados
na imagem a fim de representá-la. Sendo um processo suscetı́vel a erros numéricos, a
aritmética intervalar foi aplicada na versão intervalar das CNNs (CNN-Int) para realizar o
controle do erro durante o processamento dos dados, visando, desta maneira, garantir re-
sultados confiáveis. Entretanto, o uso da aritmética intervalar, conjuntamente com CNNs,
não surtiu efeito no processo de classificação. Faz-se necessário então processar a entrada
a fim de torná-la menos ruidosa para o processamento.

A abordagem fuzzy adotada para o processo de detecção de bordas em imagens foi
proposta por Khan [Khan and Thakur 2012]. Este, consiste na análise de uma vizinhança
de dimensão 2× 2 da imagem para decidir sua categoria predominante: branco, preto ou
borda. No uso desta abordagem, salienta-se a simplicidade de implantação e também os
resultados expressivos alcançados. Este sistema fuzzy encontra-se antecedendo a CNN.

O ganho na classificação fora expressivo em ambos os casos apresentados. Prin-
cipalmente no segundo cenário, o qual obteve um aumento de aproximadamente 30% de
acerto, quando comparadas às CNN-Int com e sem a abordagem fuzzy de detecção de
bordas. Isto está relacionado à simplificação, proporcionado pelo SF que antecede as
CNNs.

Como trabalhos futuros, estima-se estender todo o processo da CNN-Int para
intervalos visando prover garantias e controle automatizado do erro em todo processo.
Também introduzir o conceito de intervalos no SF de detecção de bordas utilizado. Por
fim, estima-se uma análise de impacto computacional do uso do detector de bordas fuzzy
neste sistemas de CNNs.
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Abstract. The interval arithmetic is used to treatment in problems with numeri-
cal calculations that use real arithmetic. Once we working with this type of data
the result is an only aproximation of the real value and errors lead to incorrect
results. The most widely used and well-known interval arithmetic definition by
Moore in 1966. Afterwards, many contributions were made in relation to in-
terval operations. With differents possibilities to intervalar multiplication, the
objective this work is analising to the quality for three processes: the classical
approach by Moore; classification in regions and RDM arithmetic. The calcu-
late of intervalar multiplication provided by multidimensional arithmetic RDM
returnes the best results and with most quality.
Keywords: Interval multiplication. Interval arithmetic. High accuracy.

Resumo. A matemática intervalar tem sido utilizada como alternativa para tra-
tar problemas em cálculos numéricos que utilizam aritmética real. Uma vez
que, ao operar com esse tipo de dado, o resultado é apenas uma aproximação
de um valor real e erros podem levar a resultados incorretos. A definição da
aritmética intervalar mais conhecida e mais utilizada é a de Moore, em 1966.
Após, várias contribuições foram feitas quanto às operações intervalares. Com
diferentes possibilidades para a multiplicação intervalar, o objetivo deste tra-
balho é analisar a qualidade dos resultados para três processos: multiplicação
definida por Moore, classificação de regiões e a aritmética RDM. O cálculo do
produto intervalar apresentado pela aritmética multidimensional RDM retorna
resultados intervalares com maior qualidade.
Palavras-chave: Multiplicação intervalar. Aritmética intervalar. Exatidão.

∗Trabalho concluı́do.
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1. Introdução
Computadores de uso geral empregam a chamada aritmética de ponto flutuante.

Nesta aritmética, números reais são aproximados por um subconjunto finito de números
reais chamados números de máquina. Devido a esta representação são gerados erros
que podem ocorrer quando: i) um valor real de entrada é aproximado por um número
de máquina; ii) quando resultados intermediários são gerados na execução de cada
operação e vão se acumulando e iii) em relação à incerteza dos dados de entrada, o que
ocorre frequentemente em casos de experimentos onde os dados de entrada são incertos
[Ratschek and Rokne 1988].

Em vista disso, a aritmética intervalar surgiu com o objetivo inicial de controlar
a propagação de erros numéricos em procedimentos computacionais, possibilitando a ga-
rantia de resultado correto. A realização das operações é feita por meio de números de
ponto flutuante, isto é, os extremos do intervalo [x] são números de máquina xpf e x̄pf
[Moore et al. 2009, Moore 1979].

Depois da aritmética intervalar clássica definida por Moore [Moore 1979],
surgiram diferentes métodos para a realização das operações em aritmética inter-
valar. Por exemplo, o produto intervalar a partir da operação com análise de
regiões [Vaccaro 2001] e também adotando o princı́pio de operações multidimensionais
[Piegat and Landowski 2012].

Com diferentes abordagens para a realização de procedimentos utilizando
aritmética intervalar, o que se tem por objetivo é obter maior exatidão em resultados
numéricos. A partir disso, o que se busca são intervalos com menor diâmetro e com
menor erro contido, onde o valor real de resposta deve estar contido.

Devido à existência de maneiras distintas para o cálculo do produto entre inter-
valos, o objetivo do presente trabalho é analisar qual dos três métodos de multiplicação
intervalar retorna resultados com melhor qualidade, com a finalidade de justificar o uso
do método com melhor exatidão no cálculo da multiplicação na aritmética intervalar.

2. Multiplicação Intervalar Clássica
Pelas definições de Moore, os cálculos com intervalos ocorrem sobre conjuntos,

ou seja, o intervalo resultante é um novo conjunto contendo as operações realizadas so-
bre todos os pares de números das duas séries iniciais. Nessa aritmética, aplicando-se o
método de extensão intervalar, apenas os extremos do intervalo são considerados, utili-
zando somente os limites do intervalo.

Abaixo encontra-se a operação de multiplicação propriamente definida por Moore.
As demais operações aritméticas básicas podem ser encontradas na literatura.

[x]× [y] = [min{xy, xȳ, x̄y, x̄ȳ},max{xy, xȳ, x̄y, x̄ȳ}] (1)

Caso os dois intervalos sejam positivos, a multiplicação pode ser simplificada:

[x]× [y] = [xy, x̄ȳ] (2)

Sugerida por Moore, uma das primeiras partições sobre IR se baseia nos si-
nais dos extremos dos intervalos: ++, −+ e −−. Essa subdivisão permite definir ex-
pressões otimizadas para o cálculo do produto intervalar. Porém, um dos nove casos
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apresentados a seguir necessita de mais de dois produtos de valores reais para ser obtido
[Moore et al. 2009]. Sejam A = [x, x̄] e B = [y, ȳ]:

• x ≥ 0 e y ≥ 0⇒ A×B = [x× y, x̄× ȳ];

• x ≥ 0 e y < 0 ≤ ȳ⇒ A×B = [x̄× y, x̄× ȳ];

• x ≥ 0 e ȳ < 0⇒ A×B = [x̄× y, x× ȳ];

• x < 0 ≤ x̄ e y ≥ 0⇒ A×B = [x× ȳ, x̄× ȳ];

• x < 0 ≤ x̄ e y ≤ 0 ≤ ȳ⇒ A×B = [min{x× ȳ, x̄× y},max{x× y, x̄× ȳ}];
• x < 0 ≤ x̄ e ȳ < 0⇒ A×B = [x̄× y, x× y];

• x̄ < 0 e y ≥ 0⇒ A×B = [x× ȳ, x̄× y];

• x̄ < 0 e y < 0 ≤ ȳ⇒ A×B = [x× ȳ, x× y];

• x̄ < 0 e ȳ < 0⇒ A×B = [x̄× ȳ, x× y].

Para fins de implementação em computadores, pode-se minimizar os cálculos fei-
tos no caso da multiplicação, considerando-se os sinais dos extremos dos intervalos, os
quais levam aos nove casos apresentados acima.

3. Multiplicação Intervalar de Vaccaro
Abaixo apresenta-se a definição de cobertura de intervalos com separação de fron-

teiras proposta por Vaccaro [Vaccaro 2001] e que será utilizada na comparação de resul-
tados ao final do trabalho.

Seja [x] ∈ IR. Então [x] pertence a somente uma das oito regiões, denominadas
O, I, BI, II, BII, III, BIII e IV, conforme especificado a seguir:

Quadro 1: Análise de Regiões da Multiplicação de Vaccaro
[x] ∈ O, x = x̄ = 0

[x] ∈ I, 0 < x ≤ x̄

[x] ∈ BI, 0 = x < x̄

[x] ∈ II, (x < 0 < x̄) ∧ (|x| < x̄)

[x] ∈ BII, (x < 0 < x̄) ∧ (|x| = x̄)

[x] ∈ III, (x < 0 < x̄) ∧ (|x| > x̄)

[x] ∈ BIII, x < x̄ = 0

[x] ∈ IV, x ≤ x̄ < 0

[x] ∈ O, x = x̄ = 0

[x] ∈ I, m([x]) > 0 ∧ x > 0

[x] ∈ BI, m([x]) > 0 ∧ x = 0

[x] ∈ II, m([x]) > 0 ∧ x < 0

[x] ∈ BII, m([x]) = 0 ∧ x̄ > 0

[x] ∈ III, m([x]) < 0 ∧ x̄ > 0

[x] ∈ BIII, m([x]) < 0 ∧ x̄ = 0

[x] ∈ IV, m([x]) < 0 ∧ x̄ < 0

Além disso, o autor mostra que seguindo a partir de um elemento pertencente à
região I até a região IV, tem-se uma cobertura de intervalos em relação a seus elementos
positivos e negativos. A expressão m([x]) representa o ponto médio do intervalo [x],
calculado por (x+x

2
). Logo, uma nomenclatura é adotada em relação à cobertura do

espaço IR:

Definição 1. Nomenclatura para a Cobertura de IR pela separação de fronteiras:

Seja [x] ∈ IR. Então:
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• [x] ∈ O⇒ [x] é dito nulo;
• [x] ∈ I⇒ [x] é dito estritamente positivo;
• [x] ∈ BI⇒ [x] é dito não negativo;
• [x] ∈ II⇒ [x] é dito não assimétrico positivo;
• [x] ∈ BII⇒ [x] é dito simétrico;
• [x] ∈ III⇒ [x] é dito assimétrico negativo;
• [x] ∈ BIII⇒ [x] é dito não positivo;
• [x] ∈ IV⇒ [x] é dito estritamente negativo.

Para a operação de multiplicação intervalar utilizando a definição de Vaccaro, faz-
se necessário uma avaliação sobre os intervalos operados em relação à região a qual per-
tence, conforme apresenta o Quadro 1. Esta avaliação é refeita a cada etapa do cálculo,
uma vez que novos intervalos serão gerados.

4. Multiplicação Intervalar da Aritmética Multidimensional RDM

Na aritmética definida por Moore [Moore et al. 2009] existem algumas limitações
com cálculos de intervalos, como diâmetro muito grande, por exemplo. A fim de
contornar essa e outras limitações, Piegat e Landowski [Piegat and Landowski 2012,
Piegat and Landowski 2013] desenvolveram uma nova aritmética intervalar, chamada
aritmética intervalar multidimensional RDM (do inglês, Relative Distance Measure).

A abreviatura RDM significa “Medida da Distância Relativa”, sendo caracterizada
como multidimensional por cada novo parâmetro de incerteza de um sistema aumentar a
sua dimensionalidade. Assim, quando um dado valor x pertencente a um intervalo [x], ele
é descrito da seguinte maneira:

[x] = {x : x = x+ αx(x̄− x)} (3)

onde αx ∈ [0,1] é uma variável RDM.

A partir dessa definição, é possı́vel perceber que um intervalo [x] ∈ [5, 7], por
exemplo, pode ser expresso utilizando a variável RDM como:

x = 5 + 2αx, αx ∈ [0, 1] (4)

Dado que αx ∈ [0, 1], se αx = 0 o valor do intervalo [x] é igual a x e, caso αx = 1
o valor de [x] é igual a x̄.

A partir do entendimento de como são tratados os intervalos na aritmética multi-
dimensional, abaixo define-se a operação de multiplicação nesta aritmética. Considere os
intervalos [x] e [y], definidos como:

[x] = {x : x = x+ αx(x̄− x)}, αx ∈ [0, 1]

[y] = {y : y = y + αy(ȳ − y)}, αy ∈ [0, 1]

Assim, o produto intervalar entre os intervalos [x] e [y] é:

[x]× [y] = {[x+ αx(x̄− x)]× [y + αy(ȳ − y)];αx, αy ∈ [0, 1]}
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De forma semelhante a Moore, o cálculo pode ser computado utilizando as
operações de min e máx entre as combinações dos limites dos intervalos. Assim sendo:

[x]× [y] = [min(xy, xȳ, x̄y, x̄ȳ),max(xy, xȳ, x̄y, x̄ȳ)]

Como na prática qualquer valor, parâmetro ou variável, está sujeito a ser calculado
com um fator de erro, estes não podem ser precisamente conhecidos. Sendo que todo
cálculo numérico pode ser expresso na forma de intervalos, assim como a aritmética in-
tervalar desenvolvida por Moore, a aritmética intervalar multidimensional RDM também
pode ser utilizada como base para outras ciências que buscam solucionar problemas rela-
cionados à incerteza [Piegat and Landowski 2013].

A presente seção apresentou as propriedades e processos de calcular uma operação
de multiplicação de três diferentes maneiras. Na multiplicação definida por Moore, é
possı́vel calcular o resultado do produto de dois intervalos, no qual os extremos são os
valores mı́nimo e máximo das multiplicações entre os extremos dos intervalos multiplica-
dores. Vaccaro definiu casos com expressões otimizadas para o cálculo da multiplicação
intervalar, tornando o cálculo mais rápido e simples, matematicamente. Por último,
apresentou-se o cálculo de multiplicação utilizado na mais recente definição de aritmética
intervalar, a aritmética multidimensional RDM. O diferencial nessa definição é que são
usadas variáveis do tipo RDM, representada por α, além de que, a cada novo parâmetro
possibilita-se aumentar a dimensionalidade do sistema.

5. Análise qualitativa dos processos de multiplicação intervalar
Para computar os resultados dos diferentes processos, utilizou-se um exemplo

de multiplicação do trabalho de Landowski [Landowski 2015]. Abaixo encontra-se a
equação utilizada na aplicação.

C = A− A2 (5)

A partir da equação (5), pode-se escrevê-la de duas outras formas, como mostram
as equações (6) e (7):

C = A(1− A) (6)

C = (A− 1) + (1− A)(1 + A) (7)

A computação de intervalos fornece métricas de análise qualitativa, tais como Erro
Absoluto (EA), Erro Relativo (ER) e Diâmetro. Devido aos intervalos solução obtidos
conterem o valor zero, não foi possı́vel realizar o cálculo da métrica de erro relativo.
Os valores de Diâmetro e Erro Absoluto foram calculadas conforme equações (8) e (9),
respectivamente.

w([x]) = x̄− x (8)

EAx = |x−m([x])| < w([x])

2
(9)

Dois intervalos distintos foram atribuı́dos como entrada para a computação dos
cálculos: A = [0,

√
2] e A = [

√
2, π]. Essa escolha se deu pelo interesse em intervalos

que contivessem valores inexatos na representação de máquina. A seguir, nas Tabelas
1 e 2, são apresentados os resultados obtidos a partir da computação desses intervalos
aplicados às equações (5), (6) e (7).
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Tabela 1. Intervalo solução, diâmetro e erro absoluto para A = [0,
√
2]

Aritmética Equação Intervalo Solução w(x) EA

Moore
(5) [−2.0, 1.414] 3.41 0 < 1.7

(6) [−0.585, 1.414] 1.9 0 < 0.9

(7) [−2.0, 2.828] 4.8 0 < 2.4

Vaccaro
(5) [−2.0, 1.414] 3.41 0 < 1.7

(6) [−0.585, 1.414] 1.9 0 < 0.9

(7) [−2.0, 2.828] 4.8 0 < 2.4

RDM (5), (6), (7) [−0.585, 0.249] 0.83 0 < 0.41

Na Tabela 1, para o resultado intervalar RDM, os valores aplicados a α foram:
α = 1 e α = 0.35, para os procedimentos de min e máx do cálculo, respectivamente. O
intervalo [0,

√
2] pode ser representado da forma 0 + α(

√
2− 0), o mesmo que

√
2α.

Tabela 2. Intervalo solução, diâmetro e erro absoluto para A = [
√
2, π]

Aritmética Equação Intervalo Solução w(x) EA

Moore
(5) [−8.455, 1.141] 9.59 0 < 4.79

(6) [−6.728,−0.585] 6.14 0 < 3.07

(7) [−8.455, 1.141] 9.59 0 < 4.79

Vaccaro
(5) [−8.455, 1.141] 9.59 0 < 4.79

(6) [−6.728,−0.585] 6.14 0 < 3.07

(7) [−8.455, 1.141] 9.59 0 < 4.79

RDM (5), (6), (7) [−6.728,−0.585] 6.14 0 < 3.07

Para o resultado RDM apresentado na Tabela 2, os valores para a variável RDM α
foram: α = 1 e α = 0 e, intervalo [

√
2, π] pode ser representado da forma

√
2+α(π−

√
2).

Em ambos os exemplos utilizados, para a variável RDM α ∈ [0, 1], utilizou-se
na obtenção dos resultados uma precisão de 10−4 para a variação de valores no intervalo
[0, 1]. Os valores para α foram atribuı́dos de acordo com as definições das funções de min
e máx dos resultados obtidos.

Calculando o valor de C das equações (5), (6) e (7), para A = [0,
√

2] e
A = [

√
2, π], usando os processos de Moore, Vaccaro e RDM, os resultados apresen-

tados demonstram uma equidade nos intervalos solução utilizando os métodos de produto
intervalar de Moore e Vaccaro. Isso era esperado, uma vez que a multiplicação defi-
nida por Vaccaro estende o produto intervalar clássico, introduzindo a lógica de regiões
para o cálculo. Entretanto, a aritmética RDM apresenta estruturas de resolução diferen-
tes, propondo uma alternativa para a aritmética de Moore introduzindo a variável RDM
α. Podendo ser observado a igualdade da solução para as diferentes formas da equação
calculada.

Com a análise da métrica de erro absoluto, verifica-se que em todos os casos a
desigualdade é satisfeita, demonstrando qualidade nos resultados obtidos. Além disso, na
Tabela 1, obteve-se também os menores valores de diâmetro e erro absoluto ao utilizar
a aritmética RDM. Para a Tabela 2 essas métricas possuem valores coincidentes ao se
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calcular a equação 6, mas novamente a aritmética RDM apresenta o mesmo intervalo
solução para todas as equações. Isso indica uma melhor qualidade de resultados para a
aritmética RDM.

6. Conclusões
A aritmética intervalar gera resultados com garantia de sua incerteza, pois os erros

gerados estão contidos no intervalo solução. O que torna justificável a sua utilização em
substituição da aritmética convencional, principalmente em sistemas crı́ticos, os quais
necessitam de resultados exatos. Apesar de utilizar-se da simplicidade do método de
extensão intervalar, os métodos de multiplicação intervalar diferenciam-se quanto sua
resolução, fazendo-se necessária uma análise numérica para assegurar a qualidade dos
resultados gerados.

O objetivo deste trabalho foi apresentar três diferentes processos de multiplicação
intervalar: Moore, Vaccaro e RDM. Mais além, realizar a análise de qualidade dos resul-
tados intervalares obtidos a partir da computação de um exemplo numérico ao qual foram
aplicados dois intervalos distintos. Reforçando-se, assim, o argumento de viabilidade no
uso da aritmética intervalar.

A análise numérica, não demonstrou diferenças em relação aos métodos de Moore
e Vaccaro. Isso devido ao processo de Vaccaro ser uma extensão a partir das definições
de Moore. RDM, diferentemente, possui uma definição particular onde a variável RDM
α é inserida, possibilitando a multidimensionalidade de processos modelados. Em vista
disso, o processo de multiplicação seguindo esta aritmética apresentou os mesmos resul-
tados para o cálculo das três diferentes equações, dado que todas eram formas diferentes
do mesmo polinômio. O que se apresenta como um indicativo de maior confiabilidade
no processo em comparação aos demais. Adicionalmente, os resultados apresentaram
indicativos de qualidade.
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Resumo. O crescimento exponencial das complexidades espaciais e tempo-
rais, constitui-se nos principais obstáculos para a simulação de algoritmos
quânticos, devido à expansão das transformações e dos estados de leitura /
escrita gerada pelo produto tensorial em aplicações multi-dimensionais. A
simulação destes sistemas é relevante para desenvolver e testar novos algorit-
mos quânticos. Nesse contexto, este trabalho propõe uma revisão do modelo de
medidas quânticas para o projeto D-GM, colaborando para consolidação dos
seus componentes, os ambientes de desenvolvimento VPE-qGM e de gerencia-
mento VirD-GM. Com base neste estudo, propõe-se uma extensão para oper-
adores de medida para suportar a medida projetiva multi-qubits, contribuindo
para o aumento de desempenho das simulações de algoritmos quânticos no am-
biente D-GM.

1. Introdução
A Computação Quântica (CQ) é um paradigma fundamentado nos fenômenos da
Mecânica Quântica (MQ) [Nielsen and Chuang 2000]. A aplicação destes conceitos na
computação permite alcançar uma complexidade de tempo que chega a ser exponencial-
mente maior do que computadores clássicos.

Devido à indisponibilidade de hardware quântico, o estudo e desenvolvimento
de aplicações na CQ usualmente é feito estritamente pela especificação matemática das
computações ou por meio de ferramentas de simulação. Esse último caracteriza a abor-
dagem mais prática, entretanto, a complexidade computacional associada à simulação de
sistemas quânticos a partir de computadores clássicos limita o tamanho dos sistemas que
podem ser simulados.

A CQ considera o qubit (quantum bit) como unidade básica de informação, con-
stituindo um sistema quântico básico, com espaço de estados bidimensional, definindo
por um estado genérico, o qual, na notação de Dirac, é representado pela expressão:
|ψ〉 = α|0〉 + β|1〉. Os coeficientes α e β são números complexos correspondentes
às probabilidades dos respectivos estados, respeitando a condição de normalização
|α|2 + |β|2 = 1, e garantindo que o vetor de estado do sistema, representado por (α, β)†,
seja unitário. As probabilidades associadas aos estados permitem que o sistema repre-
sente simultâneamente vários estados, configurando um estado de superposição quântica,
caracterı́stica que origina o fenômeno do paralelismo quântico explorado neste trabalho.
Tem-se como principal objetivo viabilizar a execução simultânea na simulação de medi-
das para aplicações multi-qubits no ambiente D-GM [Avila et al. 2014a].

112 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



2. Metodologia
Para este trabalho considerou-se a medida projetiva, já utilizada no ambiente D-
GM ao qual esta implementação será integrada posteriormente. Foi utilizado a lin-
guagem C++ para se ter compatibilidade com as bibliotecas já desenvolvidas pelo
grupo [Avila et al. 2014b].

2.1. Medida projetiva

O processo de medida, na linguagem do espaço de Hilbert, é descrito como um processo
de filtração representado por um operador de projeção Pm associado a um observável M,
junto com seu autovalor Mm e seu auto estado |ψ〉. A projeção extrai o componente do
estado quântico que aponta na direção de |ψ〉: Pm|ψ〉 = Pm

∑
i
αi|ψi〉

Depois que a medida foi efetuada o sistema permanece no estado |ψm〉. A proba-
bilidade de encontrar o estado |ψ〉 no estado |ψm〉 é:

〈ψ|Pm|ψ〉 = 〈ψ|αm|ψm〉 =
∑

i

α∗i |ψi〉 = α∗mαm〈ψm|ψm〉 = α∗mαm = Pm (1)

É importante dizer também que as projeções associadas com os autovalores de M
são Hermitianas. Logo, estas projeções são ortogonais e somam 1.

Então, o estado após a medida deve ser: |ψm〉 = 1
αm
Pm|ψ〉 = Pm|ψ〉√

〈ψ|Pm|ψ〉

Abaixo tem-se uma exemplificação da medida projetiva aplicada ao estado de |S〉
de 2 qubits:

|S〉 = 1√
30
(|00〉+ 2|01〉+ 3|10〉+ 4|11〉)

p0 = 1
6

(|S0 〉) = 5√
5
(|00〉+ |01〉)

p 0 = 1
5

(|S00〉) =|00〉

p00 = 1
30

p 1 = 4
5

(|S01〉) =|01〉

p01 = 4
30

p1 = 5
6

(|S1 〉) =1
5
(3|10〉+ 4|11〉)

p 0 = 9
25

(|S10〉) =|10〉

p10 = 9
30

p 1 = 16
25

(|S11〉) =|11〉

p11 = 16
30

2.2. Modelo qGM

O modelo qGM (Quantum Geometric Machine) provê uma nova abordagem para mode-
lagem de algoritmos quânticos, substituindo a noção de portas quânticas pelo conceito de
processos elementares (PEs) [SCHMALFUSS 2014].

Fundamenta-se na teoria dos espaços coerentes, apresentados por
Girard[Girard 2004]. Os objetos do espaço do domı́nio D∞ são relevantes por
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definirem conjuntos coerentes que interpretam processos quânticos possivelmente
infinitos, rotulados por pontos de espaço geométrico, os quais caracterizam a base
computacional para os conjuntos de vetores e matrizes de dimensões n do espaço de
Hilbert H [Maron et al. 2013].

Logo, podemos definir que, um processo quântico é o resultado da sincronização
de PEs que descrevem por completo uma transformação quântica. No decorrer da
simulação ocorre a execução simultânea dos PEs, manipulando dados no espaço de
memória de forma análoga à aplicação da transformação quântica sobre o vetor estado
do sistema, simulando assim, o comportamento do sistema. A existência de processos
quânticos parciais se dá a partir da aplicação parcial de uma transformação quântica dev-
ido a existência de indefinições acerca de determinados conjuntos de vetores cujos valores
ainda não são conhecidos [Maron et al. 2013].

A computação é realizada através de uma transição de estados associados a uma
localização espacial obtida a partir da sincronização de processos clássicos, o que car-
acteriza a unidade de tempo computacional. A execução sı́ncrona de todos os processos
parciais que modelam um sistema, gerando os correspondentes estados parciais, provê a
representação para evolução do estado global deste sistema quântico. No ambiente VPE-
qGM (Visual Programming Environment for the qGM Model) um PE é um elemento fun-
damentalmente estruturado pelos atributos [Maron et al. 2012] [SCHMALFUSS 2014].
Ação: Corresponde à função atribuı́da ao PE, composta por transformações quânticas
sincronizadas. Isto é, transformações aplicadas a diferentes qubits em um mesmo in-
stante de tempo. Parâmetros: Agregam dados auxiliares associados às definições das
transformações quânticas. Posição: Posição de escrita em um espaço de endereçamento
global e compartilhado para armazenar o resultado calculado pelo PE.

Nesse padrão de memória global compartilhada, ocorre a modelagem do espaço
de estados quânticos do sistema, onde cada posição e seu valor de armazenamento cor-
respondem respectivamente a um estado e a probabilidade de ocorrência associada a ele
(amplitude) [SCHMALFUSS 2014].

A relação entre memória e processo se dá pela seguinte forma: um PE pode ler de
vários estados representados na memória, porém, só pode escrever em uma posição dela.
A fim de exemplificar, considere uma aplicação de (H|ψ〉), ao realizar essa operação
verifica-se a ocorrência de duas atribuições clássicas simultâneas [Maron et al. 2013]:

1. somatório das amplitudes, associando o resultado, acrescido do valor de
normalização 1√

2
ao estado |0〉.

2. subtração das amplitudes, associando o resultado, acrescido do valor de
normalização 1√

2
ao estado |1〉.

A abordagem qGM especifica que as atribuições 1 e 2 são representados por dois
PEs sincronizados cujos atributos estabelecem um comportamento análogo aos vetores
componentes que modelam a matriz associada a correspondente transformação quântica.
Portanto, no decorrer da simulação ocorre a execução simultânea dos PEs no espaço de
memória realizando uma operação equivalente a aplicação H , emulando assim, o com-
portamento de sistemas quânticos [SCHMALFUSS 2014].
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2.3. ExMOD-GM

Neste trabalho foi implementada a medida projetiva, descrita anteriormente, para o com-
ponente ExMOD-GM (Extension for Measurement Operations on the D-GM Envirom-
ment) que foi implementado para este trabalho. Ela foi escolhida por ser a medida já
utilizada no ambiente D-GM ao qual esta implementação será integrada posteriormente.
Foi utilizado a linguagem C++ para se ter compatibilidade com as bibliotecas já desen-
volvidas pelo grupo [Avila et al. 2014b]. Os parâmetros da função são:1) state: estado
quântico a ser medido. 2) numqubits: número de qubits do estado. 3) qubitstomeasure:
lista de qubits a serem lidos.

A implementação foi feita de acordo com os seguintes passos:

(1) Geração da Máscara:
Nesta etapa é gerado uma máscara binária de n bits, sendo n o número de qubits
do estado, a partir da lista de qubits a serem lidos. A máscara é inicializada em
zero e os bits correspondentes aos elementos da lista são alterados para 1. Por
exemplo: para um estado de 5 qubits e uma lista de qubits a serem medidos
contendo 0 e 2, a máscara gerada será 510 (101002).

f o r ( u n s i g n e d i n t i = 0 ; i < q u b i t s t o m e a s u r e . s i z e ( ) ; i ++){
mask = mask | 1 << ( numqubi t s − q u b i t s t o m e a s u r e [ i ] − 1 ) ;

}

(2) Acúmulo dos Quadrados:
Nesta etapa as posições do estado são percorridas e os quadrados de suas
amplitudes são acumulados numa estrutura do tipo map utilizando como chave
a operação ”&” (and bit a bit) entre a máscara e a posição. Ao final, a estrutura
contem as possı́veis medidas e suas probabilidades de ocorrencia.

f o r ( i n t pos = 0 ; pos < i t e r a t i o n s ; pos ++){
mapping [ mask & pos ]+=pow ( c r e a l f ( s t a t e [ pos ] ) , 2 ) + pow ( c imagf ( s t a t e [ pos ] ) , 2 ) ;

}

(3) Escolha do valor a ser medido:
Primeiramente é gerado um valor aleatório com distribuição uniforme pertencente
ao intervalo [0,1), pela função explicada na seção 2.4. Assumindo que cada uma
das possı́veis medidas está associada de forma implicita a uma região do intervalo
[0,1) com tamanho proporcional a sua probabilidade calculada na etapa anterior,
é então executado um loop que percorre o map verificando se o valor gerado esta
contido na região da possı́vel medida, se estiver, esta medida é escolhida para ser
efetuada nesta execução.

RandomNumberGenerator∗ randomGen = new RandomNumberGenerator ( ) ;
u n s i g n e d l on g i n t g e n e r a t e d V a l u e = randomGen−>random ( ) ;
f o r ( s t d : : map<i n t , f l o a t > : : i t e r a t o r i t =mapping . b e g i n ( ) ; i t != mapping . end ( ) ; ++ i t ) {

a c u m u l a t o r += i t−>second ;
i f ( g e n e r a t e d V a l u e < a c u m u l a t o r ){

m e a s u r e d i n d e x = i t−> f i r s t ;
n o r m a l i z a t i o n = i t−>second ;
b r e a k ;

}
}
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A tabela 1 contém um exemplo para melhor entendimento da terceira etapa,
mostrando a chave da medida no map, sua probabilidade calculada na etapa 2
e sua correspondente região.

Table 1. Estado de 5 qubits e aplicação da medição nos qubits 0 e 2.
Chave Probabilidade Região
00000 0,20 (20%) [0; 0,20)
00100 0,25 (25%) [0,20; 0,45)
10000 0,10 (10%) [0,45; 0,55)
10100 0,45 (45%) [0,55; 1)

(4) Normalização:
Nesta etapa é realizada a normalização do estado de acordo com a medida
escolhida na etapa anterior.

f o r ( i n t i =0 ; i < i t e r a t i o n s ; i ++) {
i f ( ( mask & i ) == m e a s u r e d i n d e x ) {

s t a t e [ i ] = s t a t e [ i ] / s q r t ( n o r m a l i z a t i o n ) ;
}
e l s e {

s t a t e [ i ] = 0 ;
}

}

Após a execução destas etapas a medida escolhida é retornada pela função.

Testes iniciais mostraram que o uso de paralelismo no código não obteve desem-
penho superior ao código sequencial, pois o map utilizado possui a sua implementação
baseada em uma árvore binária, sendo então impossı́vel de ser paralelizado sem o uso de
mecanismos de controle de condição de corrida (não é thread safe) e assim tornando-se
um gargalo de execução.

2.4. RandomNumberGenerator

Para a implementação deste trabalho foi utilizado o algoritmo provido pela GNU Sci-
entific Library[Gough 2009] para obter valores randomicos com distruibuição uniforme,
que utiliza o Ranlux [James 1994]. Foi escolhida esta biblioteca por já ser consolidada e
também por sua facilidade de uso. Abaixo segue o código utilizado no trabalho.

c o n s t g s l r n g t y p e ∗ T ;
g s l r n g ∗ r ;

g s l r n g e n v s e t u p ( ) ;

T = g s l r n g d e f a u l t ;
r = g s l r n g a l l o c ( T ) ;

u n s i g n e d l on g i n t un i fo rmValue = 0 ;

do u b l e un i fo rmSeq = g s l r n g u n i f o r m ( r ) ;

un i fo rmValue = uni fo rmSeq ;

g s l r n g f r e e ( r ) ;

r e t u r n un i fo rmValue ;
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3. Testes e Resultados
Foram executados testes em estados quânticos de 20 a 28 qubits, variando a quantidade
de qubits a serem lidos de 1 a n (sendo n o número de qubits do estado), com exceção dos
casos com 27 e 28 qubits pois houve limitação de memória no máquina utilizada. Cada
caso foi executado 30 vezes para obtenção do tempo médio das execuções. A máquina
utilizada nos testes possui a seguinte configuração: CPU i7-3770, 8GB de ram, Sistema
Operacional Ubuntu 14.04 64 bits.

Os tempos médios de execução para todos os casos são apresentados nas figuras
1 (20 a 24 qubits) e 2 (25 a 28 qubits), os gráficos possuem escalas diferentes para melhor
visualização dos resultados.

Como pode ser observado nos gráficos das figuras 1 e 2 para todos os casos o
tempo de execução cresce lentamente até 12 qubits lidos quando este o crescimento se
torna abrupto, isto ocorre porque somente a partir de 12 qubits lidos a carga de acesso
ao map (implementado usando uma árvore binária) e de escolher a medida a ser efetuada
começam a ter um impacto maior no tempo total de execução.

Figure 1. Médias de tempo de leitura entre 20 e 24 qubits

Figure 2. Médias de tempo de leitura entre 25 e 28 qubits

As figuras 3 e 4 apresentam os mesmos tempos médios de execução divididos pela
quantidade de qubits lidos, isto foi feito para análisar quais são os melhores casos quando
levado em consideração a relação entre os dois fatores.
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Como pode ser observado, os resultados com melhor desempenho levando em
consideração o tempo médio e a quantidade proporcional de leituras simultâneas se en-
contram entre 5 e 12 qubits para todos os casos, a partir disto, como dito anteriormente a
carga de acesso ao map cresce de forma que fazer leituras simultâneas desses qubits não
se torna a melhor alternativa.

Também é importante observar os tempos de leitura entre 1 e 5 qubits dimin-
uem pois pela carga de acesso ser pequena, conforme a quantidade de qubits lidos si-
multâneamente aumentou, permitiu que os tempos médios diminuı́ssem até que se hou-
vesse esse equilı́brio observado entre as leituras de 5 e 12 qubits.

Figure 3. Proporção de tempo e quantidade de qubits lidos variando de 20 até 24

Figure 4. Proporção de tempo e quantidade de qubits lidos variando de 25 até 28

4. Conclusão

A simulação de algoritmos quânticos em computadores clássicos é uma tarefa que requer
alta capacidade de processamento, mas tem-se tornado uma das alternativas viáveis para
o estudo e desenvolvimento de aplicações, modelando e simulando o comportamento de
sistemas multi-qubits de forma simplificada.

Para colaborar com a extensão do ambiente D-GM, um estudo foi realizado neste
trabalho sobre os tipos de medida, além da implementação do componente ExMOD-GM
considerando a execução de medidas projetivas multi-qubits.
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Os resultados obtidos mostraram que a medida simultânea sempre possui um de-
sempenho melhor que a medida de um único qubit quando é feita a escolha da melhor
combinação nos casos necessários.

4.1. Trabalhos Futuros

Em andamento e na perspectiva de desenvolvimento e continuidade do projeto, busca-se
aprofundar o estudo em outras medidas quânticas já previamente estudadas.

Além disso, outro foco de possı́veis trabalhos futuros são de estudar formas de
implementar um map não bloqueante para que se torne possı́vel o ganho de desempenho
utilizando o paralelismo na implementação.
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IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 119



Desenvolvendo o raciocı́nio lógico utilizando quadrinhos: uma
proposta de atividade para o terceiro ano do ensino

fundamental via Pensamento Computacional∗

Simão S. Martin2, Simone Cavalheiro1,2, Luciana Foss 1,2, Marilton Aguiar1,2,
Renata Reiser1,2

1Programa de Pós-Graduacão em Computacão

2Centro de Desenvolvimento Tecnológico - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Rua Gomes Carneiro, 1 - 96.010-610 - Pelotas - RS - Brasil

{ssmartin,simone.costa,lfoss}@inf.ufpel.edu.br

Abstract. This paper presents an activity to be developed in public schools, for
the third year of elementary school. The study is part of a university extension
project that is based on the Computational Thinking skills. Our methodology
proposes to use comics involving characters wich are modern and familiar to
the children with the purpose of teaching, with fun tasks, the concept of logical
sequence. The material consists of figures printed on hard and blank cards made
of cardboard.

Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de atividade a ser desenvolvida
em escolas públicas, em turmas do terceiro ano do Ensino Fundamental. O
trabalho faz parte de um projeto de extensão universitária que busca promover
habilidades do Pensamento Computacional. Como metodologia, propõe-se a
utilização de histórias em quadrinhos envolvendo personagens atuais e fami-
liares às crianças com o intuito de ensinar, com tarefas lúdicas e divertidas,
o conceito de sequência lógica. O material consiste em figuras impressas em
cartões duros e cartões em branco feitos de cartolina.

1. Introdução
A combinação de fundamentos utilizados na computação com o pensamento crı́tico
consiste em uma metodologia voltada para a resolução de problemas chamada Pensa-
mento Computacional (do inglês, computational thinking (PC)) [Wing 2006]. O PC é
um método que utiliza conceitos e técnicas usadas na criação de programas computacio-
nais com o intuito de resolver problemas de diversas áreas não necessariamente ligadas à
computação [Nunes 2011].

O PC deve ser integrado ao ensino das escolas de educação básica desde
cedo [França et al. 2012, Weisshahn et al. 2016] como atividade fundamental para a
introdução de conceitos ligados à Ciência da Computação auxiliando no incremento e
consolidação do raciocı́nio lógico e computacional das crianças. Visando isso, diversos
projetos ligados à Computação estão propondo formas de realizar essa introdução do PC
nas escolas de educação básica [Nunes 2011].

∗Trabalho em estágio inicial.
Projeto com chancela da SBC e realizado com o apoio da PREC e PRPPG / UFPel.
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A história em quadrinhos é uma forma de arte que mistura texto e imagens com o
objetivo de narrar histórias de diversos estilos e gêneros. Crianças que leem quadrinhos
tem mais vontade de realizar leituras e tendem a ler mais livros [Ujiie and Krashen 1996].
Segundo [Ujiie and Krashen 1996], a leitura de histórias em quadrinhos por parte dos alu-
nos da educação básica não inibe outros tipos de leitura e ainda acarreta a uma facilidade
maior dos alunos de compreenderem textos mais complexos. Essas histórias têm, entre
seus quadrinhos, transições lógicas que podem ser quebradas caso os seus quadrinhos
mudem de posição dentro da história [Cervesato 2011].

O termo “cultura popular”, em relação às crianças, pode ser referido como a
gama de textos, artefatos e práticas produzidas comercialmente que são populares a um
grande número de crianças e que circulam entre as mesmas [Dunn et al. 2014]. Segundo
[Dunn et al. 2014] há vários trabalhos relacionando a grande importância que a cultura
popular pode ter sobre a aprendizagem das crianças no ensino básico, como por exemplo
o trabalho de [Marsh and Millard 2000].

Nesse contexto, o projeto aqui apresentado, utiliza-se de histórias em quadrinhos
de personagens da cultura popular infantil que são conhecidos pelas crianças de hoje com
o intuito de ensinar, através do pensamento computacional, sequência lógica aos alunos
do terceiro ano do ensino fundamental. Dentre os objetivos secundários que podem ser
alcançados pode-se citar o aumento de interesse do aluno em ler e escrever. Este trabalho
está em uma fase inicial e ainda não foi aplicado a uma turma de alunos.

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 é apresentada uma
introdução aos principais conceitos do PC, na Seção 3 é dada uma breve explicação sobre
a metodologia do trabalho, na Seção 4 é explicada a proposta deste trabalho, descrevendo
os passos a serem realizados na aula e na última seção é apresentada uma proposta de
avaliação dos alunos envolvendo as tarefas descritas.

2. Pensamento Computacional
Segundo [Wing 2006], o PC é uma habilidade fundamental para todos, não somente para
estudantes de computação. O pensamento computacional envolve várias técnicas para a
resolução de problemas de uma forma simplificada através de conceitos fundamentais da
Ciência da Computação [Wing 2006].

Segundo a Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação, em
[CSTA et al. 2010], o PC é um processo de resolução de problemas que inclui
(mas não é limitado a) as seguintes caracterı́sticas:

• Reformular um problema de um modo que fique mais fácil de resolvê-lo.
• Organizar dados logicamente.
• Representar dados através de abstrações.
• Automatizar soluções através de algoritmos.
• Formular soluções mais eficientes de problemas.
• Generalizar uma solução para uma ampla variedade de problemas.

Sabendo que o PC é uma habilidade importante para todos, é importante permitir
que as pessoas tenham contato desde jovens com ele, no intuito de sua habilidade flores-
cer mais cedo. Por isso, nos últimos anos, muitos projetos são criados com o objetivo
de aplicar atividades que envolvem o PC nas escolas do ensino fundamental e médio
[Weisshahn et al. 2016, França et al. 2012].

IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 121



3. Metodologia

Para a construção da atividade Lógica dos Quadrinhos, propõe-se a utilização de qua-
drinhos impressos em folha comum e plastificados, no intuito de facilitar o manuseio
por parte das crianças e aumentar a durabilidade do material. Esses quadrinhos contém
histórias de personagens atuais e familiares às crianças, objetivando um maior interesse
delas pela leitura e pela realização das atividades em si.

Também são utilizados quadrinhos em branco, com a finalidade de serem pre-
enchidos pela criança com desenhos e/ou texto. Esses quadrinhos são fabricados em
cartolina branca.

As histórias em quadrinhos contém uma sequência lógica entre os quadrinhos.
Alterar a posição destes pode alterar também a história, podendo deixá-la sem sentido.
Essa singularidade, juntamente com o atrativo que os quadrinhos propiciam às crianças,
devido às suas gravuras, pode caracterizar uma interessante forma de ensinar lógica a
alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental.

4. Proposta

A proposta da atividade Lógica dos Quadrinhos foi desenvolvida com base no levanta-
mento de informações sobre os personagens, fictı́cios ou não, que atualmente são mais
conhecidos das crianças. Nesse artigo foram utilizados personagens hipotéticos, porém
em aula utilizam-se personagens baseados na realidade atual dos alunos. A atividade foi
dividida em 5 tarefas, além de uma avaliação final para verificar o quanto as atividades
foram eficientes na construção do conhecimento lógico dos alunos. As tarefas propostas
são descritas a seguir.

4.1. Introdução aos quadrinhos e sua sequência lógica

Objetivo. Esta tarefa tem como finalidade introduzir aos alunos o conceito de história
em quadrinhos e como uma história necessita de uma determinada sequência lógica para
que faça sentido. Também objetiva estimular no aluno o interesse da leitura, manipulando
quadrinhos com personagens que lhe são familiares.

Metodologia. A atividade é iniciada perguntando aos alunos se eles conhecem histórias
em quadrinhos e se já leram alguma. Em caso de resposta negativa, deve-se explicar o
conceito básico de história em quadrinhos para eles. Os alunos também são indagados
quanto aos seus personagens e desenhos favoritos, a fim de uma introdução ao tema dos
quadrinhos. O passo seguinte é a divisão da turma em duplas ou trios, dependendo do
tamanho da mesma, para uma correta divisão do material de trabalho (quadrinhos). Após
isso, é entregue aos alunos uma história em quadrinhos, de cinco disponı́veis, uma cópia
para cada grupo. Após a entrega da primeira história, cada grupo deve organizar os qua-
drinhos de tal forma que a história faça sentido. Quando todos os grupos terminarem a
organização da primeira história, é entregue a segunda para que eles façam a mesma tarefa
e, assim, sucessivamente, até terminarem as histórias disponı́veis, organizando-as sobre a
classe. Após o término da organização das histórias pelos grupos, haverá a correção das
sequências. Essa correção se dará através de versões grandes dos quadrinhos que serão
mostrados aos alunos. O professor, em frente à turma, organiza esses quadrinhos grandes
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de acordo com o que os alunos dizem, chegando a um consenso e também em uma das
possı́veis respostas que o exercı́cio possa ter. Caso haja mais de uma resposta correta,
explica-se o porquê aos alunos, dissertando sobre cada uma das histórias possı́veis para
os quadrinhos. Isso é repetido para todos quadrinhos disponı́veis.

Materiais. Para a realização dessa primeira tarefa são necessários alguns materiais.
Necessitam-se cópias de um conjunto de cinco histórias em quadrinhos diferentes para
serem divididas pela turma. Por exemplo, se houverem 14 alunos, pode-se dividir a turma
em duplas. Assim devem ser criadas 7 cópias de cada história em quadrinhos. Cada
história deve possuir, preferencialmente, entre 3 e 5 quadrinhos e conter personagens que
as crianças atualmente conhecem e gostem. A história pode conter diálogos (balões), mas
ainda não é indicado para esse inı́cio de atividade. Essas histórias devem ter seus quadri-
nhos impressos, recortados e embaralhados antes de serem entregues aos alunos. Cada
quadrinho deve estar, idealmente, plastificado, com intuito de ser melhor manuseado pe-
las crianças. Também se faz necessária uma versão grande de cada quadrinho, a qual será
utilizada como gabarito. Um exemplo de história é mostrada na Figura 1.

Figura 1. Exemplo de quadrinhos. FONTE: [Bros. 1941]. ADAPTADO

4.2. Completando Quadrinhos
Objetivo. Esta tarefa tem como finalidade despertar no aluno a criatividade e a curio-
sidade através do preenchimento de quadrinhos faltantes de uma história em quadrinhos
com desenhos e/ou texto.

Metodologia. Inicialmente o professor distribui em sala de aula quadrinhos para cada
aluno, individualmente. Cada aluno recebe um quadrinho ou conjunto de quadrinhos com
imagens e também um quadrinho em branco. Após, cada aluno deve utilizar o quadri-
nho em branco para dar sequência lógica à história correspondente entregue a ele. Esse
quadrinho pode ser posicionado antes ou após os quadrinhos com imagens que o aluno
recebeu. Esses quadrinhos podem ser preenchidos de três formas: somente com texto, re-
latando o que acontece na cena; com desenho e texto (balões de fala ou não); ou somente
com desenho, para casos onde o aluno ainda não é alfabetizado ou quando não se sente se-
guro em escrever. As histórias entregues podem se repetir, com alguns alunos escrevendo
versões diferentes dos mesmos quadrinhos. Essa tarefa pode ser feita enquanto houver
tempo ou quadrinhos em branco disponı́veis. Quando um aluno termina seu quadrinho
pode pedir outro conjunto, caso haja. Após o término das histórias criadas pelas crianças,
o professor passa nas classes dos alunos vendo o que cada um fez e ajudando o aluno em
possı́veis erros que ele possa ter cometido. Ao final da tarefa cada aluno deve contar sua
história para o restante dos colegas.
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Materiais. Quadrinhos com imagens, para serem distribuı́dos à turma. Alguns podem
ser os mesmos utilizados na primeira tarefa e também podem haver repetidos. Precisa-se
de quadrinhos em branco, um para cada história. Cada história deve possuir, preferenci-
almente, entre 1 e 2 quadrinhos (além do branco) e conter personagens que as crianças
conheçam e gostem. Cada quadrinho com imagem deve ser fabricado em material plas-
tificado, como na tarefa 1. Os quadrinhos em branco preferencialmente devem ser de
cartolina branca. Um exemplo de quadrinho com imagem juntamente a um branco é
apresentado na Figura 2.

Figura 2. Exemplo de história juntamente com um quadrinho em branco. FONTE:
[Bros. 1939]. ADAPTADO.

4.3. História Maluca
Objetivo. Esta tarefa tem como finalidade despertar no aluno a escrita de uma
continuação de uma história conhecendo apenas a última frase da mesma. Objetiva
também o interesse na leitura e na escrita de textos por parte do aluno através do humor.

Metodologia. Inicialmente o professor divide a turma em duplas ou trios, dependendo
do número de alunos. Para cada grupo, entrega-se um quadrinho enumerado com “1”
que possui uma frase inicial de uma história e um quadrinho em branco enumerado com
“2”. Após a entrega desses quadrinhos, cada aluno deve utilizar o quadrinho em branco
(2) para dar sequência lógica à história iniciada do quadrinho 1. Esses quadrinhos podem
ser preenchidos com outra frase ou com um desenho junto a uma frase. Após os alunos
preencherem o quadrinho 2, o quadrinho 1 deve ser recolhido. O 2 também deve ser
retirado, porém ele deve ser entregue a outro grupo, fazendo um rodı́zio. Agora é entregue
o quadrinho 3 (em branco) aos grupos. Eles devem continuar a frase que receberam no
quadrinho 2, do mesmo modo que foi realizado anteriormente. O professor deve tomar o
cuidado de não misturar as histórias na hora de retirá-las dos alunos. Quando terminarem
o quadrinho 3, o 2 é retirado, o 3 é repassado para outro grupo e o 4 entregue a eles. Esse
ciclo é feito até todos grupos participarem de todas histórias, ou seja, até o quadrinho x
ser concluı́do, onde x é o número de grupos. Após o término das histórias criadas pelas
crianças, um número de histórias será criado, igual ao número de grupos. O professor
deve pegar essas histórias e lê-las para a turma. Como cada grupo só lia a última frase
de cada história para criar a próxima frase, o resultado será uma história potencialmente
engraçada e divertida para os alunos.

Materiais. Nesta tarefa precisam-se de quadrinhos com frases e enumerados com “1”,
para serem distribuı́dos à turma. As frases preferivelmente devem conter inı́cios de
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histórias com personagens que as crianças gostem. O número de quadrinhos com fra-
ses deve ser igual ao número de grupos. Necessita-se também de quadrinhos em branco
e numerados com “2” até o número equivalente ao de grupos. A quantidade desses qua-
drinhos deve ser de x2 − x, onde x é o número de grupos. Esses quadrinhos idealmente
devem ser de um material mais duro, como cartolina. Um exemplo é mostrado na Figura
3.

Figura 3. Exemplo de quadrinhos enumerados com “1” e “2”

4.4. Criando Quadrinhos

Objetivo. Esta tarefa tem como finalidade despertar no aluno o conhecimento de
sequências lógicas, a imaginação e a criatividade através da criação dos próprios qua-
drinhos utilizando um tema escolhido por ele próprio.

Metodologia. Cada aluno recebe 4 quadrinhos em branco. Após, os alunos devem criar
suas próprias histórias. O tema da história pode ser definido pelo aluno, porém, caso ele
tenha dificuldade, o professor deve ajudá-lo a encontrar um tema propı́cio. Esses qua-
drinhos podem ser preenchidos com frases, com desenhos junto a uma frase ou só com
desenhos. Após os alunos preencherem os quadrinhos com suas histórias, utilizando pelo
menos 3 quadrinhos, o professor deve recolher cada história, embaralhá-la, e entregar ale-
atoriamente para outro aluno. Esse outro aluno deve tentar remanejar os quadrinhos a fim
de criar uma sequência lógica que faça sentido, como foi feito na primeira aula. Depois
que todos alunos terminarem a tarefa de remanejamento dos quadrinhos, o professor passa
de aluno em aluno verificando se a sequência construı́da está de acordo com a história ori-
ginal. Isso é feito com a ajuda do autor da história, a qual deve ser lida/explicada para a
turma.

Materiais. Vários quadrinhos em branco fabricados em cartolina, pelo menos 4 por
aluno.

4.5. Criar História a Partir de Quadrinhos

Objetivo. Esta tarefa tem como finalidade principal estimular o aluno a escrever, obser-
vando quadrinhos com personagens atuais e familiares à criança.

Metodologia. Cada aluno recebe 2 histórias em quadrinhos. Esses quadrinhos devem
conter somente imagens. Cada história pode conter dentre 3 a 5 quadrinhos. As mesmas
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podem ser reaproveitadas das outras aulas. Para cada quadrinho, o aluno deve escrever
uma breve frase do que ele pensa que está acontecendo na cena. Isso pode ser feito no
caderno. Depois disso o aluno deve tentar escrever uma história com base nos quadrinhos
e nas frases que escreveu para cada um deles. Depois de todos os alunos terminarem suas
histórias, o professor deve passar em cada aluno, verificando como ele fez a história e
ajudando-o a detectar possı́veis problemas na criação da mesma. Caso o aluno ainda não
seja alfabetizado, ele pode narrar para o professor o que pensa que está acontecendo nos
quadrinhos.

Materiais. Nesta tarefa necessitam-se de quadrinhos somente com imagens, como os
da tarefa 1, duas histórias para cada aluno, cada uma com 3 a 5 quadrinhos. Podem ser
distribuı́das folhas para os alunos escreverem as histórias, porém as mesmas podem ser
feitas no caderno da criança.

5. Avaliação

A avaliação final consiste em um conjunto de questões que abordam as tarefas menci-
onadas na seção anterior. Como exemplo de questões pode-se mencionar as seguintes:
“Para cada história, numere os quadrinhos com 1, 2, 3 ou 4, seguindo a sequência lógica e
depois escreva uma pequena história sobre o que acontece nos quadrinhos”, “Escreva ou
desenhe nos quadrinhos em branco abaixo uma possı́vel continuação para as histórias” e
“Crie uma história em quadrinhos com tema livre. Os quadrinhos podem ser desenhados
ou escritos”. Essas questões são exemplos, o importante é avaliar os alunos quanto ao que
aprenderam durante a atividade.

Essa avaliação deve ser realizada em dois momentos: em um pré-teste, antes do
inı́cio da primeira atividade, e em um pós-teste, após o término de todas atividades. A
medida de desempenho dar-se-á pela diferença de desempenho dos alunos na avaliação.
Para isso as questões devem ser as mesmas em ambos os testes e os alunos não podem
receber as respostas ou saber seu desempenho na aplicação do pré-teste, com o objetivo
de não influenciar no resultado do pós-teste.

6. Considerações Finais

Este trabalho tem como objetivo a apresentação de tarefas para o ensino de lógica a alunos
do terceiro ano do ensino fundamental através do uso de histórias em quadrinhos. Essas
histórias envolvem personagens atuais e familiares às crianças. Este trabalho ainda está
em uma fase inicial e ainda não foi aplicado a uma turma de alunos.

A metodologia empregada neste trabalho consiste em atividades envolvendo
histórias em quadrinhos. Na primeira atividade os alunos organizam quadrinhos de forma
lógica. Na segunda atividade as crianças completam quadrinhos com desenhos e/ou texto.
Na terceira aula os alunos devem completar quadrinhos de outros alunos, criando uma
“história maluca”. Na quarta atividade as crianças criam suas próprias histórias em qua-
drinhos. Na quinta atividade os alunos desenvolvem a escrita descrevendo o que se passa
em determinados quadrinhos. Ao final das atividades acontece uma avaliação final sobre
o conteúdo.

Concluindo, o que se espera com esse trabalho é o desenvolvimento da leitura, da
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escrita e, principalmente, do raciocı́nio lógico de crianças usando como estı́mulo perso-
nagens de desenhos animados próximos a elas em histórias em quadrinhos.
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Abstract. Scheduling tasks is a known NP-Hard problem. As grow the number
of variables such as computational power and network metrics, even heuristic-
based schedulers start to become overwhelmed by the underlying complexity.
Computational Grids (CGs) are known for their heterogeneity of resources and
interconnections, and as these resources may be deployed throughout the world,
it is a challenge to have a single, centralized, precise view of the system at any
given moment. This paper provides a new approach with Fuzzy Type-2 logics to
treat uncertainties and dynamic behavior for scheduling tasks in grid environ-
ments, named Int-fGrid. The scheduler was validated through simulations in the
SimGrid framework with a model of the GridRS architecture. Our results show
that the Fuzzy Type-2 approach provides makespans up to 18.5 times better than
the best alternative scheduler tested, XSufferage.

Resumo. O escalonamento de tarefas e conhecido como um problema NP-
Difícil. À medida que cresce o número de variáveis, como o poder computa-
cional e as métricas da rede, mesmo os escalonadores baseados em heurística
ficam sobrecarregados com a complexidade subjacente. As Grades Computa-
cionais são conhecidas por sua heterogeneidade de recursos e interconexões, e
como esses recursos podem ser implantados em escala mundial, surge o desafio
de ter uma visão única, centralizada e precisa em todo o momento. Este artigo
apresenta uma nova abordagem com Lógica Fuzzy Tipo-2 para tratar incerte-
zas e comportamento dinâmico para o escalonamento de tarefas em ambientes
de grade, denominado Int-fGrid. Os resultados mostram que a abordagem da
Lógica Fuzzy Tipo-2 atingiu makespan de até 18,5 vezes melhores do que as
melhores alternativas testadas pelo escalonador XSufferage.

1. Introdução
Em consequência ao advento das tecnologias de comunicação dos últimos tempos, tradu-
zidas principalmente no sucesso da Internet, motivou usuários, desenvolvedores e admi-
nistradores de clusters e de supercomputadores a construírem aplicações que utilizassem
recursos em escala mundial [Somasundaram et al. 2014]. Para o escalonamento otimi-
zado de tarefas em Grades Computacionais, frequentemente, dentre os fatores que impli-
cam em incerteza, tem-se o Poder Computacional (PC) e o Custo de Comunicação (CC).

∗Em progresso.
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Por exemplo, o CC entre equipamentos que compartilham a Internet como meio de inte-
roperabilidade é dependente do uso médio da infraestrutura de comunicação no momento
que o escalonamento ocorre entre as máquinas que compõem a Grade Computacional.

O emprego de ambientes de Grades Computacionais (GCs) para execução de apli-
cações que necessitem de grandes computações vem crescendo a cada dia, estimulando
que os novos desafios da área busquem o uso eficiente dos recursos, dentre os quais
destacam-se as seguintes questões de pesquisa:
(i) os escalonadores consideram as incertezas associadas a fatores como PC e CC?
(ii) os escalonadores estão munidos de técnicas consistentes para o tratamento das incer-
tezas associadas aos ambientes das GCs?
(iii) os usuários possuem o preciso conhecimento da demanda computacional para suas
aplicações?

Considerando este contexto e levando em conta alguns trabalhos que utilizam Ló-
gica Fuzzy (LF) no Escalonamento de Tarefas em Grades Computacionais como os pro-
jetos [Ribacionka et al. 2012], [Khalilian and Mirabedini 2014] e [Moura et al. 2016a,
Moura et al. 2016b], o desenvolvimento do Int-fGrid estende esta abordagem e busca
contribuir com um módulo empregando a Lógica Fuzzy Tipo-2 (LFT2) na modelagem
das variáveis geradoras de incerteza, PC e CC.

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 escalonamento de tarefas em GCs. Na seção 3, apresenta-se a
modelagem do componente Int-fGrid, incluindo detalhamento da base de dados, fuzzifi-
cação, base de regras, inferência e defuzzificação. Segue-se, na seção 4, o estudo de caso
aplicado a GridRS, com uma descrição dos testes realizados. Por fim, apresentam-se as
considerações finais.

2. Lógica Fuzzy do Tipo 2 para o Int-fGrid
Segundo [Mendel 2001, Zadeh 1975], a LFT2 modela a incerteza oriunda ao significado
das palavras e a imprecisão quanto à notação da linguagem natural para sua representação
como linguagem computacional. A relação de pertinência na LFT2 é definida matemati-
camente estendendo a abordagem fuzzy tradicional, modela além da incerteza na deter-
minação do conjunto, também a imprecisão na determinação do grau de pertinência a este
conjunto. Neste contexto, o grau de pertinência é determinado por um conjunto fuzzy
ao invés de apenas um valor numérico pontual, sendo graficamente representado por uma
região de incerteza e/ou imprecisão denominada Footprint of Uncertainty (FOU), permi-
tindo que seja trabalhada pelo Sistema de Inferência Fuzzy Tipo-2 (SIFT2), e quando
toda a incerteza relacionada ao grau de pertinência desaparecer o SIFT2 é reduzido a um
SIF [Mendel 2001].

2.1. Conjuntos Fuzzy Tipo 2
Conjuntos Fuzzy do Tipo-2 (CFT2) também foram introduzidos por Zadeh como extensão
aos Conjuntos Fuzzy (CF), os quais estão caracterizados por operadores tridimensionais
– as Funções de Pertinência do Tipo-2 (FPT2), considerando as duas seguintes classes:

• Os conjuntos fuzzy secundários correspondendo a funções de pertinência fuzzy,
obtidos pela projeção sobre um plano perpendicular ao plano XU que, por per-
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mitir um grau adicional de liberdade, modelando de forma direta, as incertezas
associadas a problemas reais.
• E além desse grau de liberdade, têm-se a modelagem adicional de imprecisões

associadas aos conjuntos fuzzy primários, delimitados por funções de pertinência
superiores (upper) e inferiores (lower). O intervalo define a região FOU, ilustrada
na Figura 1(a), neste caso via funções de pertinências do tipo Gaussianas.

Sempre que 0 ≤ µÃ(x, u) ≤ 1, x ∈ X e u ∈ Jx ⊆ [0, 1], cada CFT2 Ã está caracterizado
por uma FPT2 µÃ e definido pela Eq.(1) a seguir:

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

(a) FOU de FPT2 Gaussiana (b) FP de CFT2 e FP secundária

Figura 1. Função de pertinência fuzzy tipo-2

As funções que qualificam as intersecções e uniões fuzzy são modeladas
neste trabalho por normas e conormas triangulares, respectivamente. Segundo
[Klement et al. 2004] e considerando-se o intervalo unitário U = [0, 1], tem-se que:

• Uma norma triangular (t-norma) é uma função T : U2 → U que satisfaz as pro-
priedades de comutatividade, associatividade, monotonicidade e tem o 1 como
elemento neutro. Exemplos de t-normas mais utilizadas são: Intersecção padrão,
Produto Algébrico, Intersecção Drástica, Lukasiewicz e Nilpotente Mínimo.
• Uma conorma triangular (t-conorma) é uma função binária S : U2 → U que sa-

tisfaz as propriedades de comutatividade, associatividade, monotonicidade e tem
o 0 como elemento neutro. Exemplos de t-conormas são: União Padrão, Soma
Probabilística, União Drástica, Lukasiewicz e Nilpotente Máximo.

Um SIFT2 pode estimar funções de entrada e saída por meio do uso de técnicas
heurísticas e/ou modelos matemáticos de acordo com seguintes blocos principais:

(i) Interface de Fuzzificação: estabelece a associação de um valor da entrada com uma
FPT2, e não simplesmente com um único valor pertencente ao intervalo [0,1],
inserindo no mecanismo de inferência a incerteza/imprecisão em relação à perti-
nência da entrada.

(ii) Base de Regras (BR): estruturada de forma análoga ao SIF, diferindo quanto à natu-
reza das FPs;
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(iii) 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;

(iv) 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 SIF2 reduz-se a um
SIF [Wu and Nie 2011].

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

y(x) =
yL + yR

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.

3. Int-fGrid: Modelagem do Sistema Fuzzy para Tratamento das Incertezas
O Int-fGrid é responsável pelo escalonamento de tarefas homogêneas do tipo Bag-of-
Tasks (BoT), considerando-se uma base de regras atuante em três etapas: Fuzzificação,
Inferência e Defuzzificação, retornando como saída a Prioridade (P) de cada máquina.

3.1. Banco de Dados e Definição das Funções de Pertinência
Através do estudo das variáveis junto a um especialista foram transformadas as Variáveis
Linguísticas (VLs) relativas a cada uma das variáveis de incerteza em CFs, usando a
forma trapezoidal na representação gráfica das suas funções de pertinência e utilizando
o módulo Interval Type-2 Fuzzy Logic System Toolbox (IT2FLT) [Castro et al. 2007] no
Matlab para modelagem com a LFT2.

A modelagem do Int-fGrid foi ao encontro da abordagem aplicada no fGrid em
[Moura et al. 2016a], porém, neste caso o fGrid empregou FPs trapezoidais e também
considerou-se um framework de simulação de ambientes computacionais distribuídos. O
SimGrid [Casanova et al. 2014], um framework de simulação para aplicações distribuídas
que pode ser usado para pesquisas em Clusters, Grades Computacionais, Algoritmos P2P,
Computação Voluntária e Estratégias e Heurísticas para Algoritmos Paralelos.

Para mensurar o PC e o CC é realizada a leitura das configurações aplicadas no
ambiente de grade computacional simulado com o SimGrid, e têm-se os correspondentes
Termos Linguísticos que definem os seguintes conjuntos fuzzy:

(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 2(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 2(b).
A comunicação é medida entre a máquina que contém a aplicação a ser enviada à
grade e uma máquina de cada cluster contido na grade e, considera-se igual custo
de comunicação para os vários processadores de um mesmo cluster.

(iii) CFT2 da variável P usados nesse caso são: “Baixa” (PB), “Média” (PM) e “Alta”
(PA - melhor caso). A saída P das máquinas também é adaptada para uma escala
padrão, conforme mostra a Figura 2(c), sendo P = c e c ∈ [0; 10].
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(a) PC (b) CC (c) P

Figura 2. FPT2 para VLs: (a) PC, (b) CC e (c) P, considerando a escala padrão

3.2. Fuzzificação
Nessa etapa, ocorre o mapeamento dos valores de entrada (já ajustados para escala padrão)
para o domínio fuzzy, como mostra a Figura 3.

Figura 3. Processo de Fuzzificação do Int-fGrid

3.3. Base de Regras
Sabendo que o bom desempenho do sistema fuzzy está condicionado às regras que des-
crevem a estratégia de controle de forma consistente [Klir 2005], a BR do Int-fGrid foi
desenvolvida com o intuito de ser facilmente compreensível e editável, considerando três
fatores: (i) as VLs nomeiam os CFs, 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 tipomodus ponens (modo afirmativo):

Se ((x é A) e (y é B)) então (z é C).

Figura 4. Base de Regras do Int-fGrid

3.4. Inferência
No processo de Inferência, ocorrem as operações entre os CFs, combinação dos antece-
dentes 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 (mínimo) sobre os dois valores retor-
nados 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 saída da regra,
utilizando o método MIN (mínimo) sobre estas combinações;

(iii) Aplicação do Método de Agregação Fuzzy: considera a composição dos resultados
fuzzy de saída 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

Nesta etapa, ocorre a transformação da região resultado da inferência em um valor dis-
creto (representando a Prioridade). A técnica utilizada para a modelagem do sistema
Int-fGrid foi o Centro da Área (CoA). Esse método calcula o centroide (x) da área com-
posta pela saída fuzzy do Sistema de Inferência (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)

(3)

4. Resultados
Para a validação do Int-fGrid foram desenvolvidas situações de teste considerando a Gri-
dRS, cuja estrutura é composta por clusters de quatro universidades do Rio Grande do
Sul, são elas: UFRGS, PUCRS, UFPEL e UFSM.

Na Tabela 1, tem-se os valores utilizados na configuração da grade simulada Gri-
dRS: (i) quantificadores de máquinas de cada cluster, (ii) PC em Milhões de Instru-
ções de Ponto Flutuante por segundo (MFLOP/s), (iii) PC convertido na escala padrão
(10 ∗ PC/3000), (iv) apelido dos canais de comunicação utilizados na interconexão da
infraestrutura da GridRS.

Os valores da Tabela 2, são referentes às características dos Canais de Comunica-
ção: (i) Largura de Banda e (ii) Latência.

Tabela 1. GridRS
Instituição Máquinas PC (MFLOP/s) PC Padronizado Canais

UFPEL 10 2073,095 6,91 Link 1
UFRGS 8 693,021 2,31 Link 2
PUCRS 16 1038,052 3,46 Link 3
UFSM 12 1467,067 4,89 Link 4

Tabela 2. Canais de Comunicação
Link De Para Largura de Banda (Mbps) Latência (ms)

Link 1 UFPEL UFPEL 92 0,00216
Link 2 UFPEL UFRGS 60 0,00423
Link 3 UFPEL PUCRS 41 0,00169
Link 4 UFPEL UFSM 35 0,00241

Na realização da avaliação foram consideradas variações para os quantificadores
das tarefas, como exibidos na Tabela 3, com as correspondentes variações para ambas
variáveis, o custo computacional (em MFLOP/s) e custo de comunicação (em MBps).

Visando reproduzir perturbações na entrada do sistema fuzzy foram aplicadas flu-
tuações nos canais de comunicação da GridRS simulada, que variaram no intervalo de
10% a 20% de suas capacidades. De forma análoga, a perturbação gerada para o PC foi
de 5% considerando a carga de intervenção do middleware no gerenciamento da grade.

As execuções das avaliações são simuladas no SimGrid tendo como base que as
tarefas são escalonadas a partir do cluster da UFPEL, através da aplicação dos algoritmos
Round-Robin e XSufferage, visto que ambos são bem conhecidos e consolidados na lite-
ratura. Assim, por meio do emprego do módulo Int-fGrid é obtida uma lista de prioridades
para realização do escalonamento, considerando as etapas de Fuzzificação, Inferência e
Defuzzificação do SIFT2.

De acordo com a maioria das execuções o método com emprego da LFT2 obteve
melhor makespan em relação ao Round-Robin e XSufferage. Os resultados obtidos nas
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execuções da avaliação são expostos no gráfico da Figura 5, onde os tempos médios das
execuções são confrontados.

Execução Tarefas PC Tarefas (MFLOP/s) CC das Tarefas (MBps)
1 100 10 1
2 200 20 5
3 300 30 10
4 400 10 1
5 500 20 5
6 1000 30 10
7 1500 10 1
8 2000 20 5
9 2500 30 10
10 3000 10 1
11 3500 20 5
12 4000 30 10

Tabela 3. Tarefas Figura 5. Makespan

Os resultados obtidos com o emprego do Int-fGrid para auxiliar o escalonador na
tomada de decisões estão de acordo com os resultados gerados através do fGrid, produ-
zindo como saída valores mais aproximados em referência as configurações aplicadas no
framework SimGrid. Entretanto, nas avaliações não são considerados tempos de execu-
ção do fGrid em relação ao Int-fGrid, pois os mesmos apresentaram-se iguais em todas as
execuções, gerando como saída uma lista de prioridade na mesma ordem que fornecido
através da aplicação do Int-fGrid, mas de valores diferentes (números e intervalos).

A Figura 5 descreve a média do makespan em segundos para as execuções consi-
derando a configuração dos casos descritos na Tabela 3, aplicando Round-Robin, XSuffe-
rage e Int-fGrid. Cada coluna mostra a média de todas as execuções para um determinado
caso de teste (eixo OX) usando um dos escalonadores.

A barra de erro mostra a diferença entre os resultados com 10 e 20% das flutua-
ções. Na maioria dos resultados, a abordagem com SIFT2 do Int-fGrid produziu makes-
pan menor do que os outros dois escalonadores. O módulo Int-fGrid fornece um makes-
pan 36,9 vezes menor do que a média para Round-Robin e 18,5 vezes menor do que a
média para XSufferage para o 12o caso de teste. Apenas para os dois primeiros pequenos
casos de teste, o escalonamento com Int-fGrid foi mais lento do que XSufferage em 26 e
5%, respectivamente. A variação entre os testes com 10 e 20% foi ligeiramente melhor
com Int-fGrid, com variação de 8,3% no pior caso, enquanto para Round Robin foi de
11,3% e para XSufferage, 10,3%.

5. Considerações Finais
Neste trabalho, apresentamos Int-fGrid, um escalonador para Grades Computacionais
usando LFT2, incluindo simulação e comparação dos resultados com outros dois algo-
ritmos de escalonamento, Round-Robin e XSufferage, usando o framework SimGrid. A
maioria das propostas tratam com as incertezas através de mecanismos que realizam um
ciclo contínuo de monitoramento, reescalonamento e migração de tarefas, ou seja, elas
agem de forma reativa na tentativa de diminuir o impacto negativo das incertezas. A
carga extra e a intrusão gerada na grade por essas abordagens justificam a implementação
de mecanismos que lidem com as incertezas diretamente nos escalonadores de tarefas,
esta é a principal vantagem do Int-fGrid. Na maioria dos casos o Int-fGrid obteve melhor
makespan, seja comparado ao XSufferage – atingindo até 18,5X melhor resultado, ou
confrontado ao Round-Robin – alcançando até 36,9X melhor makespan.
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Em trabalhos futuros, pretendemos comparar o Int-fGrid com outros algoritmos
de escalonamento e implementá-lo como um módulo para escalonamento em ambientes
de GCs reais.
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Abstract. Transactional Memory is a thread synchronization model that helps
with concurrent programming. However, its performance could downgrade on
applications with memory contention. In this work, we present a transactional
scheduler at the user level, fully developed in Haskell, which aims to reduce the
conflicts in applications using Transactional Memory.

Resumo. Memórias transacionais é um modelo de sincronização entre threads
que facilita a programação concorrente. Porém seu desempenho se degrada em
aplicações que apresentam alta contenção de memória. Neste trabalho é apre-
sentado um escalonador de transações a nı́vel de usuário, totalmente implemen-
tado em Haskell, que visa diminuir a quantidade de conflitos em aplicações que
usam memórias transacionais.

1. Introdução
Para se obter o máximo desempenho nos processadores atuais é necessário que
a programação dos mesmos seja feita de forma concorrente, porém esta é com-
plexa e propensa a erros [Rigo et al. 2007]. Abstrações que facilitem o desenvol-
vimento de programas concorrentes tornam-se necessárias nesta área. Com o in-
tuito de prover estas abstrações, as memórias transacionais (MT) usam o conceito
de transações de bancos de dados para sincronizar o acesso das threads as regiões
crı́ticas [Rachid and Romano 2014]. Apesar da facilidade de programação usando MT,
as mesmas ainda sofrem perda de desempenho quando o sistema possuı́ alta contenção ou
seja, quando as transações tem de acessar as mesmas regiões de memória. Isso aumenta
o número de conflitos (cancelamentos) degradando o desempenho [Yoo and Lee 2008].

Com o intuito de suprimir este problema, o escalonamento de transações vem
sendo utilizado [Maldonado et al. 2010]. O objetivo é evitar que transações conflitan-
tes sejam executadas simultaneamente, consumindo recursos computacionais ineficiente-
mente. A ideia principal é fazer com que transações que estão fadadas a conflitar sejam
executadas em alguma ordem sequencial.

Este trabalho apresenta a implementação de um escalonador para memórias tran-
sacionais em Haskell, que é uma linguagem de programação funcional pura. Foi escolhido
o paradigma funcional porque este tem elevada abstração, é livre de efeitos colaterais e

∗Trabalho em fase inicial
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possuı́ a propriedade da fácil paralelização [Marlow 2013]. Isto porque não importa a
ordem de avaliação das funções, a mesma sempre deve retornar o mesmo valor quando
passado os mesmos parâmetros, assim paralelizar funções se torna uma tarefa simples.

A vantagem de implementar um escalonador em uma linguagem funcio-
nal é a facilidade na modificação do código e a abstração que o programa-
dor tem, para evitar problemas inerentes de linguagens de mais baixo nı́vel (e.g
C) [Sivaramakrishnan et al. 2014]. Assim, o escalonador pode ser facilmente modificado
para a realização de novos testes com outras técnicas.

Dois modelos de escalonamento foram implementados neste trabalho (migração e
serialização de transações), usando tanto versionamento adiantado como tardio, para veri-
ficar qual o impacto no número de cancelamentos e no desempenho de aplicações usando
MT. Os resultados obtidos mostram que os escalonadores implementados diminuı́ram o
número de conflitos, porém onerou muito o tempo de execução quando se utilizou poucas
threads.

2. Memórias Transacionais e STM Haskell
MT usam dois conceitos chaves para realizar a correta sincronização entre threads que
são o versionamento de dados e a detecção de conflitos. O Versionamento de dados de-
fine a forma como os dados especulativos serão tratados pela transação, sendo que este
pode ser feito de forma adiantada ou tardia. Na forma adiantada os dados especulativos
são gravados diretamente na memória e o dado original é guardado em um undo-log na
transação. Em caso de efetivação, o dado especulativo já se encontra na memória e nada
mais precisa ser feito. No caso de cancelamento, há a necessidade de restaurar o dado
original na memória novamente. Já no versionamento tardio os dados especulativos são
guardados em um log na transação, em caso de efetivação os dados devem ser gravados
na memória. Já em um cancelamento, o log é somente descartado. A detecção de con-
flitos também pode ser realizada da mesma forma (adiantada ou tardia). Na adiantada o
conflito é detectado no momento em que a transação acessa o dado na memória, já na
tardia no momento da validação da transação. Estas caracterı́sticas são o que garantem
as propriedades de atomicidade (as transações devem ser executadas como se fossem um
único passo do programa) e isolamento (nenhuma transação deve enxergar o resultado
intermediário de outra).

Haskell é ideal para implementar memórias transacionais por dois principais mo-
tivos:

• A maioria das operações são puras, ou seja não geram efeitos colaterais, assim
estas operações nunca precisam ser desfeitas, somente refeitas em caso de cance-
lamento das transação.
• Haskell com seu forte sistema de tipos consegue separar as ações transacionais das

demais. Operações que são transacionais devem ser obrigatoriamente executadas
dentro de um bloco atômico.

GHC (Glasgow Haskell Compiler [Peyton-Jones et al. 2017] é um compilador,
interpretador e máquina virtual para Haskell. Este possuı́ a implementação de uma bi-
blioteca de MT (implementada em sua máquina virtual) que é o STM-Haskell. Nesta,
um novo tipo de variável transacional é definida (TVar) [Harris et al. 2008]. Uma
TVar só pode ser modificada por duas funções que são a readTVar (leitura) e
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writeTVar (escrita). Estas funções só podem ser executadas dentro de uma ação
atômica (atomically). Esta segurança de evitar que operações transacionais não se-
jam realizadas de forma correta (e.g. programador tenta modificar uma TVar fora de
uma transação), vem do forte sistema de tipos da linguagem. Isso ajuda o programador a
corrigir erros já no momento da compilação. Porém, apesar das qualidades citadas anteri-
ormente, o RTS do GHC não possui um escalonador especı́fico para transações, somente
a implementação de STM com versionamento tardio e detecção tardia.

As caracterı́sticas e motivos citados anteriormente, também permitem que
se implemente em Haskell sistemas transacionais em elevado nı́vel de abstração,
como por exemplo as implementações de dois diferentes tipos de algoritmos de MT
(TL2 [Du Bois 2011], que usa versionamento e detecção de conflitos tardia, e a
TINY [Duarte et al. 2015], que usa versionamento e detecção de conflitos adiantada).
Neste trabalho são usadas estas bibliotecas de mais alto nı́vel para a implementação do es-
calonador pois, como as mesmas já são implementadas em Haskell, podem ser facilmente
adaptadas para serem usadas com o escalonador.

3. Trabalhos Relacionados
A ideia de escalonamento de transações surge a partir da necessidade de reduzir o número
de cancelamentos em sistemas transacionais. Um cancelamento ocorre quando duas ou
mais transações acessam uma mesma área de memória e pelo menos um destes acessos
é de escrita. A fim de evitar que conflitos ocorram repetidamente devido aos mesmos
motivos o escalonamento de transações, em sua maioria, utiliza a ideia de serialização.
Transações que conflitam são colocadas em uma mesma fila de execução. Executar
transações conflitantes de forma sequencial, em sistemas de alta contenção, permite que
outros cores do processador possam ser usados por outras transações que não são confli-
tantes, fazendo assim com que o sistema transacional utilize de forma mais racional os
recursos computacionais.

Um dos primeiros trabalhos a apresentar o escalonamento de transações foi
ATS [Yoo and Lee 2008]. Neste trabalho os autores utilizam uma heurı́stica que define
a intensidade de conflitos no sistema. Se a intensidade de conflitos aumenta, o sistema
começa a serializar todas as transações, quando a intensidade diminui, o sistema começa
a aumentar a concorrência entre as transações novamente. Esta intensidade de conflitos é
mensurada pelo histórico de cancelamentos das transações.

Outro trabalho apresenta CAR-STM [Dolev et al. 2008]. Este escalonador opera
de duas formas distintas, uma serializando transações conflitantes em uma mesma fila
de execução de um mesmo processador. A outra é usando instrumentação, para anali-
sar quais dados as transações estão acessando e tentar prever futuros conflitos entre as
mesmas. Caso um conflito seja detectado, a transação é migrada para a fila de tarefas do
processador que esta executando a transação conflitante.

Em SHRINK [Dragojević et al. 2009], é apresentado um escalonador que serializa
as transações através da analise das regiões de memória que as transações acessam. Se
as transações acessam as mesmas áreas de memória e o nı́vel de contenção começa a
aumentar, o escalonador começa a serializar todas as transações, caso o nı́vel de contenção
diminua as transações voltam a ser executadas de forma concorrente.

No trabalho de [Nicácio et al. 2013], um escalonador de transações com dois mo-
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delos de decisão é apresentado. O primeiro modelo utiliza heurı́stica para decidir a quan-
tidade de transações concorrentes e o segundo, utiliza uma tabela de probabilidades para
decidir qual transação deve ser escalada. A heurı́stica é usada para transações pequenas,
para não onerar o sistema transacional. Já a tabela é usada para transações longas, pois o
tempo de execução das transações sobrepõem o overhead do escalonador.

Em [Sivaramakrishnan et al. 2014] é apresentado um escalonador de threads, a
nı́vel de usuário, desenvolvido em Haskell. Neste é utilizado as primitivas fornecidas
pelo LWC [Li et al. 2013] onde é implementado diferentes tipos de escalonadores, entre
eles round robin, work stealing e priority schedule.

Já em [Di Sanzo et al. 2016], é apresentado um escalonador que define a quan-
tidade de concorrência entre as transações, através de uma cadeia de Markov. Quando
uma transação é iniciada, o escalonador muda de estado na cadeia, modificando a proba-
bilidade para iniciar uma nova transação, através do histórico anterior. As transições da
cadeia definem a probabilidade de quantas transações podem ser executadas concorrente-
mente no sistema, evitando o efeito de thrashing (aumento do número de cancelamentos).

Os trabalhos apresentados acima foram utilizados como base para implementar
dois modelos de escalonamento em Haskell, um que serializa todas as transações confli-
tantes na mesma fila de execução de um único processador e outro, que migra a transação
cancelada para a fila de tarefas do processador que está executando a que efetivou.

4. Implementação
A implementação do escalonador foi completamente desenvolvida em Haskell, nenhuma
interação com linguagem de mais baixo nı́vel foi utilizada. O escalonador também utiliza
duas implementações de bibliotecas de STM, também desenvolvidas totalmente em Has-
kell, são elas a TL2 e a TINY. As modificações realizadas nas bibliotecas são a simples
inserção de dados para informar em qual core a transação está sendo executada e se ela
conflitou ou não.

No modelo implementado o escalonador dispara, para cada core existente no pro-
cessador, uma thread fixada. Essas threads possuem a função especı́fica de executar
transações oriundas de threads que tiveram suas transações abortadas, ou seja, as mesmas
recebem transações e retornam o resultados destas para as threads de origem. Também,
junto a cada core, são escalonadas threads Haskell, (threads essas gerenciadas pelo es-
calonador do RTS do GHC). Assim, para cada conflito que ocorre entre as transações,
o escalonador identifica o conflito e, dependendo da regra de escalonamento definida
(serialização/migração), direciona a transação conflitante para a thread auxiliar especı́fica.
Como exemplo de operação do escalonador, a Figura 1 mostra um cenário hipotético com
um processador de dois cores, usando a técnica de migração.

No exemplo, digamos que uma thread th3 possua uma transação que conflita com
outra presente na thread th1. th3 informa ao escalonador que sua transação conflitou
e solicita a migração de sua transação. A thread th3 tem sua transação migrada para
a thread auxiliar do core 1, representada na figura por tr3. Logo após, o escalonador
coloca th3 no final da fila de execução, ficando esta em uma espera por bloqueio, até que
sua transação seja concluı́da.

Cada thread auxiliar possui uma fila de tarefas que recebe as transações conflitan-
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Figura 1. Funcionamento do escalonador de transações desenvolvido.

tes oriundas do escalonador. As transações presentes nesta fila são resolvidas por regras
do tipo FIFO, ou seja, a primeira transação a chegar é a primeira a ser resolvida.

Já no modelo de serialização, a única diferença da implementação anterior é que,
toda a transação conflitante é colocada na fila de uma única thread auxiliar, independente
da origem do conflito da transação.

5. Testes
Os testes foram realizados comparando a utilização do escalonador com a não utilização
do mesmo. Para isso foi utilizado o STM-Haskell Benchmark [Perfumo et al. 2007],
usando apenas algumas aplicações, que são:

• SI - Shared Int: uma aplicação que consta de um inteiro compartilhando entre n-
transações e estas realizam operações de incremento no mesmo (alta contenção).
• LL - Linked List: Uma implementação de lista encadeada onde transações re-

alizam operações de escrita e leitura, sendo 50% de escritas e 50% de leituras
(contenção média).
• BT - Binary Tree: Uma estrutura de árvore binaria onde, como a LL, operações

de escrita e leitura são realizadas (baixa contenção).

Cada aplicação foi testada com os dois modelos de escalonamento e as duas bibli-
otecas STM apresentadas anteriormente, são eles:

• Normal VT: sem escalonamento e usando versionamento/detecção tardia (TL2);
• Esc. VT: usando a técnica de migração, com versionamento/detecção tardia;
• Ser. VT: usando a técnica de serialização, com versionamento/detecção tardia;
• Normal VA: sem escalonamento, versionamento/detecção adiantada (TINY);
• Esc. VA: usando migração e versionamento/detecção adiantada;
• Ser. VA: serialização e versionamento/detecção adiantada.

Cada aplicação foi executada 30 vezes em uma máquina com processador i7 2600
(4 cores fı́sicos e 4 lógicos) 3.4Ghz, 8Gb RAM, Ubuntu 14.04 64 bits e GHC 7.6.3. Foram
usados 1 a 16 threads sendo uma por core até 8 threads.

A Figura 2(a) mostra os tempos de execução da aplicação SI. Como pode-se ob-
servar, o uso de escalonamento começa a apresentar efeito quando o número de threads
ultrapassa o número de cores existentes. Isso se deve ao fato de que, o custo inserido
pelo escalonador começa a ser suprimido pela alta concorrência, sendo o melhor resul-
tado alcançado com o uso de migração. Quanto ao número de cancelamentos Figura 2(b),
o uso de migração e serialização apresentam efeitos somente quando o número de cores
usados é o mesmo que os existentes na máquina, conseguindo uma redução considerável
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Figura 2. Tempo de execução e número de cancelamentos SI.

com o uso de migração (2 threads e VA). Logo após isso, a concorrência aumenta muito
e o escalonador não consegue surtir efeito.

Já na aplicação LL, o uso de migração e serialização começam a apresentar efei-
tos mais cedo, com 8 cores, Figura3(a). Logo após isso, o tempo de execução (quando
não usado escalonamento), aumenta consideravelmente quando o número de threads é
maior que o de cores. Porém, quando utilizado escalonamento, os melhores tempo de
execução foram conseguidos com o uso de Ser. VA. Na Figura 3(b), observa-se que o uso
das técnicas de escalonamento reduziram o número de cancelamentos em quase todas as
ocasiões. Somente no uso de 16 threads é que a técnica de migração apresentou os piores
resultados se comparado as suas versões sem escalonamento, Isso se deve ao fato de ocor-
rer muito concorrência ao uso dos recursos (cores), fazendo com que a técnica aplicada
não fosse suficiente para evitar novos conflitos.
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Figura 3. Tempo de execução e número de cancelamentos LL.

O último teste foi realizado na aplicação BT (Figura 4(a)). Nesta o uso das
técnicas de escalonamento só surtiram efeitos a partir de 16 threads, nas outras situações
o tempo de execução foi bem superior as versões sem escalonamento. Isso se deve ao
fato de que o tempo de execução das transações desta aplicação serem extremamente bai-
xos logo, o custo inserido pelos escalonadores, oneraram muito a aplicação. Contudo, no
gráfico da (Figura 4(b)), o número de cancelamentos foi reduzido com o uso das técnicas
de escalonamento, principalmente com o uso de Esc. VT, se comparada a sua versão sem
escalonamento (Normal VT).
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Figura 4. Tempo de execução e número de cancelamentos BT.

6. Conclusão
O principal objetivo deste trabalho foi, apresentar a possibilidade da implementação de
um escalonador de transações, em uma linguagem com elevado nı́vel de abstração. Isto
se demostrou possı́vel e como esperado, em alguns casos, conseguiu-se reduzir o número
de cancelamentos, porém o custo de operação inserido pelo escalonador acabou gerando
uma perda de desempenho quanto ao tempo de execução, o que era esperado devido ao
custo inserido pelo escalonador ao sistema transacional.

A redução nos números de cancelamentos demostra que a implementação de esca-
lonadores de transações na máquina virtual do GHC podem gerar resultados interessantes
e até mesmo reduzir o tempo de execução de algumas aplicações.

Programar escalonadores em Haskell é simples (se comparado a implementações
de mais baixo nı́vel) e permite o teste rápido de modelos de escalonamento de transações,
sem a necessidade de recompilação e debugger dispendioso de códigos de mais baixo
nı́vel.

Como trabalhos futuros pretende-se testar outros modelos de escalonadores pre-
sentes na literatura. Os que apresentarem melhores desempenhos serão implementados
na máquina virtual do GHC, para estudar o impacto do desempenho de aplicações usando
MT, visto que as implementações em mais baixo nı́vel reduzem os custos presentes nas
de mais alto nı́vel.
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alternativa para programação concorrente. In Minicursos do VIII Workshop em Siste-
mas Computacionais de Alto Desempenho, WSCAD 2007, Gramado,RS,Brasil. SBC.

Sivaramakrishnan, K., Harris, T., Marlow, S., and Peyton Jones, S. (2014). Composable
scheduler activations for haskell.

Yoo, R. M. and Lee, H.-H. S. (2008). Adaptive transaction scheduling for transactional
memory systems. In Proceedings of the Twentieth Annual Symposium on Parallelism
in Algorithms and Architectures, SPAA ’08, pages 169–178, New York, NY, USA.
ACM.
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Abstract. This paper provides an expanded version of a graph grammar based
educational game to the computational thinking development. It is about a turn-
based strategy boardgame wherein the students play animals restoring a nearly
destroyed forest, but they are muddled by humans. It is highlighted the use of
negative application condition to the stimulation of the skills: data collection,
analysis and representation; and parallelization.

Resumo. Este artigo disponibiliza uma versão expandida de um jogo educa-
cional baseado em gramática de grafos para o desenvolvimento do pensamento
computacional. Trata-se de um jogo de tabuleiro de estratégia baseada em
turnos onde os alunos interpretam animais para restaurar uma floresta quase
totalmente destruı́da, mas são atrapalhados pelos humanos. É destacada a
utilização de condições negativas de aplicação para o estı́mulo das habilidades:
coleta, análise e representação de dados; e paralelismo.

1. Introdução
A computação possibilitou grandes saltos de inovação e imaginação, facilitando os nos-
sos esforços para resolver problemas e expandindo nosso conhecimento sobre nós mes-
mos enquanto sistemas biológicos e nossa relação com o mundo em volta de nós. Estes
avanços, por sua vez, conduzem a necessidade de indivı́duos instruı́dos que possam trazer
o poder da resolução de problemas sustentada pela computação a um amplo campo de
aplicações. Não é mais suficiente esperar os estudantes entrarem na universidade para
introduzir a eles estes conceitos [Barr and Stephenson 2011]. Um conjunto de habil-
idades da área da computação que auxiliam na resolução de problemas é sintetizado
pelo termo Pensamento Computacional (PC), conceito que tem ganhado visibilidade
no meio acadêmico desde que Jeanette Wing o apresentou em [Wing 2006]. Baseado
nele, a Computer Science Teachers Association (CSTA), a International Society for Tech-
nology in Education (ISTE) e a National Science Foundation (NSF) criaram materi-
ais de apoio para o estı́mulo de tais habilidades na educação básica. Estes materiais
propõem uma definição operacional de PC, definindo-o como um processo de resolução
de problemas que inclui diversas caracterı́sticas, dentre as quais, pode-se destacar:
coleta de dados, o processo de coletar informação apropriadamente; análise de dados,
atribuição de sentido aos dados, reconhecimento de padrões e extração de conclusões;
representação de dados, retrato e organização dos dados em grafos, quadros, palavras ou

∗Trabalho em progresso.
†Projeto com chancela da SBC e realizado com o apoio da PREC e PRPPG / UFPel.
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imagens apropriadas; decomposição de problemas, quebra de tarefas em partes menores
e mais manejáveis; abstração, redução de complexidade para definir a ideia principal;
simulação, representação ou modelo de um processo, também envolve execução de ex-
perimentos utilizando modelos; e paralelismo, organizar recursos para executar tarefas
simultaneamente para alcançar um objetivo em comum [CSTA et al. 2011].

Diversos esforços têm sido realizados para a introdução de conceitos fundamen-
tais do PC, efetivados, em geral, por meio de cursos, minicursos ou oficinas de linguagens
ou ambientes de programação e/ou robótica [Bordini et al. 2016]. Um destes esforços
é “A Última Árvore” que relaciona métodos formais ao PC por meio de um jogo ed-
ucacional. Trata-se de um jogo de tabuleiro baseado em Gramáticas de Grafos (GG).
A abordagem algébrica para GG generaliza as gramáticas de Chomsky de strings para
grafos [Ehrig et al. 1997]. Este formalismo é particularmente interessante para o desen-
volvimento do PC porque: propicia uma descrição intuitiva para a manipulação (análise,
coleta e representação) de dados na forma de grafos; permite a representação de sis-
temas em um alto nı́vel de abstração; simula o comportamento de sistemas baseados em
regras; e possibilita a descrição de eventos paralelos.

O jogo até então possui elementos básicos de uma GG: um grafo inicial, para de-
screver o (grafo) estado que o jogo assume ao ser iniciado; um grafo tipo, que delimita os
elementos (vértices e arestas) presentes na gramática do jogo; e um conjunto de regras,
que define (por meio de morfismos entre grafos) os eventos (transformações no grafo es-
tado) que podem ocorrer. Cada regra do jogo é constituı́da apenas por dois grafos, L e
R, que representam, respectivamente, o lado esquerdo e direito de uma regra de produção
numa GG (análoga às das gramática de Chomsky). O grafo L de cada regra é chamado
de condição de aplicação da regra, e define condições de contexto como a existência de
vértices, arestas ou subgrafos no grafo ao qual será aplicada a regra. Em geral, isto é sufi-
ciente, no entanto, às vezes é conveniente ter condições de aplicação mais especı́ficas para
cada produção. Esta é a justificativa para a utilização de um segundo grafo para compor
as condições para a aplicação da regra, o grafo N, chamado de Condição Negativa de
Aplicação (NAC, do inglês Negative Application Condition) [Habel et al. 1996].

Este trabalho sugere uma expansão do jogo, modificando sua GG para contemplar
o uso de um recurso adicional deste formalismo, a NAC. O objetivo é estabelecer um
segundo nı́vel de dificuldade para o jogo, exigindo maior intensidade das habilidades
do PC que o jogo propõe estimular, em especial, a coleta, análise e representação de
dados. Como “A Última Árvore” é um jogo de estratégia baseado em turnos onde os
jogadores interpretam animais em uma floresta recém desmatada que têm como objetivo
a restauração dela, a expansão proposta introduz os humanos como obstáculos a este
processo.

O artigo está organizado como segue. A seção 2 apresenta o jogo original a e sua
expansão. A seção 3 traz uma descrição geral de GG e as especificações das gramáticas
do jogo original e de sua expansão. A seção 4 conclui o artigo com as considerações finais
e uma discussão sobre trabalhos futuros.

2. A Última Árvore
“A Última Árvore” é um jogo educacional que foi concebido e desenvolvido utilizando
a metodologia ENgAGED (do inglês EducatioNAl GamEs Development), proposta por
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[Battistella and von Wangenheim 2016], para desenvolver habilidades do PC por meio de
GG. Apresentado em [Silva Junior et al. 2017], o jogo se dá no contexto do processo
natural de restauração de uma floresta recentemente desmatada onde resta somente uma
árvore. São simulados os ciclos de crescimento das árvores e a disseminação das sementes
por agentes externos (os animais, interpretados pelos jogadores). Uma GG modela este
sistema, portanto, os jogadores devem realizar aplicações de regras da gramática para suas
jogadas. Apesar de todos os jogadores terem a restauração da floresta como objetivo em
comum, cada jogador sorteia um objetivo individual no inı́cio de cada partida.

O jogo se firma como um recurso para o desenvolvimento do PC por explorar as
relações entre GG e habilidades fundamentais do PC. A coleta, análise e representação
de dados, são habilidades estimuladas por exigir que os jogadores estejam constante-
mente reavaliando a situação atual do jogo, seus elementos e as relações entre eles, de-
scritos como grafos. A concorrência e paralelismo são nuances com as quais o jogador
lida ao observar que suas jogadas podem influenciar a todos, isto é, elas podem estar aju-
dando/atrapalhando a alcançar não só seu próprio objetivo, mas também o dos outros, em
paralelo. A decomposição e a simulação são abordadas ao reproduzir os processos e
subprocessos presentes no processo natural de expansão de uma floresta, através de um
sistema descrito por uma GG. E a abstração é exercitada por poupar os jogadores da
preocupação com comandos e sintaxes textuais, focando-se em suas funções.

Este recurso educacional é um jogo de tabuleiro criado com o intuito de facilitar
a implementação de abordagens para o estı́mulo do PC, dispensando a dependência de
laboratórios de informática. Ele pode ser facilmente montado através da impressão de
seus componentes1. Como ilustrado na Figura 1, uma matriz 2x3 de folhas A4 compõem
o tabuleiro do jogo. Nos cantos da primeira linha, são exibidas as regras da GG (possı́veis
ações dos jogadores) e no centro dela, um painel de controle dos personagens. A segunda
linha ilustra o mapa do jogo. Os blocos de terra, os caminhos entre eles e três espaços
associados a cada bloco de terra estão contidos no mapa. Estes espaços indicam o local
onde as cartas de um tipo devem ser colocadas quando aquele bloco de terra receber
elementos daquele tipo. Por exemplo, o destaque 3 na Figura 1 indica onde devem ser
colocadas as cartas de planta quando for criada uma planta naquele bloco de terra.

As cartas do jogo são representações de elementos na GG, a maioria representam
vértices, indicados pelas cores de suas bordas: as marrons são sementes; as verde-claras
são plantas; as verde-escuras são árvores; as vermelhas são frutas; e as azuis são animais.
Para cada carta de animal (vértice) há uma carta de posicionamento (aresta) correspon-
dente (destaque 1). As cartas dos animais (vértices) devem ser colocadas nos espaços cor-
respondentes no painel de controle dos personagens (destaque 4), servindo para indicar
a quantidade de frutas (vértices) que cada jogador possui (aresta de fruta para animal).
Ou seja, quando um animal recebe uma fruta, deve-se colocar uma carta de fruta no seu
respectivo espaço indicado. Se já houver carta(s) no local, coloca-se a nova carta no topo
da(s) antiga(s). As cartas de posicionamento (arestas de animal para blocos de terra) de-
vem ser colocadas sobre os blocos de terra no mapa (destaque 5), indicando onde cada
animal está. As cartas com bordas rosas são os objetivos individuais (destaque 2).

No inı́cio de uma partida, cada jogador deve escolher seu personagem (animal) e

1Para o download dos componentes do jogo original, acesse https://goo.gl/jX9dTV
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Figure 1. Tabuleiro do jogo A Última Árvore

colocá-lo no painel de controle. Todos os animais começam sem frutas. Todos os blocos
de terra começam vazios (sem sementes, plantas ou árvores), menos o central, que inicia
com uma árvore e todos os animais. Isto é, devem colocar as cartas de posicionamento
(de todos os animais participando da partida) em cima do bloco de terra central e uma
carta de árvore no respectivo espaço indicado nele. Os jogadores devem embaralhar e
então sortear uma carta de objetivo para cada jogador e definir quem irá começar. Então,
na vez de cada jogador, ele deverá realizar uma dentre as 6 ações (regras) e passar a vez
para o próximo jogador. O jogo termina quando um dos jogadores atinge seu objetivo
individual, se tornando o vitorioso da partida.

“O Povo da Cidade” é a proposta de uma primeira expansão de “A Última Árvore”,
introduzindo a humanidade no jogo. A expansão traz a cidade e pessoas com diferentes
funções que acabam atrapalhando a floresta a se reerguer. Os caçadores fazem os animais
não poderem se movimentar, pois precisam ficar escondidos. Os namorados fazem os
animais não poderem se aproximar das árvores, o que os impede de colher suas frutas.
E os turistas ocupam todo o bloco de terra, impedindo que os animais plantem novas
árvores (ainda sementes). As pessoas iniciam na cidade, um novo lugar no jogo, e podem
ser movidas através de novas ações (regras).

As implicações destas adições na GG original são: a inclusão de três novos tipos
de vértices de humanos (caçadores, namorados e turistas); a adição de um tipo de vértice
representando a cidade; inclusão de regras para a movimentação dos novos vértices de
humanos (floresta-cidade e cidade-floresta para cada tipo), e a adição de NACs às regras
originais: duas para restringir a movimentação enquanto houver caçadores no bloco de
terra; uma para restringir a coleta de frutas enquanto houver namorados no bloco de terra;
e outra para restringir a plantação de novas árvores (sementes) enquanto houver turistas.
O jogo expandido, implica a criação de novas cartas, atualização das folhas de regras, do
mapa e duas novas páginas de regras adicionais2.

2Para o download dos componentes do jogo expandido, acesse https://goo.gl/f494kg
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A expansão amplia o número de elementos correntes no jogo, exigindo que os
jogadores operem sobre configurações mais complexas do estado do jogo. Também é
ampliada a quantidade de condições que devem ser satisfeitas para a aplicação das regras
ao introduzir as NACs. Isto tudo visa intensificar o estı́mulo e a exigência das com-
petências de análise, coleta e representação de dados. As NACs introduzidas em “O
Povo da Cidade” acrescentam ao jogo, novas formas de restrição, possibilitando que os
jogadores interfiram mais significativamente nos objetivos uns dos outros. O que tem
como objetivo exercitar um pouco mais a noção do paralelismo entre os objetivos, isto é,
quais ações podem ser tomadas para atrapalhar os outros ao mesmo tempo que avançam
no próprio objetivo. A nova versão do jogo coloca os jogadores em contato com uma GG
mais poderosa, que simula um sistema mais complexo e completo. Ao utilizar NACs,
o jogo expandido também exige a habilidade de decomposição de problemas um pouco
mais refinada, pois o jogador deve lidar com o cumprimento condições adicionais para a
aplicação das regras com NACs.

3. Gramática de Grafos
A abordagem algébrica para GG pode ser vista como uma generalização as gramáticas
de Chomsky que substitui as strings por grafos [Ehrig et al. 1997]. Um grafo é definido
por: um conjunto de vértices, um de arestas, uma função total que define as origens das
arestas e uma função total que define os destinos delas. Um morfismo entre grafos Ga

e Gb funciona como um mapeamento dos elementos de Ga em Gb, tal que o mapeamento
de cada aresta deve preservar (o mapeamento de sua) origem e destino. Um morfismo é
injetor quando não há dois (ou mais) elementos de Ga sendo mapeados para o mesmo
elemento de Gb. E é total quando todos os elementos de Ga possuem mapeamento em
Gb, caso contrário o morfismo é dito parcial.

A GG utilizada neste trabalho é composta por um grafo tipo, um grafo inicial e um
conjunto de regras. O grafo tipo especifica os elementos (vértices e arestas) possı́veis em
uma GG. Todos os grafos da GG são tipados sobre o mesmo grafo tipo. Isto é, se GT é o
grafo tipo de uma GG, qualquer grafo Gx que pertença à gramática possui um morfismo
total de Gx em GT . O que define o comportamento do sistema em uma GG é o conjunto
de regras. Uma regra (r, n̄) é uma dupla composta por um morfismo parcial injetor
r : GL 7→ GR que mapeia a condição de aplicação da regra (GL) para sua consequência
(GR). A condição de aplicação da regra define os elementos que devem estar presentes
no grafo estado para que ela possa ser aplicada, e a consequência descreve o efeito desta
aplicação. Os elementos em GL, mapeados pelo morfismo, devem ser preservados e os
não mapeados devem ser deletados, enquanto os elementos em GR que não são imagem
de GL devem ser criados. O outro componente da regra, n̄ é um conjunto finito de 0 ou
mais morfismos totais injetores ni : GL 7→ Ni que mapeiam a condição de aplicação GL

para grafos Ni, as NACs da regra. Estes morfismos definem configurações que devem
estar ausentes no grafo estado para que a regra possa ser aplicada. Os elementos em Ni

que não são imagem de GL devem ser proibidos. Por fim, o grafo inicial G0 de uma GG
especifica o estado inicial do sistema.

A semântica de um sistema especificado por uma GG é dada por um sistema de
transição que representa as possı́veis aplicações de regras a partir do grafo inicial. Para
aplicar uma regra (r, n̄) em um grafo GS , deve existir uma ocorrência (ou match) de
todos os elementos do grafo GL (de r : GL 7→ GR) no grafo GS e não deve existir uma
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ocorrência de nenhum dos elementos proibidos pelos grafos Ni no grafo GS , ∀Ni ∈ n̄.
Estas ocorrências são definidas por morfismos totais e injetores. A aplicação de uma
regra sobre um grafo GS é definida por um pushout [Craigen et al. 1993] na categoria
de grafos e morfismos parciais. Esta operação constrói um novo grafo eliminando de
GS os elementos deletados pela regra e adicionando a GS os elementos criados pela
regra. Como exemplo, a Figura 2 ilustra uma aplicação (seguindo a abordagem single
pushout [Ehrig et al. 1997]) da regra mover no estado inicial da GG do jogo original.
Na representação gráfica, usualmente, os morfismos entre grafos não são representados
explicitamente. Assume-se que os itens de um grafo são mapeados para aqueles que tem
o mesmo rótulo ou representação no outro.

Figure 2. Aplicação da regra mover no grafo inicial Ini da GG do jogo.

As GGs que descrevem “A Última Árvore” e sua expansão “O Povo da Cidade”
são exibidas nas Figuras 3 e 4, respectivamente. Os grafos iniciais Ini descrevem a
configuração inicial do jogo para 4 jogadores. Os grafos tipos T estabelecem os tipos de
vértices e relações que ocorrem no jogo. As NACs são representadas por grafos vazados
ao lado dos grafos de condição de aplicação de cada regra. As regras descrevem as ações
que podem ocorrer no jogo: (1) mover, especifica a mudança de posição do jogador para
uma posição adjacente, na expansão, há também a restrição de não poder haver caçadores
na posição atual ou na adjacente; (2) colher, define a colheita de uma fruta a partir de
uma árvore presente na posição corrente do jogador, na versão expandida há também a
restrição de não poder haver namorados nesta mesma posição; (3) plantar, estabelece a
utilização de uma fruta do jogador para enterrar uma semente em sua posição atual, em “O
Povo da Cidade”, há também a restrição de não poder haver turistas na mesma posição; (4)
regar, descreve a transformação de uma semente em uma planta na posição do jogador;
(5) adubar, explicita a transformação de uma planta, presente na posição do jogador, em
uma árvore utilizando uma fruta (como adubo); (6) comer, apresenta o consumo de duas
frutas por um mesmo jogador; (7) caçar (8) namorar e (9) acampar modelam a ida dos
caçadores, namorados e turistas, respectivamente, da cidade à qualquer bloco de terra; e
(10) fimdetemporada (11) fimdenamoro e (12) fimdeferias, suas voltas.
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Figure 3. Gramática de Grafos de A Última Árvore

Figure 4. Gramática de Grafos de A Última Árvore: O Povo da Cidade
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4. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste artigo foi apresentado e disponibilizado o jogo intitulado “A Última Árvore: O
Povo da Cidade”, uma versão expandida de um jogo educacional baseado em GG utili-
zado como alternativa para o desenvolvimento do PC. “O Povo da Cidade” adiciona o
conceito de NACs e um nı́vel de dificuldade extra ao jogo, onde são exigidas e estimu-
ladas, em maior intensidade que na versão original, as habilidades de: coleta, análise e
representação de dados, por ter que manipular uma GG com mais tipos de vértices e
mais condições para aplicação de regras (as NACs); paralelismo, por possibilitar os jo-
gadores interferirem mais significativamente na busca pelo objetivo dos outros jogadores
(que ocorre em paralelo à sua própria busca); decomposição, por inserir novas condições
a serem cumpridas para aplicar algumas regras (as condições negativas de aplicação); e
simulação, por simular um sistema mais complexo e completo. Esta é uma continuação
já prevista de “A Última Árvore” e assim como ela, espera-se outras expansões para jogo,
como a inclusão de atributos, convertendo a GG em uma GG com atributos (AGG, do
inglês Attributed Graph Grammar). Tais adições possuem como objetivo concretizar “A
Última Árvore” como uma ferramenta concreta que dê suporte para um desenvolvimento
gradativo do PC utilizando GG.
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Abstract. Computational Thinking is a problem-solving process that includes
several skills required from a computer professional and that are useful for day-
to-day activities in many areas. This paper presents an activity proposal for the
third year of elementary education that aims to develop Computational Thinking
skills using the LEGO Mindstorms R© platform, where a visual language with a
high level of abstraction is used to define algorithms. In addition to a methodo-
logical description of the proposed activity, we present the report and the results
of its application to two classes of public schools in the city of Pelotas / RS.

Resumo. Pensamento Computacional é um processo de solução de proble-
mas que inclui diversas habilidades exigidas de um profissional da área de
Computação e que são úteis para atividades cotidianas de inúmeras áreas. Este
artigo apresenta uma proposta de atividade para o terceiro ano do ensino fun-
damental que visa desenvolver habilidades do Pensamento Computacional utili-
zando a plataforma LEGO Mindstorms R©, onde utiliza-se uma linguagem visual
com alto nı́vel de abstração para construir algoritmos. Além de uma descrição
metodológica da atividade proposta, é apresentado o relato e os resultados da
aplicação da mesma a duas turmas de escolas públicas de Pelotas/RS.

1. Introdução
A crescente influência e presença de ferramentas computacionais em atividades do dia
a dia vem alterando o perfil de inúmeras áreas. Em diversas escolas, por exemplo, já
é possı́vel que os alunos interajam com computadores e softwares. Levando isso em
consideração, defende-se a necessidade de apresentar a Computação, não apenas como
um instrumento, mas também como uma forma de solucionar problemas de maneira efi-
ciente [Linn 2010]. Sob esse panorama, o Pensamento Computacional surge como uma
proposta para difusão desta nova abordagem.

O Pensamento Computacional (PC), do inglês Computational Thinking, pode ser
entendido como um conjunto de técnicas que utiliza conceitos da Computação para solu-
cionar problemas. Como proposto em [Wing 2006], a metodologia baseada no PC auxi-
lia a resolução de problemas, considerando a compreensão do comportamento humano,

∗Projeto com chancela da SBC, realizado com o apoio do PROEXT - MEC/SESu, PREC e PRPPG /
UFPel.

152 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



mas principalmente integrando conceitos de projeto de sistematização de algoritmos da
Ciência da Computação. Também, o PC é definido como um conjunto de habilidades fun-
damentais para todos, e não somente para profissionais ligados às áreas da computação.

Diversos projetos ao longo dos últimos anos surgiram com o intuito de dissemi-
nar o Pensamento Computacional no público jovem. Como exemplo, cita-se o projeto
Code.org [Salesforce et al. 2013], desenvolvido por uma organização sem fins lucrativos,
com o objetivo de ensinar lógica de programação através de uma plataforma de conteúdos
online. Este artigo descreve a experiência e os resultados obtidos na realização de uma
atividade denominada Algoritmos, aplicada em duas turmas do terceiro ano do ensino
fundamental, com alunos entre 8 e 12 anos de idade, de duas escolas municipais, cujos
perfis diferem em central e rural. Esta proposta apresenta uma metodologia para desenvol-
ver as habilidades do PC de raciocı́nio lógico, visão sistêmica, colaboração/cooperação e
reversibilidade.

O artigo está organizado como segue. A Seção 2 descreve a metodologia uti-
lizada no desenvolvimento do trabalho. Na Seção 3 é apresentado o relato das aulas,
juntamente com seus objetivos e materiais utilizados. A Seção 4 contém os resultados
obtidos na aplicação da atividade e uma breve discussão. Na Seção 5 são apresentadas as
considerações finais.

2. Metodologia
A primeira etapa consistiu na fundamentação teórica do trabalho a partir das carac-
terı́sticas e dimensões do PC. O PC é um processo de resolução de problemas, que inclui
(mas não está limitado) as seguintes habilidades [Wing 2006]: identificação, análise e
implementação de soluções possı́veis com o objetivo de alcançar a combinação mais efici-
ente e eficaz das medidas e recursos; formulação de problemas de modo que seja possı́vel
usar um computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los; organização lógica e
análise de dados; soluções de automação através do pensamento algorı́tmico (como uma
série de passos ordenados); representação de dados através de abstrações, como modelos
e simulações; generalização e transferência desse processo de resolução para problemas
variados.

A escolha da metodologia levou em consideração o perfil do público-alvo e a
infraestrutura das escolas públicas do municı́pio de Pelotas/RS, que em sua maioria não
possui laboratórios de computação com pelo menos uma máquina para cada dois alunos.
A atividade foi desenvolvida para alunos de terceiro ano de escolas públicas, conforme
estabelecido pelo escopo do projeto no respectivo ano. As atividades foram aplicadas em
laboratórios da Universidade e no Centro Tecnológico Educacional de Pelotas.

Após a definição das turmas e dos locais onde a atividade seria aplicada, fo-
ram estabelecidas as caracterı́sticas do PC a serem abordadas pelo trabalho: pen-
samento algorı́tmico, abstração, generalização, raciocı́nio lógico, visão sistêmica,
colaboração/cooperação e reversibilidade. Além disso, de forma a explorar algumas das
atitudes essenciais do PC, optou-se por elaborar a atividade através de aulas expositivas
e com o uso de computadores. O desenvolvimento da atividade deveria ser planejado a
partir de tarefas lúdicas que promovessem incrementalmente as habilidades e dimensões
(tolerância, persistência, comunicação e colaboração) a serem exploradas.

No presente trabalho, além da apresentação detalhada, propõe-se uma metodolo-
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gia de desenvolvimento, em que utiliza-se para fins de avaliação a plataforma Code.org
[Salesforce et al. 2013]. A atividade compreendeu: pré-teste, nove encontros didáticos e
pós-teste, detalhados na próxima seção.

3. Descrição da Atividade

A atividade foi dividida em onze encontros, cada um com duração aproximada de
1h10min. O primeiro consiste na aplicação de um pré-teste, o qual foi repetido no último
encontro (pós-teste). O segundo introduz conceitos básicos como: O que é um Robô?,
O que é um Comando? e O que é um Algoritmo?. No terceiro também são aborda-
dos conceitos básicos, com a inclusão da cooperação. No quarto encontro se discute
o custo computacional. No quinto e no sexto encontros apresenta-se o software LEGO
Mindstorms Education EV3[MITMediaLab 2013]. Por fim, do sétimo ao décimo encon-
tro, foca-se na introdução do comando Repita. Cada atividade teve sua própria avaliação
(observacional), focada no conteúdo da atividade do dia. O pré- (e pós) teste compre-
ende duas etapas: a primeira contendo três sequências históricas e a segunda definida
por atividades selecionadas do Code.org [Salesforce et al. 2013], conforme detalhado em
[Cavalheiro et al. 2016].

3.1. Tarefa 1 - Introdução ao Robô e definição da linguagem

Objetivos: Esta tarefa buscou introduzir as funcionalidades básicas de movimentação do
robô Lego Mindstorm Education NXT, tais como: andar para frente e para trás, virar à
direita e à esquerda. Também buscou-se que as crianças construı́ssem uma linguagem,
que serviria para identificar os comandos que o robô obedeceria.

Metodologia: Inicialmente foi apresentando o robô Lego Mindstorm Education NXT, ex-
plicando o que é um robô, o que é programação e pedindo que as crianças sugerissem
nomes para o robô. Logo após, foi demonstrado no chão, como o robô funcionava. Por
meio do aplicativo para Android NXT Remote Control [Fedorynski 2013], foram feita al-
gumas demonstrações de movimentos básicos do robô. Para uma visualização mais clara
de todos os colegas, os alunos formaram um cı́rculo e então, foram apresentados os blo-
cos de caminho [Cavalheiro et al. 2016], contendo duas opções (reta e curva de 90o). Foi
proposto que construı́ssem um caminho da seguinte forma: um aluno de cada vez deveria
adicionar um bloco no caminho; o aluno da vez deveria ficar atento ao bloco que escolhe-
ria, pois deveria deixar caminho livre para que os demais colegas pudessem adicionar seus
blocos. Na sequência, foi feito um questionamento a cada aluno sobre o bloco que adicio-
nou ao mapa, perguntando o que ele imaginava que o robô precisaria fazer para percorrer
o respectivo bloco. Conforme a resposta, estando correta ou não, o professor escrevia no
quadro, montando um pseudocódigo. Após a escrita completa, o pseudocódigo foi simu-
lado. Se alguma instrução não levava o robô a seguir o caminho, o professor pedia auxı́lio
ao aluno que forneceu a instrução para corrigı́-la. Por fim, foi analisado com os alunos as
diferentes variações da mesma resposta no quadro (por exemplo, dobre à direita, vire para
a direita, etc). Então, o professor sugeriu que para diferentes instruções com o mesmo
significado, se poderia adotar apenas uma das alternativas. Ao final, já se tinha uma lin-
guagem definida pelos próprios alunos, que seria utilizada dali para frente, formada pelos
comandos: Avance, Vire à direita e Vire à esquerda.

Materiais: Blocos de caminhos, contendo diferentes opções de caminhos.
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3.2. Tarefa 2 - Construção de caminhos com colaboração da turma

Objetivos: Em continuidade à tarefa anterior, objetiva-se que os alunos em pequenos
grupos montem subcaminhos e proponham os respectivos algoritmos para percorrê-los,
utilizando a linguagem pré-definida.

Metodologia: Inicialmente, relembrou-se a linguagem e o progresso até o momento. Foi
retomado os comandos da linguagem definidos na tarefa anterior, salientando-se que eram
as únicas instruções que o robô entenderia para executar determinada tarefa. Depois, a
turma foi dividida em pequenos grupos, onde cada integrante do grupo deveria ajudar a
resolver o desafio. Para que o desafio fosse executado, foi apresentado e entregue aos alu-
nos pequenos blocos de papel, contendo os comandos, semelhantes aos blocos presentes
no software Lego Mindstorms Education EV3. A partir daı́, deveriam montar um caminho
válido e desenvolver a respectiva solução algorı́tmica. Assim como no software, o algo-
ritmo tomaria forma encaixando os pequenos blocos sequencialmente. Após criarem seus
caminhos, deveriam adicionar placas de Inı́cio e Fim no mesmo. Feito isso, os algoritmos
deveriam ser executados com os alunos, sempre indicando que a execução iniciava com
o robô dentro do primeiro bloco e a finalização do caminho ocorreria com o robô fora do
caminho. Caso o algoritmo não coincidisse com o caminho do grupo, solicitava-se que os
alunos conferissem se o robô conseguiria chegar do inı́cio ao fim. Como atividade final,
os alunos deveriam juntar todos os subcaminhos previamente construı́dos num único ca-
minho válido, ligando sempre o fim de um ao inı́cio de outro. Feito isso, com o auxı́lio
dos alunos, uniu-se os algoritmos na ordem correta e executou-se o algoritmo completo.
Finalizou-se com uma breve revisão do que foi realizado na atividade do dia.

Materiais: Além dos blocos de caminhos, foram utilizados pequenos blocos de comandos
encaixáveis [Cavalheiro et al. 2016], que descreviam os movimentos básicos do robô.

3.3. Tarefa 3 - Introdução ao custo Computacional

Objetivos: Introduzir o custo computacional por meio da contagem dos blocos de co-
mandos necessários para o robô percorrer do inı́cio ao final de um mapa. Nesta etapa,
gerou-se um mapa com múltiplos caminhos de custos diferentes. O intuito era fazer com
que os alunos diferenciassem o caminho mais curto (com menos blocos) do caminho com
menor custo (que exigisse menos comandos).

Metodologia: Inicialmente, relembrou-se a linguagem e o progresso até o momento. O
professor introduziu o conceito de custo computacional, explicando que se tratava do
número de comandos que os alunos utilizavam para fazer o robô ir do inı́cio ao fim de
um caminho. Ou seja, para definir o custo do algoritmo, explicou-se que era necessário
contar quantos blocos de comandos tinham sido utilizados. Para reforçar o conceito, foi
apresentado um mapa com 3 possibilidades de caminhos. Dividiu-se a turma e para cada
grupo foi designado um acompanhante (professor ou aluno de graduação), responsável
por auxiliar os alunos na discussão das soluções ou por incentivar a cooperação de to-
dos. Foi disponibilizada uma imagem alusiva ao robô para auxiliar na orientação espacial
dos alunos. Após cada grupo terminar seu algoritmo, foi solicitado que cada aluno con-
tasse individualmente, quantos comandos foram utilizados e anotassem em um papel. Na
sequência, dentro dos grupos, foi discutido as respostas de cada um dos alunos até que
chegassem em um consenso, e então o professor escreveu no quadro os custos respon-
didos por cada grupo nos respectivos caminhos. Foi perguntado à turma e apontado no

IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 155



quadro, qual dos caminhos tinha menor custo computacional. Dessa forma foi reforçado
o que era o custo computacional, explicando que quanto menos blocos de comandos o
robô precisava executar para chegar ao fim, mais rápida seria o trajeto e menos bateria
gastaria (todos itens palpáveis para os alunos). Para comprovar, foram reexecutados os
algoritmos cronometrando o tempo, associando a quantidade de comandos ao tempo. Por
fim, foi feita uma breve revisão do que foi feito na atividade.

Materiais: Além dos blocos de caminhos, foram utilizados pequenos blocos de coman-
dos encaixáveis, que descreviam os movimentos básicos do robô. Imagem do robô para
melhor orientação, além de um cronômetro para croônometrar o tempo.

3.4. Tarefa 4 - Introdução a programação com o software LEGO Mindstorms
Education

Objetivos: Introduzir a programação do robô com o software LEGO Mindstorms Educa-
tion EV3. Todos os conceitos abordados até a tarefa 3 deveriam ser utilizados para este
desafio introdutório à programação.

Metodologia: Primeiramente, relembrou-se a linguagem e o progresso até o momento.
Então, os alunos foram informados de que neste desafio seria utilizado o computador e
que através da programação do robô, ele percorreria o caminho que fosse definido por
eles. O professor explicou aos alunos que eles receberiam o mapa já utilizado no desafio
anterior, e com o auxı́lio do software LEGO Mindstorms Education EV3 eles deveriam
definir o programa para que o robô percorresse do inı́cio ao fim do mapa. O professor
solicitou aos alunos que eles primeiramente desenvolvessem o algoritmo com os blocos
de comandos de papel, para depois utilizar o computador. A introdução ao software, se
deu com um computador por aluno, onde o professor apresentou o algoritmo do primeiro
caminho, cuja execução foi programada e mostrada via projetor. Na sequência os alunos
definiram os programas para os demais caminhos. Por fim, foi feita uma breve revisão do
que foi feito na tarefa do dia.

Materiais: Além dos blocos de caminhos, foram utilizados pequenos blocos de comandos
encaixáveis, que descreviam os movimentos básicos do robô. Também, foi utilizado o
software LEGO Mindstorms Education EV3.

3.5. Tarefa 5 - Reforço de Custo Computacional

Objetivos: Esta tarefa busca reforçar o significado de custo computacional, onde os alu-
nos montam e programam novas sequências de comandos para execução de mais dois
caminhos para levar o robô do Inı́cio ao Fim de um mapa. Nesta atividade, os alunos
seguem com a utilização do software LEGO Mindstorms Education EV3.

Metodologia: Inicialmente, relembrou-se a linguagem e o progresso até o momento. Por
dificuldades dos alunos em assimilar este conceito, foi reaplicada a Tarefa 3, mostrando
outros 2 mapas. Porém, foi introduzida uma nova abordagem, foram disponibilizado ao
alunos, uma folha A4 impressa com os mapas para cada aluno e um modelo em miniatura
do robô para simular seu algoritmo.

Materiais: Folhas de exercı́cios contendo mapas para o cálculo do custo computacional
e modelo miniatura do robô [Cavalheiro et al. 2016].
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3.6. Tarefa 6 - Introdução ao comando de Repetição

Objetivos: Esta tarefa visa introduzir o comando repita na programação do robô, com o
software LEGO Mindstorms Education EV3. Ainda, era pretendido induzir a necessidade
de um novo comando para acabar com inúmeros comandos iguais em sequência e obter
um algoritmo menor, com menos blocos de comandos.

Metodologia: Inicialmente, relembrou-se a linguagem e o progresso até o momento.
Informou-se que seriam utilizados os computadores e que um novo bloco de comando
seria introduzido. O professor apresentou o primeiro caminho do dia, que era constituı́do
apenas por uma linha reta. Os alunos montaram o algoritmo em suas mesas e após, o pro-
fessor executou o algoritmo, questionando qual era o custo computacional. Na sequência,
o professor mostrou no quadro a quantidade de vezes que um dado comando se repetia
no algoritmo. Então, o professor questionou os alunos a respeito do que poderia ser feito
para simplificar. Sendo sugerido ou não, foi feita a apresentação aos alunos do bloco de
comando Repita, que foi explicado como sendo um comando que repete um ou mais co-
mandos contidos no seu interior um número pré-estabelecido (N) de vezes. Foi solicitado
que os alunos fizessem as alterações necessárias para adicionar o comando Repita em seus
algoritmos. Concluindo, os algoritmos foram executados com o robô no caminho e foi
explicado como calcular o custo computacional com o Repita. Salientou-se que o uso do
Repita não alterava o custo total, pois é calculado pelo número de comandos contido no
seu interior multiplicado pelo número de repetições. Por fim, foi feita uma breve revisão
do que foi feito na atividade do dia.

Materiais: Folhas de exercı́cios contendo mapas para o cálculo do custo computacional
e modelo miniatura do robô [Cavalheiro et al. 2016].

3.7. Tarefa 7 - Revisão do comando de Repetição

Objetivos: Revisar o comando Repita na programação do robô, mas desta vez, utili-
zando mais comandos dentro do mesmo bloco do comando Repita, com o auxı́lio do
software LEGO Mindstorms Education EV3 e dos blocos de comandos de papel. Deve-se
identificar a necessidade de repetir comandos quando uma parte do mapa (sequência de
comandos) se repete e não somente quando um único comando se repete e, que utilizando
a nova instrução, obtém-se um algoritmo com menos blocos de comandos.

Metodologia: Inicialmente, foram revisados a linguagem e o progresso até o momento.
Após, os alunos foram informados de que nesse desafio também iriam utilizar o computa-
dor para programar o robô e que o comando Repita deveria continuar sendo usado, sem-
pre que necessário. O primeiro mapa do dia era um quadrado, deixando-se que os alunos,
com os conhecimentos adquiridos até o momento, montassem o algoritmo necessário,
primeiro nos blocos de papel e depois no software LEGO Mindstorms Education EV3.
Para sincronizar as respostas dos alunos, o professor conduziu a aula mostrando que a
mesma sequência do caminho se repetia quatro vezes no decorrer do mapa, concluindo
que poderiam utilizar uma única vez a sequência de comandos avance e vira à direita
dentro de um Repita. Apresentando o segundo mapa do dia, aumentou-se a dificuldade,
sendo necessário três comandos dentro do repita. O professor projetou no quadro uma
sequência de comandos sem o uso do Repita e outra com o uso do Repita, para que os
alunos conseguissem ver que com o Repita, o algoritmo fica menor. Para finalizar o de-
safio do dia, o professor propôs que os alunos calculassem o custo computacional do
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algoritmo do segundo mapa com o uso do Repita e reforçou que o Repita não muda o
custo computacional, somente torna o algoritmo menor.

Materiais: Computadores, folhas de exercı́cios contendo mapas que tornassem intuitivo
o uso do comando Repita e modelo miniatura do robô [Cavalheiro et al. 2016].

3.8. Tarefa 8 - Reforço do comando Repita

Objetivos: Reforçar o comando Repita na programação do robô.

Metodologia: Devido a dificuldade de entendimento de alguns alunos, decidiu-se não
ir adiante no conteúdo que abordaria condicionais, retomando-se o comando Repita. O
mapa apresentado foi a junção dos mapas da tarefa anterior, porém focado no uso do
comando e identificação do caminho de menor custo computacional.

Materiais: Computadores, folhas de exercı́cios contendo mapas que tornassem intuitivo
o uso do comando Repita e modelo miniatura do robô [Cavalheiro et al. 2016].

3.9. Tarefa 9 - Introdução ao comando Repita Até

Objetivos: Introduzir o comando Repita Até na programação do robô, utilizando um
ou mais comandos dentro do mesmo bloco do comando Repita Até, com o auxı́lio do
software LEGO Mindstorms Education EV3. Deve-se introduzir a necessidade de repetir
comandos até que um determinado objetivo seja alcançado.

Metodologia: Inicialmente, relembrou-se a linguagem e o progresso até o momento.
Após, os alunos foram informados de que nesse desafio também seria utilizado o compu-
tador para programar o robô . O professor apresentou o novo comando do dia, o comando
Repita Até. Neste comando não é necessário informar o número de vezes que ocorrerão as
repetições, ou seja, a repetição só é finalizada quando um determinado objetivo (condição)
é alcançado. Foi apresentado os mesmo mapas já utilizados, apenas adicionando agora
uma condição de parada, no caso, uma placa amarela, e no algoritmo definia-se que re-
petia até achar esta placa amarela. Assim como os demais encontros, os alunos deveriam
calcular o custo computacional do algoritmo no mapa, apenas se atentando que algumas
vezes não era para calcular o custo até o fim, mas sim, até a placa amarela.

Materiais: Folhas de exercı́cios contendo um mapa que permita o uso do comando Repita
Até, placa amarela e modelo miniatura do robô [Cavalheiro et al. 2016].

4. Resultados e Discussão
Em relação às métricas quantitativas, em ambas as turmas o ganho médio total foi posi-
tivo, mas com variabilidade elevada. A turma da escola central aumentou, em média, 2,79
pontos no pós-teste, sendo que metade da turma obteve um ganho superior ou igual a 2,7
pontos. A turma da escola rural aumentou, em média, 1,89 pontos, com 50% da turma
acima de 1,7 pontos. O ganho alcançado pelos alunos com o desenvolvimento da ativi-
dade foi mensurado pela diferença entre as notas do pós e do pré-teste. A significância
desse ganho foi verificada por meio de um teste t para amostras pareadas, com α=0,05.
Neste teste a hipótese sob verificação supõe que o ganho médio dos alunos não difere de
zero, o que significa, na prática, que a atividade não melhora o desempenho dos alunos.
Em ambas as escolas, esta hipótese foi rejeitada, revelando que desempenho dos alunos
após o desenvolvimento no teste melhorou significativamente.
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Em relação às métricas qualitativas, verificou-se que as principais dificuldades en-
contradas pelo alunos foram: identificar com segurança os lados esquerdo e direito do
robô; determinar corretamente (contar) o número de comandos avance necessários para
percorrer os caminhos; usar corretamente o comando repita; quantificar o custo do cami-
nho quando usa o comando repita na atividade 7; orientar-se no caminho sem a ajuda do
marcador (modelo miniatura do robô). Entre as habilidades que todos os alunos apresen-
taram desde a primeira tarefa, pode-se destacar: a capacidade de construir um caminho
válido e a facilidade na utilização do software. Também observou-se que a maioria dos
alunos participava das tarefas, seja espontaneamente ou quando chamado.

5. Considerações Finais

Este trabalho relata o desenvolvimento de uma atividade1 composta por 11 tarefas, in-
cluindo um pré e um pós-teste, desenvolvida com 18 alunos do terceiro ano do ensino
Fundamental. As avaliações realizadas indicaram melhoria nas habilidades de pensa-
mento algorı́tmico, abstração e generalização dos alunos.

É possı́vel destacar desafios enfrentados ao longo do processo. Embora a plata-
forma Lego tenha trazido grande atrativo para o público alvo, sua utilização apresentou
alguns inconvenientes, tais como, mal contato dos motores e imprecisão na execução de
alguns movimentos. Outro fator observado é que a versão utilizada do software (a mais
atual no momento da aplicação) não tinha total compatibilidade com as versões anteriores
de robôs da plataforma, principalmente no que diz respeito aos sensores. Outro fator a
observar, está na utilização de computadores durante as aulas, que embora tenha oportu-
nizado a simulação dos algoritmos, trouxe também grande dispersão da turma. Contudo,
espera-se propor novas atividades com diferentes objetivos e público-alvo, para que seja
possı́vel ampliar a disseminação do PC na Educação Básica do Brasil.
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Abstract. HDrum is a Domain Specific Language for drum beat programming.
Programs written in HDrum look similar to the grids used to program drum
patterns in sequencers and drum machines, but as the language has an induc-
tive definition we can write abstractions that manipulate patterns. This paper
discusses the translation of HDrum patterns into MIDI files.

Resumo. HDrum é uma linguagem de domínio específico para a programação
de padrões de bateria eletrônica. Programas escritos em HDrum se parecem
com os grids disponíveis em sequencers e drum machines, mas como a lingua-
gem possui uma definição indutiva, o programador pode definir abstrações que
manipulam padrões gerando novos padrões. Este artigo discute a tradução de
programas HDrum para arquivos do tipo MIDI.

1. Introdução
HDrum [Du Bois and Ribeiro 2017] é uma linguagem de domínio específico para a pro-
gramação de padrões de bateria eletrônica. Os programas escritos em HDrum se parecem
com os padrões de bateria usados em sequencers e drum machines.

HDrum é na verdade uma algebra para padrões de bateria, fornecendo um con-
junto de todos os padrões e operações em cima desse conjunto. Como HDrum é embutida
na linguagem funcional Haskell, podemos definir abstrações para manipular esses padrões
gerando novos padrões. Este artigo discute a compilação da HDrum para arquivos MIDI,
um protocolo padrão usado para a descrição de música.

2. HDrum: Padrões de bateria em Haskell

2.1. Padrões de Bateria

HDrum é uma algebra (i.e., um conjunto e as respectivas funções em cima desse conjunto)
para a programação de linhas de bateria eletrônica. O conjunto de todos os padrões de
bateria pode ser descrito de maneira indutiva em Haskell usando um tipo algébrico de
dados:

data DrumPattern = X | O | DrumPattern :| DrumPattern

∗Trabalho em progresso
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A palavra especial data cria um novo tipo de dados em Haskell, no caso
DrumPattern. A definição diz que um padrão de bateria pode ser um hit (batida)
representado por X ou um rest (descanso) representado pelo símbolo O. Um padrão pode
ser também a composição sequencial de padrões usando o operador :|, que recebe como
argumento dois padrões e devolve um novo padrão de bateria.

Por exemplo, podemos definir dois padrões de bateria 4/4, um com um hit no
primeiro compasso chamado de kick e outro com um hit no terceiro chamado snare:

kick :: DrumPattern
kick = X :| O :| O :| O

snare :: DrumPattern
snare = O :| O :| X :| O

O símbolo (::) é usado em Haskell para definir o tipo de uma função ou valor e
pode ser lido como possui tipo, e.g., kick possui tipo DrumPattern.

Como DrumPattern é um tipo de dados recursivo, podemos definir funções re-
cursivas em Haskell que operam em cima de padrões de bateria. Por exemplo, geralmente
um padrão é repetido várias vezes dentro de uma música. Podemos definir um operador
de repetição de padrões (.*) da seguinte forma:

(.*) :: Int -> DrumPattern
-> DrumPattern

1 .* p = p
n .* p = p :| (n-1) .* p

O operador de repetição recebe como argumentos um inteiro n e um padrão de
bateria p e retorna um padrão que é a composição de n vezes p.

Como visto anteriormente, o operador de composição combina padrões de bateria
de qualquer tamanho ou formato, e.g.:

hihatVerse :: DrumPattern
hihatVerse = 8 .* (X :| O :| X :| O)

hihatChorus :: DrumPattern
hihatChorus = 4 .* (X :| X :| X :| X)

hihatSong :: DrumPattern
hihatSong = hihatVerse :| hihatChorus :|

hihatVerse :| hihatChorus

ou simplesmente:

hihatSong :: DrumPattern
hihatSong = 2 .* (hihatVerse :| hihatChorus)

Para que um padrão de bateria possa produzir algum som, este deve ser associado
a algum instrumento gerando assim uma Track (trilha), como será explicado na próxima
seção.
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2.2. Tracks
Track é a abstração usada em HDrum para associar um instrumento a um padrão de bate-
ria. O tipo de dados Track também é definido como um tipo algébrico em Haskell:

data Track = MakeTrack Instrument DrumPattern
| Track :|| Track

Uma trilha simples pode ser criada com o construtor MakeTrack, que assoscia
um instrumento (Instrument) a um DrumPattern. Uma trilha pode ser também a
composição paralela de outras duas trilhas que pode ser obtida usando o operador :||.
Na implementação corrente da linguagem HDrum, os instrumentos disponíveis para uso
são os sons de bateria providos pelo protocolo MIDI (ver seção 3)

Podemos usar os padrões kick e snare definidos anteriormente para criar tri-
lhas:

kickTrack :: Track
kickTrack = MakeTrack BassDrum kick

snareTrack :: Track
snareTrack = MakeTrack AcousticSnare snare

e também trilhas multiplas (multi-tracks):

rockMTrack :: Track
rockMTrack = kickTrack

:|| snareTrack
:|| MakeTrack ClosedHiHat (X:|X:|X:|X)

2.3. Compondo Tracks
O operador (:||) permite a composição paralela de trilhas, ou seja, adicionar uma nova
trilha a uma multi-trilha. Porém, para programar músicas é interessante permitir a com-
posição sequencial, por exemplo, definir as partes diferentes de uma música (e.g., intro-
dução, verso, refrão, etc) e depois compô-las em sequência formando toda a canção.

Um problema da composição sequencial é o que fazer quando os padrões das
trilhas possuem tamanhos diferentes. Assumimos que neste caso todos os padrões de uma
multi-trilha possuem o tamanho do maior padrão, ou seja, os padrões menores possuem
uma sequência de rests em seu final.

A linguagem HDrum fornece duas primitivas para compor trilhas em sequencia,
um operador de repetição (|*) e um operador para combinar duas trilhas multiplas ge-
rando uma nova trilha com multiplas tracks (|+). O operador de repetição é similar ao
operador .* mas opera com multi-tracks:

|* :: Int -> Track -> Track

O operador recebe como argumentos um inteiro n e uma trilha t e gera uma nova
trilha repetindo os padrões de cada trilha n vezes.

O operador de composição sequencial de trilhas

|+ :: Track -> Track -> Track

recebe duas trilhas (e.g., t1 e t2) e gera uma nova trilha que é a composição sequencial de
t1 seguida de t2, adicionando os rests necessários.
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3. Compilando HDrum para arquivos MIDI

MIDI é um protocolo padrão para transmissão de informações em tempo real para a exe-
cução de uma música. O protocolo define uma coleção de mensagens que pode ser usada
para tocar uma música ou para a comunicação entre dispositivos que suportam o protocolo
MIDI. Arquivos MIDI contém a descrição de uma música, i.e., informações necessárias
para reproduzir a mesma como por exemplo quais notas serão tocadas, quando serão to-
cadas, por quanto tempo, qual o volume ou intensidade, etc.

O protocolo MIDI suporta um conjunto grande de instrumentos e o tipo
Instrument de HDrum é um tipo algébrico em Haskell que lista todos os sons de bate-
rias disponíveis no protocolo Midi [MIDI MANUFACTURERS ASSOCIATION 2017]:

data Instrument = AcousticBassDrum
| BassDrum | SideStick
| AcousticSnare | HandClap
| (...)

Para gerar as mensagens MIDI, foi usada a biblioteca Haskell Codec.Midi que
fornece um tipo algébrico com todas as mensagens do protocolo. O programador deve
basicamente gerar uma lista contendo as mensagens MIDI e a bliblioteca converte essa
lista para um arquivo binário. Para o caso da HDrum, as principais mensagens necessárias
são NOTE ON e NOTE OFF que indicam quando um instrumento deve iniciar a ser tocado
e quando deve parar. Basicamente, o compilador da HDrum percorre a estrutura de dados
representando um padrão, gerando as mensagens de NOTE ON e NOTE OFF para o
instrumento especificado na trilha.

A mensagem NOTE ON é enviada para iniciar o som de um instrumento e a men-
sagem NOTE OFF é usada para parar o som. As mensagens NOTE ON e NOTE OFF
recebem três argumentos: um canal MIDI para onde a nota deve ser enviada (variando
entre 0 e 15), um valor representando uma nota (no caso da HDrum o valor especifica
qual o instrumento de percursão será tocado) e uma velocidade (entre 0 e 127). Exemplo:

track0 = [(0, NoteOn 9 36 80),
(24, NoteOff 9 36 0)]

No exemplo a mensagem NoteOn está sendo enviada pelo canal 9 (canal geral-
mente usado para baterias), o instrumento sendo tocado é o 36 (Bass Drum) em uma
intensidade 80. O primeiro elemento da tupla é sempre o tempo delta, ou seja, o número
de ticks (tempo) em relação a mensagem anterior que deve ser esperado para que a nova
mensagem seja processada. Dessa forma, a mensagem NoteOn é processada imediata-
mente, e a NoteOff é processada 24 ticks depois. O último argumento da mensagem
NoteOff é a velocidade de liberação da nota que, para instrumentos de percursão, é
sempre zero.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou a linguagem HDrum e discutiu os principais aspectos sobre a
compilação dessa linguagem para arquivos MIDI. Como trabalhos futuros, gostariamos
de usar os conceitos de HDrum para programar outros tipos de música além de linhas
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de bateria. Nosso objetivo final é obter uma linguagem para live coding de músicas
[McLean 2014].

A implementação atual de HDrum encontra-se em [Du Bois 2017].
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Abstract.  This assignment aimed to accomplish a location system for mobile
robots using digital image processing and, from the data obtained by image
analysis,  model  and execute a fuzzy controller  for  trajectory tracking.  The
controller was tested for both a simulation environment and a robot in a lab.

Resumo.  Este trabalho tem como objetivo demonstrar a construção de um
sistema de localização para robôs móveis utilizando processamento digital de
imagens e,  a  partir  de  dados obtidos  pela  análise  da  imagem,  modelar  e
implementar  um  controlador  fuzzy  para  o  rastreamento  da  trajetória.  O
controlador foi testado em ambiente de simulação e em ambiente físico com
um robô em laboratório.

1. Introdução
No princípio,  a ascensão da robótica manteve o foco em robôs industriais fixos com
braços  articulados  e  um  dispositivo  de  atuação,  com  a  finalidade  de  desenvolver
movimentos  simples  e  repetitivos.  Atualmente,  pesquisadores  em  robótica  têm
direcionado  esforços  para  o  desenvolvimento  de  robôs  cada  vez  mais  autônomos,
capazes de se deslocarem em meios  desconhecidos  e  mutantes,  sem necessidade de
intervenção humana durante a operação.

O robô utilizado neste trabalho possui tração diferencial em duas rodas, sendo
esse tipo um dos mais simples e mais utilizados em aplicações de robótica móvel. Robôs
como  esse  possuem  capacidade  de  locomoção  em  superfícies  e  são  comumente

1 Trabalho em progresso.
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utilizados  para  exploração  e  reconhecimento  de  terrenos,  auxílio  em  ambientes
hospitalares e residenciais e execução de tarefas nocivas para a saúde humana.

O artigo divide-se em sete seções. A primeira seção caracteriza o robô usado no
trabalho.  A  segunda  seção  trata  do  modelo  cinemático  do  robô,  evidenciando  as
variáveis empregadas no controle fuzzy.  Na terceira  seção é descrito o algoritmo de
processamento das imagens. A quarta seção explicita o desenvolvimento do controlador
fuzzy  com  base  nas  informações  da  seção  anterior.  Por  fim,  na  quinta  seção  são
apresentados os resultados obtidos,  na sexta seção são apresentadas as considerações
finais e na última seção são apresentadas as referências.

2. Modelo cinemático do robô
O modelo cinemático do robô móvel utilizado neste trabalho pode ser observado na
figura 1. O robô possui duas rodas independentes de tração diferencial e uma roda de
movimento livre, denominada roda Castor, para manter o equilíbrio da estrutura.

Figura 1: Modelo cinemático de um robô móvel com tração diferencial2.

Onde:

(x, y) = Posição do referencial fixo no robô em relação ao referencial fixo no
espaço de trabalho. 

θ = Ângulo de orientação do robô em relação ao referencial fixo no espaço de
trabalho.

b = Comprimento do eixo.

r = Raio de giro do robô.

          rd ( re ) = Raio da roda direita (e esquerda).

2 Fonte: Disponível em: <www.dca.ufrn.br/~pablo/FTP/sist_rob/cap02.pdf> Acesso em ago.
2017.
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ω = Velocidade angular do robô.

         ωd ( ωe ) = Velocidade angular da roda direita (e esquerda).

v = Velocidade linear do robô.

         vd ( ve ) = Velocidade linear da borda da roda direita (e esquerda).

A velocidade linear e a velocidade angular do robô podem ser escritas em termos
da velocidade angular das rodas, do raio e do comprimento do eixo do robô (distância
entre as rodas).

⌈ωv ⌉=⌈ (rd /2)(r e/2)

(rd/b)−(r e/b)⌉∗⌈ωd

ωe ⌉ (I)

As coordenadas (x, y) e θ dão a posição do robô no plano cartesiano. É relevante
observar  que,  caso  as  velocidades  das  rodas  forem  iguais  ( vd = ve ),  o  robô
percorrerá uma linha reta. Se as velocidades forem diferentes e a velocidade da roda
direita for maior que a da roda esquerda ( vd > ve ), o robô descreverá uma trajetória
circular no sentido anti-horário. De outro modo, quando a velocidade da roda esquerda
for maior que a da roda direita ( ve > vd ), o robô percorrerá uma trajetória circular
no sentido horário. 

3. Processamento digital de imagens
Essa seção do trabalho tem a finalidade de, a partir da análise das imagens, determinar a
localização do robô móvel no espaço e a localização do destino no qual deseja-se que o
robô se encontre.  A captura das imagens ocorre posicionando uma câmera com rede
sem fio no teto do laboratório, com seu foco direcionado para o piso. O processamento
e análise das imagens realiza-se com a linguagem de programação Python e com a
biblioteca de visão computacional OpenCV em um computador acoplado no robô.

Para  o  algoritmo  identificar  a  localização  do  robô,  utilizou-se  marcadores
circulares, de cor verde e de tamanhos distintos, posicionados no robô (figura 2). Sabe-
se que a cor verde é mais sensível para os olhos humanos, por esse motivo, dispositivos
capturam a cor verde com uma maior resolução em relação a outras cores.

Figura 2: Robô móvel de tração diferencial utilizado nos testes práticos.
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Um  passo  crucial  no  processamento  de  imagens  é  a  segmentação.  A
segmentação consiste na divisão de uma imagem em segmentos. O método mais simples
de segmentação de imagens é a limiarização. A limiarização estabelece um valor limiar
para a intensidade dos níveis de cinza dos pixels de uma imagem.

O  método  abordado  para  a  segmentação  dos  marcadores  utiliza  os  mesmos
conceitos básicos de uma limiarização, entretanto realiza uma segmentação baseada em
cores. Para isso, o limiar consiste em uma variação de valores que os pixels da imagem
podem assumir. Como os marcadores são da cor verde, a segmentação deve segmentar
tonalidades de verde.  Todos os pixels com tonalidades de verde dentro de uma faixa
estipulada recebem a cor branca e os pixels fora da faixa recebem a cor preta.

Seleciona-se as duas maiores áreas que possuem a cor verde, evitando assim, a
captura de pixels ruidosos. Como os testes são realizados em um ambiente controlado,
garante-se que as maiores áreas de cor verde segmentadas na imagem pertençam aos
marcadores. O resultado da segmentação baseada em cores pode ser observado na figura
3a.

Finalmente,  calcula-se  o  centroide  de  cada  círculo.  Com  os  pontos  x,y dos
centroides é possível traçar  uma reta  que passa por  esses dois pontos.  O ângulo de
inclinação dessa reta (θ) é o ângulo de orientação do robô no espaço cartesiano.  O
ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas é facilmente obtido pela
seguinte relação trigonométrica:

θ=arctan (
y2− y1
x2− x1

)

Onde os pontos x1, y1 e x2, y2 corresponde aos centroides dos marcadores.

Figuras  3a  e  3b:  Resultado  da  segmentação  em  cores  (3a).  Ângulo  de
orientação do robô (3b).

Após determinar o ângulo de orientação do robô, o último passo consiste em
encontrar  na  imagem o ponto  destino  para  onde deseja-se que o  robô  se desloque.
Estipulou-se que no ponto de destino localizaria-se o marcador com a menor área. Em
4a observa-se o resultado da segmentação com o ponto de destino incluso.
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É essencial possuir uma referência para a posição frontal do robô, nesse caso
estabeleceu-se que a posição frontal do robô é o círculo de área média, logo o círculo de
maior área compõe a traseira do robô. Calcula-se a distância do robô para o destino, que
corresponde à distância entre os centroides de maior área (traseira do robô) até a menor
área (ponto de destino), segmentadas na imagem. O ângulo (ɑ) da reta que passa por
esses dois pontos é a orientação do ponto destino no espaço cartesiano.

Figuras  4a  e  4b:  Resultado  da  segmentação  dos  três  marcadores  (4a).
Resultado final com todas as variáveis fuzzy (4b).

4. Controle fuzzy
A partir das informações obtidas na seção 3, elabora-se o controlador fuzzy para o robô
mover-se de um ponto a outro.  O controlador fuzzy tem como objetivo minimizar o
ângulo  e a distância entre as duas retas e aɣ s regras fuzzy são representadas por duas
entradas e duas saídas. O modelo básico do controlador conhecido na literatura e as
regras fuzzy foram fundamentadas em Faria et al (2016).

O controlador recebe a distância (D) e a diferença de ângulo ( ) entre o robô e oɣ
ponto de destino e retorna à velocidade linear e à velocidade angular necessárias para
minimizar, respectivamente, a distância e a diferença de ângulo. Na figura abaixo pode-
se observar o gráfico representando o centro de massa do robô móvel (x,y) e o ponto
que deseja-se alcançar ( xr , yr ). Onde   = ɣ   -  ɑ θ.

Figura 5: Distância entre o centro de massa do robô e o ponto de destino3.

3 Fonte: (FARIA, H. G. et al., 2016).
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As regras fuzzy abordadas fundamentam-se totalmente nesse gráfico. Se   forɣ
positivo,  ou  seja,   >  ɑ θ,  o  robô  precisará  virar  para  à  esquerda  para  aumentar  θ,
minimizando a diferença entre os ângulos e vice-versa. Se o ângulo  for nulo, o robôɣ
deverá percorrer uma reta.  A denominação das variáveis fuzzy e as regras fuzzy são
explicitadas nos quadros abaixo:

ɣ

NB NS Z PS PB

VS VS

(RF)

VS

(RS)

VS

(Z)

VS

(LS)

VS

(LF)

S S

(RF)

S

(RS)

S

(Z)

S

(LS)

S

(LF)

D M M

(RF)

M

(RS)

M

(Z)

M

(LS)

M

(LF)

B B

(RF)

B

(RS)

B

(Z)

B

(LS)

B

(LF)

VB  VB

(RF)

VB

(RS)

VB

(Z)

VB

(LS)

VB

(LF)

       Quadro 1: Regras fuzzy.

Variável    Denominação Descrição

ɣ

NB
NS
ZE
PS
PB

Negative Big
Negative Small

Zero
Positive Small
Positive Big

D e v

VS
S
M
B

VB

Very Small
Small

Medium
Big

Very big

ω

LF
LS
Z

RS
RF

Left Fast
Left Small

Zero
Right Slow
Right Fast

Quadro 2: Variáveis fuzzy.

A partir da velocidade máxima que cada roda pode assumir, é possível calcular a
velocidade  angular  (ω)  e  linear  (v)  do  robô,  desse  modo vel ee veld são
respectivamente a velocidade da roda esquerda e da roda direita, da seguinte forma:

v=
r
2
∗(veld+vel e)  ω=

r
b
∗(veld−vele)

Os intervalos de valores que as variáveis de entrada e saída podem assumir são
descritos abaixo.

Distância (D)      0 ~ 800 (pixels)

Diferença de ângulo (ɣ) -3.14 ~ 3.14

Velocidade linear do robô (v) 0 ~7.6

Velocidade ângular do robô (ω)  -15.6 ~ 15.6

 Tabela 1: Intervalo de valores das variáveis fuzzy.
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5. Resultados
Devido à grande complexidade da implementação de controle em hardware, utilizou-se
uma  ferramenta  de  simulação  para  validar  o  controlador  fuzzy.  O  ambiente  de
simulação  utilizado  denomina-se  Sim.I.am  e  é  específico  para  simulação  de  robôs
móveis com tração diferencial em Matlab. 

A  partir  do  controlador  obtido  na  quarta  seção,  pelas  especificações  físicas
(comprimento  do  eixo)  e  mecânicas  (velocidade  máxima)  do  robô,  somando-se  as
características do ambiente de simulação (distância máxima), executou-se a simulação.
Nas imagens a seguir estão representadas as respostas dos controladores no tempo, com
a finalidade de minimizar, respectivamente, a distância e a diferença de ângulo entre o
ponto inicial e o ponto de destino.

Figuras 6a e 6b: Em azul a distância do robô. Em vermelho a distância para o
objetivo (6a). Em azul o ângulo do robô. Em vermelho o ângulo do objetivo
(6b).

Após  a  validação  do  controlador  na  simulação,  foi  colocado  em  prática  o
controlador no robô real.  As figuras 7a,  7b e 7c mostram a ação do controlador de
trajetória para movimentar o robô de um ponto a outro.

Figuras 7a, 7b e 7c: Robô na posição inicial (7a). Controlador fuzzy corrigindo
os erros de ângulo e distância (7b).  Robô na posição final com erros nulos
(7c).

6. Conclusão
Neste  trabalho  executou-se  um  sistema  de  localização  de  robôs  móveis  utilizando
processamento de imagem. Com o controle elaborado, atingiu-se o objetivo de o robô
desenvolver uma trajetória de um ponto a outro apenas com as informações da análise
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das imagens obtidas, sem a necessidade de sensores adicionais. A opção pela lógica
fuzzy é  das  mais  convenientes,  uma vez  que direciona  o  foco para  a  resolução do
problema,  facilitando e otimizando a implementação do controlador,  pois dispensa a
necessidade de custosas modelagens matemáticas.  

Este trabalho está em estágio de progresso, trabalhos futuros serão realizados
com a finalidade de comparar o desempenho desse método visual em relação a outros
métodos de localização.  Da mesma forma,  será planejado o desenvolvimento de um
controlador para o desvio de obstáculos.
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Abstract. Internet of Things is characterized by a lot of intelligent devices con-
nected to the network, many of them providing resources. In this scenario, with
huge growth of resources, the procedure of discovery and selection is charac-
terized as an open research challenge. This proposal for the classification and
selection of the most appropriate resource for client’s requests makes use of
fuzzy logic to deal with uncertainties in the definition of ideal weights for QoS
attributes. The results obtained with the use of fuzzy logic for the treatment of
uncertainty are presented.

Resumo. A Internet das Coisas caracteriza-se por uma grande quantidade de
dispositivos inteligentes conectados em rede, muitos deles disponibilizando re-
cursos. O procedimento de descoberta e seleção neste cenário, cuja quantidade
de recursos é crescente, caracteriza um desafio de pesquisa em aberto. Este
artigo apresenta uma proposta para classificação e seleção do recurso mais
adequado à requisição do cliente com o emprego de lógica fuzzy para tratar
as incertezas na definição dos pesos ideais para os atributos de QoS. Os re-
sultados obtidos com o uso de lógica fuzzy para o tratamento da incerteza são
apresentados.

1. Introdução
O cenário atual contabiliza mais de seis bilhões de coisas conectadas à Internet disponibi-
lizando serviços aos clientes e previsão de mais de 100 bilhões até 2025 [Research 2017].
O número de serviços será maior à medida que as coisas fı́sicas poderão fornecer uma ou
mais funcionalidades.

Um desafio a ser vencido após a descoberta dos recursos é classificar os serviços
para selecionar o que melhor atende a solicitação do usuário [Garcı́a 2012], sendo esta
uma tarefa difı́cil e demorada. Os processos de classificação vem se concentrando nas pre-
ferências do usuário, que frequentemente estabelecem uma ordem baseada na Qualidade
de Serviço (QoS) ou propriedades não-funcionais (NFPs - Non-Functional Properties)
[Schröpfer et al. 2006].

Para atender o perfil operacional da infraestrutura tı́pica da IoT, entretanto, o pro-
cesso de descoberta de recursos deve considerar tanto os requisitos funcionais como os

∗Estágio Inicial
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não-funcionais. Os funcionais descrevem explicitamente as funcionalidades dos recursos,
ou seja, o que ele pode oferecer e os não-funcionais definem informações adicionais sobre
os serviços, tais como: desempenho e segurança [Khutade and Phalnikar 2014].

Os recursos, geralmente disponibilizados por meio de serviços, possuem atributos
de QoS com valores apresentando unidades de medidas heterogêneas e faixas amplas nos
valores mı́nimos e máximos. Para selecionar o recurso mais oportuno para a requisição
do cliente, é essencial a correta especificação destes valores.

No ambiente computacional os responsáveis por definir estes valores devem ter
conhecimento de todas as caracterı́sticas dos atributos de qualidade, e desta forma avaliar
os valores para qualificar os recursos. Considerando que em cada instituição a definição
destes valores pode ser feita por especialistas com percepções diferentes, surge a incerteza
quando da definição dos valores a serem adotados como atributos de QoS.

Neste contexto, este artigo apresenta um modelo que explora a lógica fuzzy para
o tratamento da incerteza na definição do grau de importância dos atributos de qualidade
dos recursos disponibilizados na Internet das Coisas.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apresentados
conceitos sobre lógica fuzzy, na Seção 3 o processo de classificação de recursos utilizado,
na Seção 4 o modelo utilizado para tratamento da incerteza, na Seção 5 são discutidos os
Trabalhos Relacionados e ao final são feitas as Considerações Finais.

2. Lógica Fuzzy
A teoria do conjunto fuzzy, que tem sido amplamente aplicada para modelar as am-
biguidades do pensamento humano, também resolve efetivamente as incertezas nas
informações disponı́veis para tomada de decisão baseada em múltiplos critérios. A
adequação de substituições versus critérios e o peso de significância de critérios são ava-
liados em termos de valores linguı́sticos representados por números difusos. No conjunto
fuzzy, as variáveis linguı́sticas são usadas para descrever termos difusos que mapeiam
variáveis linguı́sticas para variáveis numéricas. Os valores de verdade da lógica Bo-
oleana são substituı́dos com intervalos de unidade no processo de tomada de decisão
[Alabool and Mahmood 2013].

Assim, matematicamente, um conjunto é definido como uma coleção finita, infi-
nita, ou contável infinita de elementos. Em cada caso, cada elemento é um membro do
conjunto ou não. No entanto, em sistemas fuzzy, o elemento pode estar parcialmente den-
tro ou fora do conjunto. Assim, a resposta à pergunta: “x é membro de um conjunto A”
não tem uma resposta definitiva, como verdadeiro ou falso.

2.1. Conjuntos Fuzzy

Um conjunto fuzzy A definido no universo de discurso U¬∅ é caracterizado
por uma função de pertinência µA :U→ [0, 1], caracterizado pela expressão
[Barros and Bassanezi 2010]:

A = {(x, µA(x)) | x ∈ U ∧ µA(x) ∈ [0, 1]}
Para cada x ∈ X, µA(x) representa o grau de pertinência de x em A.

x ∈ (A, µ)⇐⇒ x ∈ A ∧ µ(x) 6= 0
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Desta forma, pela função de pertinência cada elemento x ∈ U tem um grau de
pertinência em cada conjunto A, expressando o quanto é possı́vel para o elemento x per-
tencer ao conjunto A. Assim, quando um elemento com grau de pertinência 0, significa
que não está incluso no conjunto fuzzy. Enquanto que um elemento com grau 1 está
totalmente incluı́do neste.

2.2. Fuzzificação

Considerando as especificidades da área de aplicação do presente trabalho foram adotadas
funções de pertinência triangulares. Um número fuzzy triangular A pode ser definido por
uma tripla (a, b, c) com a função de pertinência dada pela Eq.(1) dada a seguir:

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.

(1)

2.3. Defuzzificação

A defuzzificação é o processo que produz um resultado quantificável na lógica fuzzy. Isso
significa que a defuzzificação transforma um número fuzzy em um único número. Exis-
tem muitos métodos diferentes de defuzzificação, sendo para este trabalho considerado o
método da média ponderada dos máximos, conforme a Eq. (2) dada a seguir

Z0 =
µ(x)iwi
µ(x)i

(2)

onde Z0 é a saı́da defuzzificada, µ(x)i é o grau de pertinência e wi é o valor de peso de
saı́da fuzzy.

3. Classificação de Recursos
O processo de descoberta de recursos engloba a classificação e seleção dos recursos mais
adequados à requisição do cliente. Nesta seção é apresentado o algoritmo para Análise de
Decisão de Múltiplos Critérios (MCDA - Multiple Criteria Decision Analysis) empregado
no processo de classificação e seleção de recursos utilizado neste trabalho.

Análise de Decisão de Múltiplos Critérios (MCDA) refere-se à tomada de de-
cisões na presença de critérios múltiplos, geralmente conflitantes. Os algoritmos MCDA
visam auxiliar no julgamento da tomada de decisão utilizando um conjunto de objetivos e
critérios, estimando seus pesos de importância relativa e estabelecendo a contribuição de
cada opção em relação a cada critério de desempenho. MCDA não é apenas um conjunto
de teorias, metodologias e técnicas, mas também uma perspectiva especı́fica para lidar
com problemas de tomada de decisão [Figueira et al. 2005].

O algoritmo The Simple Additive Weighting (SAW) usa uma pontuação de
avaliação para classificar cada opção disponı́vel. A pontuação é obtida através de va-
lores de critérios normalizados multiplicados por um peso. As opções são classificadas
em ordem decrescente de acordo com sua pontuação final, que é a soma das pontuações
para cada critério [Tzeng and Huang 2011].
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O algoritmo MCDA utilizado neste artigo é uma adaptação dos algoritmos SAW e
Web Service Relevancy Function (WsRF) [Al-Masri and Mahmoud 2007], com a primeira
etapa de normalização de dados proposta por [Liu et al. 2004].

Para a normalização da matriz são definidos dois vetores. O primeiro N =
{n1,n2,...,nm}. O valor de nj pode ser 0 ou 1. Será 1 quando o aumento de qi,j beneficia a
requisição do cliente e 0 quando o aumento de qi,j não beneficia a requisição do cliente.
O segundo vetor C = {c1, c2,...,cm} contém constantes com o máximo valor normalizado
para cada atributo.

As seguintes etapas devem ser realizadas para o cálculo da avaliação dos recursos
através do algoritmo MCDA:

1. Normalizar a matriz Q = (qij)n×m de acordo com a Eq.(3) se o critério deve
ser maximizado ou Eq.(4) se o critério deve ser minimizado. Nestas equações,
1
n

∑n
i=1 qi,j é a média dos atributos de qualidade j na matriz Q [Liu et al. 2004].

vi,j =





qi,j
1
n

∑n
i=1 qi,j

if 1
n

∑n
i=1 qi,j 6= 0

and
qi,j

1
n

∑n
i=1 qi,j

< cj

and nj = 1
cj if 1

n

∑n
i=1 qi,j = 0

and nj = 1
or

qi,j
1
n

∑n
i=1 qi,j

≥ cj

(3)

vi,j =





1
n

∑n
i=1 qi,j
qi,j

if qi,j 6= 0

and nj = 0

and
1
n

∑n
i=1 qi,j
qi,j

< cj
cj if qi,j = 0

and nj = 0

or
1
n

∑n
i=1 qi,j
qi,j

≥ cj
(4)

2. Calcular o vetor pontuação de cada opção disponı́vel. Cada pontuação pode
ser calculada usando a Eq.(5) a e o operador max(vj) representando o maior
valor de atributo normalizado na coluna j. Portanto, precisamos definir uma
matriz que represente a contribuição de pesos para cada recurso, onde w =
{w1, w2, w3, ..., wj}. Cada peso nesta matriz representa o grau de importância
ou fator de peso associado a uma propriedade QoS especı́fica. Os valores de des-
ses pesos variam de 0 a 1. A Eq.(5)b soma todos os atributos de qualidade para o
recurso Ri, onde N representa o número de atributos.

hi,j = wj

[
vi,j

max(vj)

]
; Ri =

∑N
j=1 hi,j e MCD(Ai) =

[
100 ∗Ri

max(R)

]
. (5)

4. Tratamento da Incerteza
Neste processo de classificação de recursos, que podem satisfazer a requisição do usuário,
a avaliação dos atributos de QoS é uma etapa desafiadora. A definição do grau de im-
portância dos atributos de QoS pelo usuário e/ou administradores da infraestrutura compu-
tacional é uma atividade que depende da experiência e conhecimento de cada indivı́duo. A
participação de várias pessoas neste processo pode apresentar divergências nas definições
dos valores dos atributos de QoS. O tratamento da incerteza introduzido por estas di-
vergências constitui a contribuição central deste trabalho.

Para avaliar o emprego da lógica fuzzy na especificação dos atributos de QoS
ideais, definidos pelos especialistas do ambiente computacional, foi utilizado o dataset
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Tabela 1. Atributos do dataset QWS

Atributo Descrição Unidade
RT - Tempo de Resp. Tempo de enviar uma requisição e receber sua resposta ms
AV - Disponibilidade Número de invocações corretas/total invocações %
TH - Taxa de Transf. Total de invocações por um determinada perı́odo %
RE - Confiabilidade Taxa de erro no total de mensagens %
LA - Latência Tempo que o servidor leva para processar uma requisição ms

QWS versão 2.0 disponibilizado por [Al-Masri and Mahmoud 2007], com 2.505 recursos
e 9 atributos de qualidade. A Tabela 1 descreve os 5 atributos utilizados.

A Fig. 1 e a Tabela 2 apresentam os Termos Linguı́sticos e os pesos atribuı́dos.

Figura 1. Representação dos Conjuntos Fuzzy

Tabela 2. Grau de Importância
Termo Linguı́stico Valor
MA - Muito Alto (0.8,1.0,1.0)
A - Alto (0.6,0.8,1.0)
M - Médio (0.4,0.6,0.8)
B - Baixo (0.2,0.4,0.6)
MB - Muito Baixo (0.0,0.2,0.4)

Tabela 3. Avaliação dos Espec.
Atrib Esp1 Esp2 Esp3 Esp4
RT M A B A
AV MA MA A MA
TH M M A A
RE A A MA A
LA MA A MB A

A Tabela 3 simula a definição do grau de importância para cada atributo de quali-
dade utilizando os Termos Linguı́sticos definidos por cinco especialistas. Esta avaliação
tem por objetivo definir os pesos a serem atribuı́dos a cada atributo com o intuito de dis-
ponibilizar os recursos mais adequados à requisição do usuário.

Na Tabela 4 é apresentada a conversão dos Termos Linguı́sticos, atribuı́dos pelos
especialistas, em números fuzzy triangulares. Na sequência, determina-se a média fuzzy,
seguida da etapa de defuzzificação utilizando o método da média ponderada. Ao final os
valores dos atributos são normalizados.

Os valores normalizados resultantes serão aplicados no processo de classificação e
seleção de recursos com a aplicação do algoritmo MCDA na classificação do dataset con-
tendo 5 atributos de qualidade para 10 recursos, conforme Tabela 5. Cada linha representa
um recurso e cada coluna um atributo de qualidade. O nome dos recursos foram omiti-
dos para reduzir o espaço utilizado pelas tabelas. Os valores dos atributos RT - Tempo
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Tabela 4. Cálculo dos Pesos de QoS

Atrib Esp1 Esp2 Esp3 Esp4 Média Fuzzy Defuzz Norm
RT (0.4,0.6,0.8) (0.6,0.8,1.0) (0.2,0.4,0.6) (0.6,0.8,1.0) (0.45,0.65,0.85) 0.65 0.70
AV (0.9,1.0,1.0) (0.9,1.0,1.0) (0.6,0.8,1.0) (0.9,1.0,1.0) (0.83,0.95,1.00) 0.93 1.00
TH (0.4,0.6,0.8) (0.4,0.6,0.8) (0.6,0.8,1.0) (0.6,0.8,1.0) (0.50,0.70,0.90) 0.70 0.75
RE (0.6,0.8,1.0) (0.6,0.8,1.0) (0.9,1.0,1.0) (0.6,0.8,1.0) (0,68,0.85,1.00) 0.87 0.94
LA (0.9,1.0,1.0) (0.6,0.8,1.0) (0.0,0.2,0.4) (0.6,0.8,1.0) (0,53,0.70,0.85) 0.70 0.75

de Resp. e LA - Latência são melhores se forem baixos e os valores dos atributos AV -
Disponibilidade, TH - Taxa de Transf. e RE - Confiabilidade são melhores se forem altos.

Tabela 5. Exemplo
de Dataset

RT AV TH RE LA
302,75 89 7,1 73 187,75
482,00 85 16 73 1
3321,4 89 1,4 73 2,6
126,17 98 12 67 22,77
107,00 87 1,9 73 58,33
107,57 80 1,7 67 18,21
255,00 98 1,3 67 40,8
136,71 76 2,8 60 11,57
102,62 91 15,3 67 0,93
200,00 40 13,5 67 41,66

Tabela 6. Atributos
Normalizados

RT AV TH RE LA
1,70 1,07 0,97 1,06 0,21
1,07 1,02 2,19 1,06 38,56
0,15 1,07 0,19 1,06 14,83
4,07 1,18 1,64 0,98 1,69
4,80 1,04 0,26 1,06 0,66
4,78 0,96 0,23 0,98 2,12
2,02 1,18 0,18 0,98 0,95
3,76 0,91 0,38 0,87 3,33
5,00 1,09 2,10 0,98 41,46
2,57 0,48 1,85 0,98 0,93

Tabela 7. Atributos
Classificados

RT AV TH RE LA R
0,24 0,91 0,33 0,94 0,00 61
0,15 0,87 0,75 0,94 0,70 86
0,02 0,91 0,07 0,94 0,27 56
0,57 1,00 0,56 0,86 0,03 76
0,67 0,89 0,09 0,94 0,01 66
0,67 0,82 0,08 0,86 0,04 62
0,28 1,00 0,06 0,86 0,02 56
0,53 0,78 0,13 0,77 0,06 57
0,70 0,93 0,72 0,86 0,75 100
0,36 0,41 0,63 0,86 0,02 58

A primeira etapa da classificação é a normalização dos dados. Para tanto, conside-
ramos os vetores N={0,1,1,1,0} e C={5,2,3,2,50}. Os atributos Response Time e Latency
qualificam o recurso com valores baixos obtidos pela Eq.(3) e Availability, Throughput e
Reability qualificam com valores altos pela Eq.(4).

A Tabela 7 apresenta os valores dos atributos após aplicar a Eq.(5)a, ou seja dividir
o valor normalizado da Tabela 6 pelo maior valor normalizado de cada coluna, multipli-
cado pelo peso calculado através da lógica fuzzy w={0.70,1.00,0.75,0.94,0.75}. O valor
MCDA é obtido aplicando a Eq.(5)b, que irá somar todos os valores de atributos em cada
linha. Após é aplicada a Eq.(5)c que irá qualificar o recurso com um valor que vai de 0 a
100. Será dado o valor 100 para o melhor recurso do dataset. O resultado da classificação
está informado na coluna ”R”. A classificação final é apresentada ao cliente em ordem
decrescente, ou seja, do recurso mais qualificado ao menos qualificado.

O uso de Termos Linguı́sticos facilita aos especialistas a definição do grau de
importância de cada atributo, de forma padronizada, reduzindo possı́veis erros por desco-
nhecimento dos valores mı́nimo e máximo de cada atributo.

5. Trabalhos Relacionados
Esta seção apresenta os trabalhos relacionados à pesquisa em desenvolvimento que explo-
ram o emprego de Lógica Fuzzy em algoritmos MCDA para a classificação de recursos.
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[Priya and Chandramathi 2014] apresenta um método de seleção de recursos utili-
zando lógica fuzzy e QoS. Este trabalho utilizou apenas dois atributos de qualidade e não
considera as preferências do usuário e/ou especialistas.

O trabalho de [Deni et al. 2013] apresenta um modelo que utiliza lógica fuzzy
e algoritmo MCDA SAW para classificar o desempenho de alunos. Para cada item da
avaliação foram definidos Termos Linguı́sticos. Os autores também definiram através
dos Termos Linguı́sticos os pesos de importância para cada item avaliado. Os valores de
pontuação são defuzzificados e classificados com o algoritmo MCDA SAW.

[Kumar et al. 2013] aplicam lógica fuzzy na especificação dos pesos de dez
critérios avaliados por cinco especialistas com o objetivo de classificar seis estratégias de
manutenção. Também utiliza algoritmo MCDA SAW para classificar a melhor estratégia
com os pesos definidos pelos especialistas.

No trabalho de [Sediyono et al. 2013] utiliza lógica fuzzy e MCDA SAW para de-
terminar os tipos de culturas alimentares adequadas para serem cultivadas em uma deter-
minada área usando vários critérios, como textura do solo, precipitação, irrigação, clima e
topografia. Os autores definem regras para fuzzificar os valores dos atributos e seus pesos
são determinados pelos autores.

O modelo proposto, por sua vez, utiliza lógica fuzzy possibilitando a participação
de vários especialistas na definição dos pesos dos atributos de QoS. A classificação pro-
duzida com o algoritmo MCDA proposto, empregando tratamento fuzzy nos pesos dos
atributos de QoS apresentou resultados promissores.

6. Considerações Finais

Neste artigo é apresentado um modelo que propõe tratar a incerteza dos especialistas
na definição de pesos para atributos de QoS. Como principal contribuição do trabalho
desenvolvido até o momento, pode ser destacado o emprego da lógica fuzzy na definição
dos pesos dos atributos e utilização dos mesmos no algoritmo MCDA para a classificação
dos recursos mais adequados à requisição do cliente.

Com o emprego de lógica fuzzy na resolução de conflitos entre os especialistas na
definição de graus de importância para cada atributo de QoS foi possı́vel promover uma
adequação dos pesos utilizados no algoritmo MCDA, considerando assim os recursos de
melhor qualidade no resultado das requisições dos clientes.

A perspectiva com a proposição do método de classificação e seleção de recur-
sos é potencializar o processo de ranqueamento de recursos do middleware EXEHDA
[Lopes et al. 2014], capacitando o mesmo para um cenário de elevada escalabilidade e
dinamicidade quando da composição do ambiente computacional, situação esta tı́pica da
infraestrutura provida pela IoT.

Destacamos como Trabalho Futuros a avaliação de outras funções para
defuzzificação e a expansão do modelo com emprego de lógica fuzzy na pré-classificação
dos atributos de qualidade, com intuito de reduzir o esforço computacional gerado pelo
algoritmo MCDA.
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Proposta de atividade para o sexto ano do ensino
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Marilton Aguiar1

1Centro de Desenvolvimento Tecnológico - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Rua Gomes Carneiro, 1 – 96.010-610 – Pelotas – RS – Brasil

{jlnvjunior, simone.costa, lfoss, reiser, dubois, marilton}@inf.ufpel.edu.br

Abstract. This paper presents a proposal of activity to the sixth year of elemen-
tary school. The activity was divided into tasks that address several topics of
sorting. This work is linked to a university extension project based on Com-
putational Thinking. All tasks were elaborated to make the use of computers
unnecessary, proposing a material that is attractive to students, accessible and
able to explore the skills of data organization, algorithmic thinking and assess-
ment.

Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de atividade voltada para o sexto
ano do ensino fundamental. A atividade foi dividida em tarefas que abordam
diversos pontos do conteúdo de ordenação. O trabalho está vinculado a um pro-
jeto universitário de extensão baseado no Pensamento Computacional. Todas as
tarefas foram elaboradas de forma que não seja necessária a utilização de com-
putadores, desenvolvendo um material que seja atrativo aos alunos, acessı́vel
e capaz de explorar as habilidades de organização de dados, pensamento al-
gorı́tmico e avaliação.

1. Introdução
O avanço que os computadores trouxeram para o auxı́lio na troca de informações é algo
imensurável. A cada dia as pessoas são bombardeadas com notı́cias e mensagens de
todos os lados, de forma curta e objetiva, graças às novas tecnologias que permitem a
rápida troca de conhecimento entre as pessoas através da internet. A facilidade em obter
e reproduzir dados através do computador é algo que torna imprescindı́vel o uso de tal
artifı́cio em áreas da educação.

No ambiente escolar o computador é uma ferramenta muito útil no processo de
ensino-aprendizagem, um estı́mulo à pesquisa e ao raciocı́nio, tendo seu uso como re-
curso técnico e instrumental para todas as áreas do conhecimento [da Silva 2009]. O
grande problema em inserir a computação nas escolas da rede pública é a sua falta de in-
fraestrutura. A carência de um ambiente propı́cio dificulta qualquer tipo de aproximação
que os alunos poderiam ter com o conhecimento computacional. O pensamento compu-
tacional aparece justamente para apresentar uma saı́da a estes problemas, propondo uma
forma diferente de abordar a computação.

∗Trabalho em estágio inicial.
†Projeto com chancela da SBC e realizado com o apoio da PREC e PRPPG / UFPel.
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O Pensamento Computacional é uma habilidade fundamental para todos, tanto
quanto a leitura e a escrita [Wing 2006]. Ele estabelece uma metodologia para a solução
de problemas fundamentada em conceitos da computação que pode ser aplicada com ou
sem a utilização de recursos.

Este trabalho propõe uma atividade fundamentada em metodologias e técnicas de
ordenação com o objetivo de promover as habilidades de organização de dados e pen-
samento algorı́tmico para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Para isso,
desenvolveu-se um conjunto de tarefas que podem ser aplicadas num ambiente escolar
sem infraestrutura adicional, utilizando um material acessı́vel e barato de ser confeccio-
nado.

A atividade proposta neste artigo tem seu foco no tema de ordenação, uma das
tarefas mais comuns na computação. Muitos projetos permanecem em aberto a espera de
algum algoritmo que possa resolvê-los de forma eficiente, o que evidencia a importância
do domı́nio deste tópico. A atividade propõe tarefas lúdicas e intuitivas de forma que os
alunos consigam estabelecer paralelos entre o conhecimento adquirido em sala de aula e
situações do seu cotidiano.

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 descreve uma breve
motivação e apresenta alguns trabalhos relacionados. A Seção 3 descreve a metodologia
adotada e a Seção 4 detalha a atividade proposta. A Seção 5 contém considerações finais.

2. Motivação e Trabalhos Relacionados
Partindo da necessidade de levar a computação até escolas da rede pública do ensino
fundamental nasce a motivação para o desenvolvimento deste projeto. Tendo como prin-
cipais dificuldades a infraestrutura apresentada por estas instituições de ensino, surge o
interesse em desenvolver estratégias simples e efetivas para a promoção do pensamento
computacional nestes ambientes.

Muitos trabalhos atuais retratam o uso da computação como aliada na formação de
estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Em particular diversos trabalhos já bus-
cam trabalhar conceitos do Pensamento Computacional e, em alguns casos, abster-se de
computadores para o ensino da computação. Santos et al. [Santos et al. 2015] apresenta
em seu trabalho uma proposta de atividade voltada para o quinto ano do ensino funda-
mental a qual utiliza a técnica de Computação Desplugada [Bell et al. 2011]. A proposta
utiliza como inspiração o software Scratch, mais precisamente o modo de construção dos
algoritmos utilizando blocos.

Silva et al. [da Silva et al. 2014] em seu trabalho aplicou oficinas voltadas para
professores da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte. O objetivo do projeto
era proporcionar aos mesmos a prática da utilização do software Scratch como forma de
auxı́lio para a elaboração de aulas lúdicas, ensinando computação através da técnica de
Computação Desplugada. O trabalho mostrou um retorno positivo por parte dos profes-
sores, os quais ressaltaram a importância da atividade. A utilização de atividades lúdicas
fortaleceram os vı́nculos de interação entre professores e alunos, reforçando a necessidade
de mais aproximações semelhantes a esta.

De França et al. [de França and do Amaral 2013] descrevem em seu trabalho a
realização de oficinas de Scratch com alunos do Estado de Pernambuco visando estimu-
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lar o desenvolvimento do Pensamento Computacional. O projeto apresentou resultados
satisfatórios relativos ao aprendizado do conteúdo.

3. Metodologia
A atividade Ordenação é um trabalho em progresso o qual busca, com base em um
conjunto de competências previamente organizadas e apontadas como metas a serem
alcançadas, que os alunos possam compreender os processos de ordenação, relações de
ordem, formas de ordenação, algoritmos de ordenação e consigam estabelecer um para-
lelo de tais conhecimentos com questões do seu dia a dia.

A atividade foi planejada para ser realizada sem a necessidade do uso de compu-
tadores, aumentando o número de escolas capazes de aderirem ao projeto, pois a falta de
uma infraestrutura adequada é um dos maiores impedimentos para que as escolas possam
de fato aplicar diversas propostas já existentes para o ensino de Computação.

A atividade é dividida em tarefas. Cada tarefa apresenta um tópico diferente rela-
tivo à ordenação, buscando realizar de forma lúdica e intuitiva a inserção de conhecimen-
tos computacionais na vida dos alunos, através de recursos que possam captar a atenção
dos mesmos. As tarefas apresentam jogos e exercı́cios que estimulam a competição e
o trabalho em equipe, incitando a interação do aluno com o professor e colegas para a
resolução dos problemas. As tarefas serão realizadas junto aos alunos uma vez por se-
mana, cada uma possuindo aproximadamente sessenta minutos de duração.

4. Proposta
A atividade foi divida em quatro tarefas onde a primeira tarefa tem cunho introdutório,
a qual aborda conceitos básicos de como ordenar palavras e números. Segue uma breve
descrição de cada uma das tarefas.

4.1. Tarefa 1: Introdução à Ordenação e Combinação de Critérios

Sumário / Objetivo. Esta tarefa tem cunho introdutório, preocupando-se em garantir que
os alunos tenham os conhecimentos básicos sobre como estabelecer uma ordem dado um
conjunto de elementos. São abordados exemplos de ordem alfabética, numérica, crescente
e decrescente. Também são abordados exemplos de combinações de critérios para tratar
eventuais empates na ordenação.

Metodologia. A atividade inicia com o professor dizendo aos alunos que para uma ordem
ser estabelecida é necessário utilizar-se algum recurso que dê sentido a mesma. Os mais
comumente usados são as letras e os números que, em alguns casos, são combinados para
estabelecer uma ordem. O professor apresentará um isopor com diversas palavras afi-
xadas de tamanhos (números de letras) diferentes. De forma intuitiva o professor deve
convocar os alunos para que juntos realizem a ordenação das palavras em ordem decres-
cente baseado na quantidade de letras que as mesmas possuem, realizando perguntas do
tipo: “Das palavras que temos aqui, qual será a primeira em nossa ordem?”, “Agora que
encontramos a primeira palavra, qual vocês acham que virá em seguida?”. Em seguida,
o professor convocará os alunos para realizar a ordenação das mesmas palavras em or-
dem alfabética crescente. O ponto importante nesta etapa é que o professor esclareça que
ambas as convenções utilizadas para estabelecer a ordem são chamadas de critérios de
ordenação. Na sequência será trabalhado junto aos alunos a combinação destes critérios.
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Para isso serão ilustrados no isopor nomes de clubes de futebol do Brasil. Junto com o
nome dos clubes também há a informação de quantos tı́tulos brasileiros os mesmos ganha-
ram. Novamente, junto com os alunos, uma tabela será montada utilizando como critério
principal o número de tı́tulos ganhos em ordem decrescente. Tal tabela apresentará em-
pate em casos especı́ficos na quantidade de tı́tulos ganhos justamente para a combinação
de critérios ser realizada, realizando o desempate através dos nomes dos clubes em ordem
alfabética crescente. Ao final da aula os alunos recebem uma lista de exercı́cios relativos
ao conteúdo abordado.

Materiais. Para realização desta tarefa são necessárias folhas de isopor contendo as pa-
lavras a serem ordenadas, todas elas com quantidade de letras diferentes. Também é
necessária a confecção dos nomes dos clubes de futebol e a quantidade de tı́tulos venci-
dos por cada um deles para que sejam afixados em folhas de isopor. Utiliza-se também
um quadro para que os nomes possam ser expostos e fiquem visı́veis a todos os alunos
durante a realização da tarefa.

4.2. Tarefa 2: Relações de Ordem – Total e Parcial

Objetivo. Esta tarefa tem como objetivo apresentar aos alunos as relações de ordem e
suas caracterı́sticas, bem como demonstrar que existem diferentes tipos de relações de
ordem.

Metodologia. A aula inicia com o professor dando exemplos de onde as relações de or-
dem podem ser encontradas no dia a dia dos alunos como em filas para pegar ônibus e
a ordem alfabética dos nomes na lista de chamada da turma. A primeira etapa da tarefa
consiste na construção de duas árvores, uma árvore genealógica e uma árvore numérica
contendo os múltiplos. Na árvore genealógica as relações serão realizadas utilizando o
critério de antepassado, por exemplo: “Vovô é antepassado do meu pai”, “Meu pai é meu
antepassado”. Já na árvore numérica dos múltiplos, a relação é realizada quando o número
seguinte é múltiplo do anterior, por exemplo: “Existe um número que ao multiplicarmos
por 1 resulte em 3? Sim. Então 3 é múltiplo de 1, logo há uma relação entre os dois”.
A construção de ambas as árvores bem como as relações presentes nelas serão realizadas
pelo professor em conjunto com os alunos e tem como objetivo a identificação posterior
das propriedades destas relações, como: irreflexividade, assimetria, antissimetria e tran-
sitividade. A diferença de ambos os exemplos fica por conta das propriedades que os
mesmos apresentam. Enquanto a árvore genealógica apresenta a propriedade de assime-
tria, a árvore dos múltiplos apresenta a propriedade antissimétrica. Isso caracteriza que a
primeira possui uma relação de ordem ampla e a segunda uma relação de ordem estrita.
Como conclusão, estas informações devem ser passadas pelo professor de forma intuitiva
aos alunos.

Materiais. Para realização desta tarefa são necessárias folhas de papel contendo o mo-
delo de árvore genealógica presente no material e folhas para que os alunos realizem a
montagem da árvore dos múltiplos.

4.3. Tarefa 3: Diferentes Formas de Ordenação: Algoritmo Selection Sort

Objetivo. Esta tarefa, bem como a tarefa seguinte, têm como objetivo ensinar aos alunos
diferentes formas de realizarem a ordenação de dados. Para isso serão utilizados os algo-
ritmos de ordenação Selection Sort e Quick Sort. Nesta tarefa o algoritmo abordado será
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o Selection Sort. Os alunos aprenderão como o algoritmo funciona, seu passo a passo e
colocarão em prática o aprendizado para concluir os exercı́cios propostos.

Metodologia. A tarefa inicia com o professor contextualizando o uso dos algoritmos de
ordenação, explicando que uma máquina não é capaz de ordenar os elementos de um con-
junto como um humano, sendo necessário a criação de um programa que estabeleça uma
sequência de ações padronizada para a realização da ordenação, concluindo que esta é a
finalidade destes algoritmos. O professor deve usar exemplos que estejam próximos aos
alunos de onde os algoritmos de ordenação são utilizados como, por exemplo, na lista de
contatos dos celulares. Após a parte introdutória o professor partirá para a explicação do
funcionamento do algoritmo Selection Sort. Para isso, entregará para cada um dos alunos
um conjunto de cartas. Cada conjunto contêm nove cartas onde cada uma delas possui
uma letra e um número. Sendo assim, as cartas serão colocadas na seguinte disposição:
5, 2, 3, 7, 1, 9, 8, 4, 6. Esta sequência formará a palavra “apostarei”. O professor deverá
anunciar que a turma junto a ele deverá descobrir qual é a palavra secreta que está escon-
dida no conjunto de cartas. O passo a passo do algoritmo será realizado pelo professor
enquanto o algoritmo é explicado. No final da execução do algoritmo as cartas estarão
ordenadas e a palavra secreta formada: “sapateiro”. Para concluir, o professor entregará
aos alunos uma folha contendo os exercı́cios relativos a tarefa. Nestes exercı́cios serão
testados os conhecimentos ensinados em aula fazendo com que os alunos simulem o passo
a passo do algoritmo para o conjunto de números que lhes é passado na folha.

Materiais. Para realização desta tarefa é necessário confeccionar conjuntos de cartas,
conforme exemplo ilustrado na Figura 1, um para cada aluno. Também é necessário a
impressão das folhas de exercı́cio para os alunos.

Figura 1. Modelo de carta utilizado na Tarefa 3.

4.4. Tarefa 4: Diferentes Formas de Ordenação: Algoritmo Quick Sort
Objetivo. Esta tarefa complementa a anterior, introduzindo uma forma diferente de re-
alizar a ordenação de dados, desta vez utilizando o algoritmo Quick Sort. Os alunos
aprenderão o funcionamento do algoritmo e colocarão em prática seus conhecimentos
nos exercı́cios propostos.

Metodologia. Os alunos serão divididos em grupo para que a distribuição do material
da aula seja realizada. Cada grupo receberá oito caixas as quais possuem pesos diferen-
tes umas das outras e uma balança. O professor também possui um conjunto de caixas
para poder explicar e realizar o funcionamento do algoritmo junto dos alunos. As caixas
são colocadas em uma bancada na ordem pré-determinada pelo professor. Após isso a
explicação do algoritmo pode ser iniciada. O professor e os alunos escolherão uma caixa
para ser o elemento pivô, e a partir daı́ realizarão a comparação do peso da pivô com as
demais caixas utilizando a balança. As que possuı́rem peso inferior que a caixa pivô fi-
carão à sua esquerda e as que possuı́rem peso superior à sua direita. Após a primeira leva
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de comparações ser realizada a caixa pivô terá sua posição encontrada e para sinalizar isso
deve ser colocada atrás das demais mantendo sua posição, deixando assim dois grupos de
caixas ainda não ordenadas à frente. Um novo pivô para cada grupo será escolhido e o
processo será repetido até que todas as caixas sejam ordenadas. Após a explicação, os
alunos realizarão a execução do algoritmo, auxiliados pelo professor que, se necessário,
pode realizar novamente a explicação do passo a passo com os alunos. Para concluir esta
tarefa os alunos realizarão uma folha de exercı́cios para testar os conhecimentos obtidos
em aula.

Materiais. Para realização desta tarefa é necessária a confecção do conjunto de caixas
(exemplo de caixa ilustrada na Figura 2) e a colocação de pesos distintos dentro de cada
uma delas, sendo um conjunto para cada grupo de alunos. É importante ressaltar que
cada conjunto de caixas precisa ter o mesmo peso que os demais, ou seja, cada caixa que
possua a mesma cor terá o mesmo peso em todos os conjuntos. É necessário também uma
balança para cada grupo de alunos. Por fim são necessárias folhas para a confecção da
lista de exercı́cios que é entregue aos alunos.

Figura 2. Modelo de caixa.

5. Considerações Finais

Este artigo apresentou uma proposta de atividade para abordar o tema de ordenação, seu
material e sua metodologia. O projeto está sendo desenvolvido para se adaptar à estrutura
da maioria das escolas públicas brasileiras, utilizando recursos que não exigem grande
dificuldade de serem obtidos, além de não haver necessidade de uma infraestrutura com-
plexa para a realização de suas tarefas. Os conhecimentos aplicados em cada etapa do
projeto são acessı́veis para qualquer aluno que esteja cursando o sexto ano do ensino
fundamental, sem exigir nenhum tipo de pré-requisito voltado a área computacional.

A atividade Ordenação ainda é um trabalho em processo de desenvolvimento.
Desta forma nem todas as tarefas pretendidas para o projeto estão aqui citadas. Planeja-se
a elaboração de, pelo menos, mais uma tarefa que abordará questões de complexidade al-
gorı́tmica com foco nos algoritmos de busca apresentados na listagem de tarefas. Também
será desenvolvido um teste final para avaliar o desempenho dos alunos e o nı́vel de apren-
dizagem obtido.
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Esta atividade será aplicada em turmas de sexto ano da rede pública municipal de
Pelotas, incentivando o ensino da computação nas escolas e expandindo o Pensamento
Computacional para cada vez mais pessoas.
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Abstract. The present article aims to present a systematic literature review
(RSL) of the studies related to the use of fuzzy logic, for evaluation or promotion
of learning, from articles published in the main events and national publicati-
ons related to education and organized by SBC: RBIE, SBIE, WIE and CBIE
Workshops. Sixteen articles were analyzed with the aim of presenting a view
of the researches carried out in Brazil. Some results show that, in the scope
of this review, the most used method in the fuzzification stage was the Triangu-
lar relevance function. In relation to the inference was the Mamdani and for
the defuzzification step the most used were the Centroid and Center of Gravity
methods.

Resumo. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma revisão sis-
temática de literatura (RSL) dos trabalhos relacionados à utilização de lógica
fuzzy, para avaliação ou promoção de aprendizagens, a partir de artigos publi-
cados nos principais eventos e publicações nacionais relacionados à educação e
organizados pela SBC: RBIE,SBIE,WIE e nos Workshops CBIE. Foram analisa-
dos 16 artigos, com o objetivo de apresentar uma visão das pesquisas realizadas
no Brasil. Alguns resultados mostram que, no escopo desta revisão, o método
mais utilizado na etapa de fuzzificação foi a função de pertinência Triangular.
Em relação a inferência foi o Mamdani e para a etapa de defuzzificação os mais
utilizados foram os métodos Centróide e Center of Gravity.

1. Introdução
A Lógica Fuzzy (LF) se utiliza da teoria dos conjuntos fuzzy, os quais permitem repre-
sentar conceitos vagos, expressos em linguagem naturais como pequeno, quente, bom e
ruim. Esta representação não depende somente do conceito, mas também do contexto em
que ela está inserida. Um conjunto fuzzy é obtido pela sua função de pertinência, que
é definida de conjunto universo, no intervalo de [0,1] [Fabri and Fabri 2002]. Conforme
[Zadeh 2008] a LF provê a formalização de duas notáveis capacidades humanas: a tomada
de decisões racionais em ambiente de imprecisão ou incertezas e a realização de uma
grande variedade de tarefas fı́sicas e mentais sem qualquer medição e cálculo. Salienta-se
a capacidade de se assemelhar ao pensamento humano, em relação a informações impre-
cisas para a tomada de decisão, caracterı́stica que a diferem da abordagem clássica, neces-
sitando conhecimento profundo do sistema nas equações precisas [Malvezzi et al. 2010].

∗Projeto com chancela da SBC e realizado com o apoio da PREC e PRPPG / UFPel.
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A abordagem fuzzy permite exprimir um conhecimento com conceitos subjetivos, auxili-
ando em situações como a avaliação de alunos frente à existência de incerteza por parte
dos avaliadores, professores, pedagogos, tutores, etc. Diversos estudos aplicam a LF
como ferramenta na área de Ensino e Aprendizagem (EA), visando avaliar o desempenho
de discentes. Neste contexto, aplicou-se a revisão sistemática da literatura (RSL) que visa
responder perguntas especı́ficas a partir da identificação, seleção e avaliação crı́tica de
estudos [Kitchenham and Charters 2007].

Sendo assim, este trabalho objetiva apresentar uma revisão sistemática de litera-
tura relacionada a utilização da LF como estratégia facilitadora ou avaliadora de apren-
dizagens em pesquisas realizadas no Brasil. A revisão foi realizada a partir de artigos
publicados nos principais eventos ou revista que estão relacionados à educação que são
promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC): Revista Brasileira de In-
formática na Educação (RBIE), Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE),
Workshop de Informática na Escola (WIE) e nos Workshops do Congresso Brasileiro de
Informática na Educação (CBIE).

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve a metodolo-
gia que foi utilizada para o levantamento de informações. Na seção 3 são apresentadas as
respostas as três questões de pesquisa consideradas. Por fim, na seção 4, são relacionadas
algumas conclusões.

2. Metodologia
Para apresentar uma visão brasileira relacionada a estudos sobre a LF no EA a RSL,
apresentada neste artigo, foi baseada em [Kitchenham and Charters 2007], 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.

Tabela 1. Critérios de seleção
ID Critério Tipo
I1 Tratar de lógica fuzzy e aprendizagem Inclusão
E1 Estar duplicado Exclusão
E2 Não estar relacionado a aprendizagens Exclusão
E3 Ser apenas resumo ou artigos curtos (short paper) Exclusão
E4 Ser estudo secundário (por exemplo RSL) Exclusão

A formalização do protocolo, realizada no planejamento, e a execução da pesquisa
foi efetivada no software Parsifal1, uma ferramenta online projetada para apoiar pesqui-
sadores na realização de RSL.

Visando atingir o objetivo de apresentar uma visão da utilização da LF no EA
para avaliação e promoção de aprendizagens foram incluı́das no protocolo as seguintes
questões de pesquisa:

• QP1: Quais são os principais objetivos dos estudos que envolvem LF no EA e com
que finalidade especı́fica a LF foi utilizada nos projetos em EA?
• QP2: Quais são os métodos utilizados para fuzzificação e defuzzificação?

1Disponı́vel em:<http://parsif.al>. Acesso em: 10 jul 2017
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• QP3: Quais são os softwares utilizados nos estudos para manipular informações
fuzzy no contexto de EA?
Ainda durante o processo de planejamento da RSL, para facilitar a sistematização

dos resultados, foram criadas perguntas idênticas às questões de pesquisa e cadastradas no
módulo de extração de dados da ferramenta Parsifal. Assim, durante a etapa de execução
da pesquisa, os pesquisadores leem o estudo e realizam o preenchimento do formulário
que é criado pela ferramenta. Em relação a data de publicação, não foi especificado um
determinado perı́odo, ou seja, no que diz respeito ao ano de publicação nenhum estudo
foi excluı́do. A Tabela 1 descreve os critérios de seleção que foram considerados no
protocolo desta RSL.

Tabela 2. Quantidade de artigos por ano de publicação
Ano Total Ano Total
2006 1 2012 2
2007 1 2013 2
2009 2 2014 3
2010 3 2016 2

Na etapa seguinte (execução da pesquisa), a string de busca [(“difusa”) or
(“fuzzy”)] foi submetida ao mecanismo de busca da SBC2. Foram recuperados, ao todo,
19 estudos. Destes, 16 foram incluı́dos no estudo e 3 excluı́dos sendo 1 pelo critério E1 e
2 pelo critério E3. Todos os estudos estão relacionados a aprendizagens e não foram loca-
lizados estudos secundários (por exemplo alguma outra RSL sobre LF e aprendizagens).

A Tabela 2 mostra a quantidade de artigos publicados sobre LF no EA por ano
de publicação. É possı́vel observar que, no Brasil, o primeiro artigo publicado nos
eventos/publicações da SBC relacionados a educação data de 2006. Daquele ano até
2016, o número de publicações varia de nenhuma (2008, 2011 e 2015) até três (2010 e
2014).

3. Análise e discussão dos dados
Esta seção apresenta uma sı́ntese das principais informações relacionadas as três questões
consideradas na pesquisa. As Tabelas 3, 4, 5 mostram respectivamente os objetivos,
variáveis linguı́sticas de entrada e saı́da e os métodos de cada trabalho analisado na RSL.

3.1. Principais objetivos dos estudos que envolvem LF no EA e com que finalidade
especı́fica a LF foi utilizada nos projetos em EA

Na análise dos 16 estudos foi observado que dois objetivos estavam presentes nos proje-
tos. A Tabela 3 mostra que um grupo de estudos está focado em avaliar o desempenho
dos estudantes (44%), normalmente em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). O
segundo grupo, vai além, ou seja, além da avaliação também tem por objetivo tomar me-
didas ou executar ações que favoreçam a aprendizagem (56%) normalmente a partir de
uma prévia avaliação de desempenho, de conhecimento ou análise do perfil do estudante.

Em relação aos estudos que possuem como proposta a avaliação de desempenho
por meio de estratégias fuzzy, alguns projetos são desenvolvidos tendo um AVA ou al-
gum software similar como ambiente base onde ocorrem e são avaliadas as interações

2Disponı́vel em:<https://goo.gl/NJN5Dz>. Acesso em: 30 jun 2017.
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Tabela 3. Objetivos
Objetivo Objeto da avaliação Estudos
Avaliação Redações discursivas [Nobre and Pellegrino 2010]
da aprendizagem Questões discursivas [Vilela et al. 2012]

TCC [Balieiro et al. 2016]
Nı́vel de aprendizagem em AVA [da Costa et al. 2006, Malvezzi et al. 2010,

Arias et al. 2012, Junior et al. 2014]
Avaliação e Estilo de aprendizagem [Rodrigues et al. 2016]
promoção de aprendiza-
gens

Nı́vel de aprendizagem em AVA [Martins et al. 2013, Wilson 2011,
Rissoli et al. 2007, Carneiro et al. 2013,
Mateus et al. 2014, Mateus et al. 2009]

Criação e correção de provas e si-
mulados

[Junior and Costa 2009]

Jogos heurı́sticos adversaristas [Neto and Direne 2010]

com o sistema (desempenho em responder questões, tempo gasto para responder, com-
plexidade das questões, dentre outras). Em [Junior et al. 2014] a descoberta automática
das estruturas de Redes Bayesianas, utilizando LF, permite modelar a aprendizagem do
aluno. A base de dados considera as notas e tempo de realização de testes, previa-
mente resolvidos por alunos em um AVA. De forma similar, em [da Costa et al. 2006],
o desempenho final do estudante (variável de saı́da) é avaliado, por meio da LF, a
partir da entrada das variáveis: (i) percentual de acertos de questões, (ii) tempo para
resolução, e (iii) grau de complexidade das atividades ou questões. Na mesma linha em
[Malvezzi et al. 2010] as interações em um ambiente virtual de aprendizagem são utiliza-
das para medir o nı́vel de aprendizagem dos alunos (variável de saı́da). Foram considera-
das, como variáveis de entrada, a participação em chats (bate-papo), fóruns de discussão
e resultado de testes. Em [Arias et al. 2012], apresenta um modelo de avaliação multi-
dimensional [Saleh and Kim 2009, Weon and Kim 2001] (considerando importância, di-
ficuldade e complexidade das questões). Neste caso, as entradas levam em conta o peso
das notas, as taxas de acertos, os tempos para resolução, a complexidade e a importância
das questões. A saı́da do sistema, a partir dos métodos fuzzy, é uma avaliação (pontuação)
que leva em conta as incertezas de todas as variáveis de entrada.

Em [Vilela et al. 2012] é apresentado um sistema especialista chamado SCATeDi
que é baseado em LF e tem por objetivo a correção automática de questões discursivas.
São consideradas as variáveis cobertura (divisão da quantidade de termos do aluno iguais
aos do professor pela quantidade total de termos do professor) e precisão (divisão da
quantidade de termos do aluno iguais aos do professor pela quantidade total de termos
do aluno) para medir o desempenho final do aluno. Em [Balieiro et al. 2016] o objetivo
era avaliar trabalhos de conclusão de curso (TCC) expressando o conhecimento dos es-
pecialistas (professores) que utilizam termos qualitativos para definir a nota final de um
TCC e em [Nobre and Pellegrino 2010] o foco estava na avaliação automática de redações
dissertativas.

Alguns trabalhos consideram a avaliação como parte do objetivo pois a utili-
zam para, de alguma forma, promover ou auxiliar no desenvolvimento de aprendizagens.
Em [Rodrigues et al. 2016] e [Carneiro et al. 2013] a avaliação procura identificar o es-
tilos do EA, com o uso de um algoritmo baseado em LF, capaz de otimizar (persona-
lizar) a seleção de conteúdos a serem apresentados aos alunos. Na mesma linha, em
[Martins et al. 2013], o estudo apresenta um sistema EAD adaptativo voltado ao ensino
de inglês sem a intervenção de um tutor pois é avaliado o nı́vel de conhecimento do estu-
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dante em relação ao conteúdo. Essa avaliação permite o direcionamento a um conteúdo
ou atividade adequada ao nı́vel identificado. Também em [Wilson 2011] é avaliado o de-
sempenho do aluno no AVA com o objetivo de retornar um nı́vel de ajuda (variável de
saı́da). São considerados o tempo sem interagir, a quantidade de caracteres inseridos, os
pedidos de ajuda e dificuldade do exercı́cio proposto.

Um assistente virtual é apresentado em [Rissoli et al. 2007] onde, por meio
da LF são identificados comportamentos do estudante sobre o conteúdo e suas ati-
vidades de aprendizagem. O desempenho do aluno no ambiente virtual viabiliza a
proposição de conteúdos de reforço ou desempenho mais avançado. De forma similar,
em [Mateus et al. 2014] é apresentado um agente pedagógico animado que reage, por
meio de recomendações ao estudante, a informações passadas pelo agente fuzzy que, por
sua vez, utiliza informações (variáveis de entrada) relacionadas ao desempenho do aluno
em testes práticos e teóricos. Em [Mateus et al. 2009] é desenvolvida a ideia de imple-
mentar agentes BDI (belief-desire-intention - [Georgeff et al. 1999]) para fornecer análise
do desempenho dos estudantes através do uso da LF. O objetivo dessa análise é conduzir
o estudante para uma utilização mais apropriada do ambiente. O foco dessa pesquisa é
construir uma arquitetura BDI que possa ser integrada a qualquer AVA.

Tabela 4. Sistemas fuzzy - Variáveis linguı́sticas de entrada e saı́da
Estudos Variáveis de entrada Variáveis de saı́da (Resul-

tados)
[Nobre and Pellegrino 2010] Índice de coesão, ı́ndice de ambiguidade e

contradição e ı́ndice de forma
Coesão fuzzy – CF

[Vilela et al. 2012] Precisão individual, cobertura individual, precisão
global e cobertura global

Similaridade

[Junior et al. 2014] Akaike Information Criterion, Bayesian Dirichlet
equivalence e Minimum Description Length

Qualidade

[Balieiro et al. 2016] Produção, domı́nio e adequação Nota final
[da Costa et al. 2006] Grau de complexidade da atividade, tempo dedicado

e percentual de acertos
Desempenho do estudante

[Malvezzi et al. 2010] Participação em chats, participação em fóruns,
realização de tarefas, notas em testes parciais

Nı́vel de aprendizagem

[Arias et al. 2012] Acertos, tempos para realização, complexidade das
tarefas, importância e pesos

Matriz de ajuste

[Rodrigues et al. 2016] Notas Combinação de estilos de
aprendizagem

[Martins et al. 2013] Tempo de resposta, quantidade de acertos, sequência
de questões corretas, sequência de questões erradas

Mostrar apoio e pular eta-
pas

[Wilson 2011] Tempo sem interagir, quantidade de caracteres inseri-
dos, pedidos de ajuda e dificuldade do exercı́cio pro-
posto

Nı́vel de ajuda

[Rissoli et al. 2007] Esforço e desempenho Sig-psico (representa a
aquisição de conceitos
significativos para um
estudante)

[Junior and Costa 2009] Nı́vel de dificuldade Porcentagem de questões
fáceis, porcentagem de
questões intermediárias e
porcentagem de questões
difı́ceis

[Carneiro et al. 2013] Tempo de resposta e dificuldade Não penaliza, penaliza
pouco, penaliza e penaliza
muito

[Mateus et al. 2014] Desempenho prático e desempenho teórico Avaliação geral
[Mateus et al. 2009] Tempo e desempenho Comportamento do agente

Em [Junior and Costa 2009] é apresentado um estudo cujo objetivo é gerar e cor-
rigir provas e simulados. A LF foi utilizada para cálculo do percentual de questões fáceis,

192 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



intermediárias e difı́ceis incorporadas à prova. Com pouco detalhamento em relação a
utilização da LF, em [Neto and Direne 2010] é apresentada uma abordagem para ensino
de habilidades táticas em jogos educacionais.

A Tabela 4 relaciona os trabalhos desta RSL com as respectivas variáveis de en-
trada e saı́da. Essas informações ajudam a entender os objetivos de cada estudo.

3.2. Métodos utilizados na fuzzificação e defuzzificação dos Sistemas Fuzzy para
EA

A Tabela 5 apresenta os métodos que foram citados nos trabalhos que foram incluı́dos
nesta RSL. É possı́vel observar uma maior utilização da função de pertinência Triangular
em relação a Gausiana e Trapezoidal. Em relação aos métodos de inferência, o Mamdani
foi o mais citado e em relação a defuzzificação alguns métodos foram utilizados com
destaque para Centróide e Center of Gravity (COG).

Tabela 5. Métodos
Método Estudos
Funções de Pertinência
Gausiana [Nobre and Pellegrino 2010, Mateus et al. 2009]
Triangular [Nobre and Pellegrino 2010, da Costa et al. 2006, Arias et al. 2012,

Balieiro et al. 2016, Vilela et al. 2012, Rodrigues et al. 2016]
Trapezoidal [da Costa et al. 2006, Martins et al. 2013, Wilson 2011, Vilela et al. 2012]
Método de inferência
Mamdani [Nobre and Pellegrino 2010, da Costa et al. 2006, Arias et al. 2012,

Junior and Costa 2009, Mateus et al. 2014]
Mı́nimo [Balieiro et al. 2016, da Costa et al. 2006, Junior and Costa 2009,

Mateus et al. 2014]
Fuzzificador
Singleton [Balieiro et al. 2016]
Método de desfuzificação
Centróide [Nobre and Pellegrino 2010, Junior et al. 2014, da Costa et al. 2006]
minddle of maximum (MOM) [Balieiro et al. 2016]
Centro de Área ou COA (Centre of Area
Method)

[Malvezzi et al. 2010]

Center of Gravity (COG) de Lancaster e Wi-
erman

[Arias et al. 2012, Junior and Costa 2009, Mateus et al. 2014, Vilela et al. 2012]

3.3. Softwares utilizados nos estudos para manipular informações fuzzy em EA

Em relação ao uso de software para manipular informações relativas a lógica fuzzy, em
[Vilela et al. 2012, Martins et al. 2013, Wilson 2011, Junior and Costa 2009] foi utilizada
a linguagem de programação JAVA com a API jFuzzyLogic3. O ambiente Matlab com
Fuzzy Logic Toolbox foi utilizado em [Arias et al. 2012, Nobre and Pellegrino 2010].
Em [Balieiro et al. 2016] é citada a utilização do Matlab, porém não foi especificada a
utilização da Fuzzy Logic Toolbox.

4. Conclusões

O principal objetivo deste artigo foi apresentar uma visão da utilização da LF para
avaliação e promoção do EA de trabalhos desenvolvidos no Brasil na área de Computação.
Diversos estudos aplicam a LF afim de avaliar o desempenho dos alunos, neste contexto
aplicou-se a revisão sistemática da literatura.

3Disponı́vel em: <http://jfuzzylogic.sourceforge.net/html/index.html>. Acesso em:10 jul 2017
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Nesta RSL pode-se constatar dois principais objetivos dos estudos que envolvem
LF e aprendizagem, conforme descrito na seção 3, em que 44% dos trabalhos têm inte-
resse em avaliar o desempenho dos estudantes e os 56% restantes que além deste obje-
tivo, buscam executar ou criar ações para melhorar o desempenho avaliado. Já os dados
referentes aos métodos aplicados mostram que na etapa de fuzzificação o mais utilizado
foi a função de pertinência Triangular. Em relação a inferência foi usado Mamdani e
para a etapa de defuzzificação foram utilizados os métodos Centróide e Center of Gravity
(COG).
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IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 195



Análise do Sistema de Tipos de Haskell*

Rafael Castro G. Silva1, Karina Girardi Roggia1, Cristiano Damiani Vasconcellos1

1 Departamento de Ciência da Computação
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) - Joinville - SC - Brasil

rafaelcgs10@gmail.com, {karina.roggia,cristiano.vasconcellos}@udesc.br

Abstract. Types systems of programming languages are becoming more and
more sophisticated and, in some cases, are based on formalisms such as Type
Theory, Lambda Calculus and Category Theory. Haskell is a language with a
modern type system and is often singled out as an example using such theories.
This work proposes a mathematically coherent analysis of Haskell’s type system
from the point of view of constructivist logic and Category Theory.

Resumo. Sistemas de tipos de linguagens de programação estão cada vez mais
sofisticados e, em alguns casos, são baseados em formalismos como Teoria dos
Tipos, Cálculo Lambda e Teoria das Categorias. Haskell é uma linguagem com
o sistema de tipos moderno e frequentemente é apontado como um exemplo que
utiliza tais teorias. Este trabalho propõe uma análise matematicamente coe-
rente sobre o sistema de tipos de Haskell do ponto de vista da lógica construti-
vista e da Teoria das Categorias.

1. Introdução
O sistema de tipos de Haskell é decorrência de anos de pesquisa em Teoria dos Tipos. Suas
principais caracterı́sticas são segurança, tipos de dados algébricos (Algebraic Data Types
ou ADT), e polimorfismo paramétrico e ad-hoc. Haskell é uma linguagem sucessora de
ML, as quais utilizam o sistema de tipos de Damas-Milner [Damas and Milner 1982],
com inferência de polimorfismo paramétrico. A caracterı́stica principal de Damas-Milner
é existência de um algoritmo que sempre encontra, caso exista, o tipo principal para um
programa e ao fazer isso estabelece uma prova construtiva de que a atribuição de tipo é
correta.

Propositions as Types é uma relação entre provas na lógica construtivista e provas
em sistemas de tipos [Wadler 2015], que é principalmente conhecida como Isomorfismo
de Curry-Howard. Esta relação estipula que proposições são tipos e provas construti-
vas, da interpretação de Brouwer-Heyting-Kolmogorov (BHK), são termos do Cálculo
Lambda Tipado. A equivalência foi descoberta, em 1969, por William Alvin Howard,
com base nos resultados prévios de Haskell Curry e relaciona diretamente o Cálculo
Lambda Simplesmente Tipado com a Dedução Natural de Gentzen [Howard 1980]. Joa-
chim Lambek descobriu que tal correspondência também está presente dentro das Catego-
rias Cartesianas Fechadas, o que resulta na tripla correspondência Curry-Howard-Lambek
[Lambek and Scott 1988].

Este trabalho propõe uma análise matematicamente coerente quanto às alegações
geralmente feitas sobre o sistema de tipos de Haskell do ponto de vista da lógica cons-
trutivista (interpretação BHK) e da Teoria das Categorias. Assim, busca-se identificar

*Artigo resultante do Trabalho de Conclusão de Curso do primeiro autor.
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caracterı́sticas positivas e falhas nas analogias com as teorias matemáticas. A segunda
seção deste trabalho trata sobre questões relacionadas a lógica em Haskell e a terceira
sobre uma possı́vel categoria cartesiana fechada no sistema de tipos de Haskell.

2. Análise Lógica do Sistema de Tipos de Haskell
A visão intuicionista da implicação lógica afirma que A → B é um proce-
dimento que produz uma construção de B se fornecida uma construção de A
[Menezes and Haeusler 2001]. Em Haskell, a função

const :: a -> b -> a
const x _ = x

é uma função que recebe dois argumentos e retorna somente o primeiro, portanto repre-
senta exatamente o procedimento esperado pela proposição τ → σ → τ . Basta interpretar
argumentos como suposições verdadeiras e o retorno como conclusão.

Em Haskell existe o termo undefined :: a , que serve para representar uma
computação com erro ou um loop infinito, e sua avaliação gera uma exceção. Uma
possı́vel implementação do undefined é dado pelo seguinte loop infinito:

undefined :: a
undefined = undefined.

Na realidade, qualquer loop infinito tem a mesma semântica do undefined (não
terminação) e é apenas uma escolha de design definir undefined como uma exceção.
Inversamente, qualquer exceção também significa não terminação1. Apesar de não existir
especificação formal para semântica operacional de Haskell, qualquer não terminação é
considerada como um valor bottom (⊥).

Uma vez que undefined é definido com o tipo polimórfico a , então é possı́vel
criar qualquer outro tipo sintaticamente correto por meio de substituições de tipo. Por-
tanto, undefined tem qualquer tipo e o inverso também é verdade: qualquer tipo é
habitado por ele.

O Isomorfismo de Curry-Howard além de relacionar tipos com proposições e ter-
mos com provas, também relaciona tipos habitados com teoremas. Como todos os tipos
do sistema de tipos de Haskell são habitados pelo termo undefined (valor bottom),
então a respectiva lógica isomorfa tem todas as proposições como teoremas e, assim,
poder-se-á concluir que o sistema de tipos de Haskell é inconsistente.

No entanto, afirmar que Haskell é inconsistente pode ser uma imprecisão, pois
segundo [Costa and Abe 2000]:

Diz-se que uma teoria dedutiva é consistente se não possuir teoremas
contraditórios, um dos quais, a negação do outro. Caso contrário, a te-
oria diz-se inconsistente (ou contraditória). Uma teoria chama-se trivial
se todas as fórmulas (ou sentenças) de sua linguagem forem nela de-
monstráveis; em hipótese contrária, diz-se não-trivial.

Uma relação entre trivialidade e inconsistência foi usada na afirmação de que Haskell é
inconsistente: se um sistema é trivial, então é inconsistente pois tanto ¬p e p são teoremas.

1Exceções também dão alguma informação do que deu errado.
2Haskell tem o valor ⊥, mas não o tipo ⊥. No Sistema F, por outro lado, ⊥ ≡ ∀a.a.
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O problema é que Haskell tem um sistema de tipos que projeta uma lógica intuicionista
positiva, ou seja, não há negação (¬) e nem sempre falso (⊥)2. Portanto, seria mais
preciso afirmar que Haskell é trivial (todos os tipos são provados pelo undefined ) e
consistente, pois não é possı́vel formar um tipo que seja a contradição de outro. Alguém,
ingenuamente, poderia afirmar que Haskell tem o tipo falso data Void e, também, a
função absurd :: Void -> a garante a trivialidade, pois do falso tudo se segue.
No entanto, Void não é realmente o tipo⊥, pois na interpretação BHK nada deveria ser
uma prova de falso, o que não é o caso, pois undefined prova tudo.

É relevante como isso afeta a segurança da tipagem. Por exemplo, se o
tipo a -> b é habitado, então não há garantia que não seja habitado pela função
unsafeCoerce :: a -> b 1, que deixa de lado a verificação de tipo e permite

casting arbitrário de tipos. Se o sistema fosse não-trivial, essa questão nem poderia ser
levantada.

O esperado argumento favorável ao sistema de tipos de Haskell é que apesar de
trivial, o sistema de tipos de Haskell garante que não há como somar uma String com
um Int ou inserir um Bool numa lista de Char . Na prática, o que um sistema de
tipos de uma linguagem de programação precisa para ser útil é garantir que o programador
não cometa erros na definição e na composição de funções, que poderiam resultar em um
programa sem sentido semântico. Essa garantia é conhecida como Type Safety, que é
definida por [Pierce 2002] como Type Safety = Progress + Preservation, sendo

(i) Progress (Progresso): um termo bem tipado não está stuck2 (ou é um valor ou pode
ser reduzido).

(ii) Preservation (Preservação): se um termo bem tipado leva um passo de redução,
então o termo resultante é também bem tipado.

Apesar da ausência de uma prova, acredita-se que Haskell é uma linguagem type safe
pois é baseada no sistema Damas-Milner, o qual tem uma prova [Damas and Milner 1982]
que resultou no conhecido slogan de Milner: “Programas bem tipados não dão errado”
(Tradução do autor). Por outro lado, o uso da função unsafeCoerce certamente inva-
lida a sua propriedade type safe e também a tornaria trivial se já não fosse. Vale mencio-
nar que Type safety é uma condição ortogonal e mais fraca que trivialidade e consistência,
apesar de que todas estão relacionadas com situações não ideais em sistemas de tipos.

2.1. Theorems for free em Haskell

Theorems for free! (ou Teoremas de graça!) é o nome de um artigo de Philip Wadler
[Wadler and Blott 1989], cuja ideia central é a possibilidade de derivar teoremas a partir
de funções polimórficas (paramétricas). Esse resultado é referenciado, também, como
parametricity e é uma reformulação do Teorema da Abstração de Reynolds, que está
presente em [Reynolds 1983]. Parametricity garante, por exemplo, que se fornecida uma
função f :: [a] -> [a] é possı́vel deduzir o seguinte teorema: para todos os tipos
a e b , para toda lista xs :: [a] , e para toda função total g :: a -> b , tem-se

a igualdade map g (f xs) = f (map g xs), que pode ser reescrita, omitindo

1Esta função não faz parte do prelúdio do Haskell.
2Um estado stuck é quando um termo está na forma normal, mas não é um valor (algum termo de um

tipo constante).
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o argumento lista xs , como (map g) ◦ f = f ◦ (map g), o que, via Curry-
Howard, alega que a composição de provas é comutativa sobre a suposição do tipo da
função f .

A explicação intuitiva sobre isso é que o tipo de uma função diz algumas coisas
sobre o seu comportamento. Do seu tipo, deduz-se que a função f ::[a] -> [a]
pode reordenar seus elementos, eliminá-los, repeti-los, e aplicar uma função de tipo
a -> a , mas jamais aplicar uma função soma ou adicionar um elemento (de um

tipo especı́fico), pois isso iria, respectivamente, restringir e instanciar o tipo de f .
Por exemplo, toma-se f como a função reverse :: [a] -> [a] e g como
(+1) :: Num a => a -> a . Logo,

map (+1) (reverse [1, 2, 3]) = reverse (map (+1) [1, 2, 3])
= [4, 3, 2].

Como existe undefined em Haskell, então é possı́vel tomar f como

insertUndefined :: [a] -> [a]
insertUndefined xs = undefined : xs,

o que quebra o comportamento esperado de uma função de tipo [a] -> [a] , pois
insere um elemento. No entanto, o teorema de f é mantido, pois a computação sempre
resulta em ⊥, não importa xs e g . Por exemplo,

map (+1) (insertUndefined [1, 2, 3]) =
insertUndefined (map (+1) [1, 2, 3]) = ⊥.
Inconvenientemente, undefined pode ser usado para quebrar o teorema em questão,
basta tomar f e g como as funções constantes abaixo:

const_f :: [a] -> [a]
const_f _ = [undefined]

const_g :: a -> Int
const_g _ = 1

Assim, tem-se

map const_g (const_f [1, 2, 3]) = [1]
const_f (map const_g [1, 2, 3]) = ⊥.
Isso acontece, pois a avaliação preguiçosa (lazy evaluation) do Haskell esconde o erro
no primeiro caso. A avaliação estrita (eager evaluation) poderia recuperar o teorema no
entanto.

Ainda, Haskell tem outra função que enfraquece Theorems for free quando
usada. Essa é a função seq :: a -> b -> b e é uma das funções básicas para
a introdução da avaliação estrita. De certa maneira, seq magicamente avalia de ma-
neira estrita o seu primeiro argumento e retorna o segundo. “Magicamente” porque não
é possı́vel definir seq apenas com Cálculo Lambda, já que sua implementação é feita
pela introdução de uma dependência virtual de valores entre o resultado y e o argumento
x , como em

equal :: Eq a => a -> b -> b
equal x y = if x == undefined then y else y,
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que avalia o argumento x antes de retornar y , com a diferença que seq não precisa
ter o primeiro argumento como instância da classe Eq . Há como definir seq conforme
abaixo:

seq ⊥ b = ⊥
seq _ b = b

Porém, seq não é capaz de resolver o problema da parada para determinar se o primeiro
argumento é ⊥. Então, tenta-se a redução do primeiro argumento. Se o primeiro argu-
mento tem weak head normal form (WHNF) ou forma normal, então seq retorna b ,
caso contrário fica em loop ou retorna uma exceção.

Com seq é possı́vel definir a função

tail_seq :: [a] -> [a]
tail_seq (x:xs) = seq x xs,

então tomando tail_seq como f e const 1 como g , o teorema anterior é que-
brado, pois

map (const 1) (tail_seq [1 `div` 0]) = ⊥
tail_seq (map (const 1) [1 `div` 0]) = [].

3. Análise Categórica do Sistema de Tipos de Haskell
Um Cálculo Lambda Tipado projeta uma categoria cartesiana fechada
[Lambek and Scott 1988], portanto respeita regras básicas, como: a existência da
identidade para qualquer objeto e a associatividade da composição de morfismos. Além
disso, ser cartesiana fechada implica na existência de todos os produtos finitos e de
todos os objetos exponenciais. Consequentemente, esse modelo computacional é bem
comportado e tem caracterı́sticas interessantes como funções de ordem superior. Por
esses mesmos motivos, uma linguagem de programação real que projete uma categoria
cartesiana fechada é uma boa meta. Nesta seção é investigado se Haskell seria essa
linguagem. Nota-se que Haskell frequentemente utiliza termos trazidos da Teoria das
Categorias, portanto pode-se supor que exista uma categoria que permeia a linguagem.
A página Wiki do Haskell [Hask 2017] afirma quanto à existência de uma categoria
chamada Hask:

Os objetos de Hask são tipos de Haskell e os morfismos dos objetos A
a B são funções de Haskell do tipo A -> B . O morfismo identidade
do objeto A é id :: A -> A , e a composição dos morfismos f e
g é f . g = x -> f (g x) . (Tradução do autor)

Em seguida, a Wiki aponta o problema com as seguintes duas funções:

undef1 :: a -> b
undef1 = undefined

undef2 :: a -> b
undef2 = \_ -> undefined

Observa-se que undef2 está em WHNF e undef1 não tem forma normal. Apesar de
que undef1 1 = undef2 1 , ambas não têm o mesmo valor semântico, pois
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seq undef1 1 = ⊥
seq undef2 1 = 1

e, concomitantemente, undef1 . id = undef2 , o que implica em
undef1 . id 6= undef1 . Assim, diz-se que undef1 . id e undef1

não são observacionalmente equivalentes, pois no contexto do primeiro argumento de
seq não tem o mesmo valor. Como uma maneira de contornar esse problema, a Wiki

afirma que duas funções f e g são a mesma se para todo x tem-se f x = g x .
Por fim, conclui-se que undef1 e undef2 são valores diferentes, mas representam a
mesma função/morfismo em Hask.

Como apontado por Andrej Bauer em seu blog [Bauer 2017], em Haskell não há
semântica operacional que determina a equivalência observacional de dois termos e a
relação de igualdade precisaria ser definida para todos os construtores de tipo, inclusive
para tipos recursivos. Até que algum desses trabalhos seja apresentado, não é possı́vel
dizer que há categoria Hask. Infelizmente, isso mostra falta de rigor matemático na Wiki
do Haskell.

Por ora Hask é apenas uma possibilidade, mas talvez seja certo falar de uma
categoria num subconjunto da linguagem Haskell. Uma opção seria eliminar a função
seq e todas as outras funções definidas através dela, consequentemente não haveria

funções estritas. Outra opção seria trocar a avaliação preguiçosa pela estrita, porém isso
causaria mudanças na flexibilidade da linguagem, como a impossibilidade de criar listas
infinitas. Considerar apenas funções totais (inclusive removendo o operador de ponto
fixo) eliminaria o valor ⊥, mas é uma mudança que restringe severamente a finalidade da
linguagem. Como afirmado pela Wiki do Haskell, considerar funções totais permite definir
uma categoria cartesiana fechada. Assim, esta é a opção escolhida para ser analisada.

A categoria Platonic Hask, denotada por PHask, tem uma definição similar a
Hask, porém permite apenas funções totais, assim exclui-se o operador de ponto fixo
fix :: (a -> a) -> a e, portanto, funções com recursão geral não são conside-

radas.
Definição 3.1. Categoria PHask

(a) ObjPHask é o conjunto de todos os tipos de Haskell. Vide que isso inclui todos
os tipos algébricos, inclusive o sem valor data Empty e o com um único valor
data Unit = Unit (ou data () = () ).

(b) MorPHask é o conjunto de todas as funções em Haskell (tipáveis) que são totais.
Além disso, um morfismo f : A → B representa a classe de equivalência de
funções do tipo A ao tipo B que tem o mesmo mapeamento.

(c) ∂0 e ∂1 são as funções que levam, respectivamente, uma função ao seu tipo de origem
e destino.

(d) A composição é dada pela função (.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c
e a prova da associatividade é a mesma utilizada em Set.

(e) O morfismo identidade é gerado pelas funções identidade id :: a -> a ,
que pelo polimorfismo garante que todo objeto (tipo) tem um morfismo
(função) identidade. Observa-se que PHask, diferente de Hask, não acontece
undef1 . id 6= undef1 . Uma vez que não há valor ⊥, não há diferença

semântica, em especial a contextual em seq , entre f e f . id para todo f .
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Teorema 3.1. A categoria PHask é uma categoria cartesiana fechada.

O objeto terminal é o tipo () ou qualquer outro tipo com um único va-
lor, como por exemplo o Unit . Devido à totalidade das funções, de qual-
quer outro objeto (tipo) A existe um único morfismo para () . O produto pode
ser definido de diversas maneiras através de dados algébricos, aos quais são equi-
valentes. Utiliza-se o dado tupla padrão: o produto é dado pelos morfismos
das funções fst :: (a, b) -> a e snd :: (a, b) -> b , e pelo tipo
data (a, b) = (,) {fst :: a, snd :: b}. Assim, para qualquer tipo r

e para quaisquer funções f :: r -> a e g :: r -> b deve existir uma única
função u :: r -> (a, b) tal que fst . u = f e snd . u = g. O que leva
u a ser a função:

u :: r -> (a, b)
u r = (f r, g r).

O objeto exponencial em Haskell é formado pelo objeto b -> c1 e pelo mor-
fismo eval, onde b e c são tipos quaisquer e eval é gerado pela função

eval :: (b -> c, c) -> c
eval (f, x) = f x,

pois para todo tipo a e função g :: (a, b) -> c , existe um único morfismo
curry g , onde

curry :: ((a, b) -> c) -> a -> b -> c
curry f = \x -> \y -> f (x, y),

que faz o diagrama da Figura 1 comutar.

a

b -> c (b -> c, b)

(a, b)

c

curry g (curry g, id)
g

eval

Figura 1. Diagrama comutativo do objeto exponencial em Haskell.

O objeto exponencial, em Haskell, é sobre a possibilidade de tratar funções
como objetos, ou seja, valores de ordem superior e, também, sobre a equivalência
(a, b) -> c ≡ a -> b -> c. No entanto, em Haskell, os argumentos de uma

função n-ária geralmente não são representados por uma n-tupla, pois currying está im-
plicito nos vários argumentos de uma função. Assim, uma função de aridade maior
que um pode ser reescrita como uma função unária que retorna uma função. Portanto,
a função const :: a -> b -> a gera o morfismo m1 : a → b -> a . A
função uncurry :: (a -> b -> c) -> (a, b) -> c é a inversa de curry,
a qual permite construir uncurry const :: (a, b) -> a e gerar o morfismo
m2 : (a, b) → a , logo (a, b) → a ≡ a → b -> a.

1A notação de objeto exponencial a -> b é equivalente à ba.
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4. Considerações Finais
O sistema de tipos de Haskell não representa uma lógica consistente, pois qualquer tipo
é habitado e, assim, todas as proposições são teoremas. No entanto, Haskell objetiva ser
uma linguagem de programação de uso geral e não um sistema de lógica. Logo, não há
a necessidade de ser uma lógica consistente e não trivial, somente é necessário que seja
type safe. A extração de teoremas a partir de tipos, conhecido por Theorems for free,
é uma caracterı́stica interessante para Haskell, pois mostra como o tipo delimita quais
funções o habitam e quais são os possı́veis comportamentos destas funções. Porém, tal
caracterı́stica é enfraquecida devido a termos como undefined e seq .

No que diz respeito à análise categorial, a ausência de uma semântica operacional
em Haskell dificulta a argumentação em favor da existência de uma categoria. Como
alternativa, delimita-se uma sublinguagen total. Isso mostra que a nomeclatura de Teoria
das Categorias é utilizada apenas como inspiração e não reflete os verdadeiros conceitos
categoriais. Uma avaliação pormenorizada disto, incluindo classes de tipos de Haskell,
pode ser encontrada em [Silva 2017].
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IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 203



Experimentos com o Refinamento de Modelos
Baseados em Contextos∗

Lucio Mauro Duarte
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Abstract. This paper presents a study about the refinement of models extracted
from code using an approach based on contexts. This refinement process focuses
on the search for information that should be added to the model so as to elimi-
nate invalid paths with respect to a given program specification. The model is
refined by selecting an attribute of the program that increases the level of abs-
traction just enough to satisfy the specification. This process was successfully
applied to case studies, indicating the effective removal of invalid paths with
respect to a specification.

Resumo. Este artigo detalha uma proposta de refinamento de modelos ex-
traı́dos de código usando uma abordagem baseada em contextos. Este processo
de refinamento baseia-se na busca de qual informação deve ser adicionada
ao modelo de forma a eliminar caminhos inválidos com respeito a uma dada
especificação do programa. O refinamento ocorre pela seleção de um atributo
do programa que possa ser utilizado para modificar o nı́vel de abstração do mo-
delo somente o mı́nimo necessário para a satisfação da especificação. Este pro-
cesso foi aplicado com sucesso a estudos de caso, indicando a efetiva remoção
de caminhos inválidos em relação a uma especificação.

1. Introdução

A abordagem descrita em [Duarte et al. 2017] apresenta a ideia de extraı́rem-se modelos
na forma de Labelled Transition Systems (LTS) [Keller 1976] a partir de código Java. A
geração do modelo é feita por uma ferramenta chamada LTS Extractor (LTSE) com base
na análise de rastros de execução do código alvo. As informações constantes nos rastros
são usadas para a identificação de estados abstratos, denominados de contextos, os quais
combinam informações de fluxo de controle e valores de atributos. Contextos permitem
determinar situações pelas quais o programa passou durante a execução (i.e., estados de
execução). Pela identificação de eventos ocorridos entre dois contextos (e.g., chamadas
de métodos), podem-se definir transições entre os estados abstratos.

Em [Duarte et al. 2017], demonstrou-se que esta abordagem gera um modelo cor-
reto do código em um certo nı́vel de abstração. Isto é, a extração por contextos garante
que resultados de análises realizadas sobre o conjunto de comportamentos descritos no
modelo é válida para o mesmo conjunto de comportamentos do sistema real, no nı́vel de
abstração do modelo. O nı́vel de abstração, nesta abordagem, é determinado pela quan-
tidade de informação contida em cada contexto: esta informação pode considerar apenas

∗Trabalho de pesquisa em andamento.
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o fluxo de controle (nı́vel mais abstrato) ou também incluir os valores de todos os atribu-
tos disponı́veis (nı́vel mais concreto). Pode-se ajustar facilmente o nı́vel de abstração do
modelo a ser gerado indicando o conjunto de atributos a serem considerados. Entretanto,
uma questão importante é como escolher o melhor nı́vel de abstração de forma a incluir
apenas a quantidade de informação necessária para a análise desejada.

Este artigo apresenta experimentos sobre uma proposta de processo de refina-
mento de modelos baseados em contextos. As ideias iniciais foram apresentadas em
[Duarte et al. 2017] e buscam, a partir de contraexemplos gerados por um verificador de
modelos, com base em uma especificação do sistema em análise, determinar qual atributo
pode eliminar o comportamento inválido. Para evitar adicionar informação a mais do
que o necessário, considera-se a inclusão de apenas um atributo para cada contraexemplo
gerado. Este processo foi aplicado a 3 estudos de caso, sendo dois programas sequenci-
ais e um concorrente. Os resultados indicam que o processo adotado permite identificar
corretamente os refinamentos a serem feitos.

O artigo está assim estruturado: a Seção 2 contém conceitos básicos sobre
extração e refinamento de modelos com contextos; na Seção 3, apresenta-se a proposta
em detalhes; na Seção 4 são descritos os estudos de caso e os resultados obtidos; e, por
fim, na Seção 5 estão as conclusões e possı́veis trabalhos futuros.

2. Extração Baseada em Contextos
A abordagem descrita em [Duarte et al. 2017] apresenta a extração de modelos no forma-
lismo de Labelled Transition Systems (LTS) [Keller 1976], a partir de código Java, usando
o conceito de contextos. Dado um programa Prog, um contexto C = (bc, cp, val(cp), v)
representa um estado abstrato de Prog que combina o bloco de código1 executado bc, o
seu predicado de controle (condição/guarda) cp, o valor val(cp) de seu predicado e o valor
atual do conjunto de valores v de atributos selecionados de Prog. Seja PP rog o conjunto
finito de atributos de Prog e val(p) o valor de um atributo p ∈ PProg. Uma tupla finita
v = {val(p1), ..., val(pn)} representa uma possı́vel combinação de valores de atributos
p1, ..., pn ∈ PProg (valoração). O conjunto V (PProg) = {v1, ..., vn} é composto por todas
as possı́veis valorações de Prog. O conjunto finito V (P ) ⊆ V (PProg) representa todas
as possı́veis combinações de valores de atributos p1, ..., pn ∈ P , onde P ⊆ PProg. De
acordo com esta definição de contextos, a execução de um programa pode ser vista como
uma sequência de contextos, com sequências de ações ocorrendo entre estes contextos.
A execução começa em um contexto inicial e evolui para outros contextos conforme ao
menos uma das componentes do contexto atual seja modificada.

Idealmente, um modelo M de um programa Prog deve ser completo e correto.
Seja L(M) a linguagem descrita por M pelas possı́veis sequências que ele permite en-
volvendo ações Σ = {a1, a2, ..., an} (comportamentos) e L(Prog) a linguagem de Prog
considerando-se as executáveis sequências de ações de Σ. M é completo em relação a
Prog sse L(Prog) ⊆ L(M) e M é correto em relação a Prog sse L(M) ⊆ L(Prog).
Logo, completude indica que M inclui todo conjunto L(Prog), enquanto correção indica
que M contém apenas comportamentos que pertencem a L(Prog). Assim, um modelo
completo e correto é tal que L(M) = L(Prog). No entanto, L(Prog) pode ser muito
grande (senão infinito), o que pode impedir que se atinja estas exigências. Desta forma,

1Estrutura de controle (seleção ou repetição) ou chamada/execução de método.
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pode-se flexibilizar estas exigências ao mı́nimo necessário para um dado objetivo. Por
exemplo, se o uso do modelo será para verificação de uma propriedade prop, pode-se con-
siderar um modelo completo e correto apenas em relação a prop. Em [Duarte et al. 2017],
demonstrou-se que, dado um certo nı́vel de abstração, os modelos gerados baseados em
contextos atingem o requisito de correção. Também ficou provado que o refinamento
de modelos define uma relação de simulação [Milner 1971] entre o modelo mais abs-
trato e o mais refinado. A completude, porém, é um problema comum para aborda-
gens baseadas em rastros de execução [Cook and Wolf 1998] [Walkinshaw et al. 2013]
[Mariani et al. 2017]. Entretanto, nenhum destes trabalhos pode garantir correção ou
oferece a possibilidade de refinamento do modelo.

3. Processo de Refinamento
O processo de refinamento é parcialmente suportado pela ferramenta LTSE que, ao ex-
trair um modelo LTS de uma implementação Java, gera como saı́das um arquivo con-
tendo a descrição do modelo no formato FSP [Magee and Kramer 2006], que serve de
entrada para o verificador LTSA2, e uma tabela de contextos. A tabela de contextos
(TC) contém, em cada linha, todas as informações para um determinado contexto. Sendo
(cid, pred, val, bid, attr,met) uma linha de uma TC, cid representa o identificador do
contexto (CID), pred é o predicado avaliado (condição ou nome de método), val é o valor
de pred (sendo sempre true para nomes de métodos), bid é o identificador do bloco de
código executado (BID), attr representa o conjunto de valores dos atributos selecionados
e met é estado da pilha de chamadas de métodos. Assim, o número de linhas da TC cor-
responde ao número de diferentes contextos identificados, sendo que cada linha tem ao
menos um valor de coluna diferente das demais (afora o CID).

3.1. Processo

Em [Duarte et al. 2017], foi apresentado um processo baseado em uma heurı́stica para
identificação de qual valor de atributo poderia ser utilizado para refinar um modelo. O
requisito para utilização desse processo, além do próprio modelo e da TC correspondente,
é a existência de uma especificação do programa, a qual serve para determinar o nı́vel de
abstração desejado do modelo. Codifica-se a especificação como uma propriedade S em
Lógica Temporal [Manna and Pnueli 1992] e verifica-se esta propriedade contra o modelo
M gerado pelo LTSE, usando-se o LTSA. Neste ponto, se não houver contraexemplo, M
é um modelo válido para S e o processo termina. Caso haja um contraexemplo c =<
a1...an >, onde a,..., an são ações do alfabeto de M , então:

1. Caminha-se por M , desde o o contexto inicial (lembre-se que cada contexto corres-
ponde a um estado de M ), por um caminho que permita gerar a sequência de
ações correspondente a c, parando no contexto imediatamente anterior à ação
an, que torna a sequência inválida em relação a S. Isto gera um caminho
cam =< CID1 a1 ... CIDn an >, onde CID1 é o contexto inicial e CIDn é
o contexto que habilita an;

2. A partir de CIDn, procede-se um caminhamento por cam de trás para diante. Para
cada contexto CIDi de cam, para i variando decrescentemente de n até 1, busca-
se na tabela de contextos a linha correspondente ao contexto CIDi (coluna cid) e

2https://www.doc.ic.ac.uk/ltsa.
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verifica-se se a expressão na respectiva coluna pred menciona o nome de algum
atributo attr ∈ AttrProg \ AttrM , onde AttrProg é o conjunto finito de atributos
do programa Prog e AttrM é o conjunto finito de atributos usados para construir
M , tal que AttrProg ⊂ AttrM ;

3. Ao encontrar-se o primeiro atributo attr (busca da esquerda para a direita na expressão
correspondente ao valor da coluna pred para CIDi), adiciona-se este atributo ao
conjunto AttrM e gera-se um novo modelo M ′;

4. Verifica-se M ′ contra S e, em caso de novo contraexemplo, volta-se ao passo 1,
utilizando-se M ′ em lugar de M . Caso contrário, o processo termina.

Este processo de refinamento segue passos similares ao processo CEGAR
[Clarke et al. 2003], com a diferença de que não existe ainda uma automatização do pro-
cesso e de que o refinamento com contextos é mais simples, considerando apenas atribu-
tos disponı́veis. No entanto, o processo também busca o modelo mais abstrato possı́vel
para satisfazer uma especificação. A heurı́stica por trás deste processo é que, visto que
um contraexemplo sempre representa o menor caminho até a violação da propriedade
verificada, o contexto que habilita a ação que determina esta violação (última do contra-
exemplo) tende a ser o melhor candidato a indicar qual refinamento deve ser realizado.
Caso este contexto não contenha menção alguma a um atributo do programa que não
conste nas informações de contexto, o melhor candidato passa a ser o contexto anterior,
e assim sucessivamente. É importante notar que assume-se que: (i) o contraexemplo re-
presenta um comportamento inválido; (ii) AttrProg 6= ∅; e, (iii) AttrM 6= AttrProg. A
premissa (i) considera que o contraexemplo não é um comportamento real do programa
modelado e, portanto, representa um caminho inválido do modelo. Como descrito em
[Duarte et al. 2017], é possı́vel verificar-se isto construindo-se, por exemplo, um caso de
teste que force Prog a executar a sequência de ações que aparecem no contraexemplo:
se for possı́vel, então encontrou-se uma divergência entre ele e a especificação S, o quê
pode levar a modificação na especificação ou no código; se não for possı́vel Prog exe-
cutar a sequência, então o comportamento existe somente no modelo (i.e., o modelo está
incorreto) e, então, aplica-se o processo de refinamento. As premissas (ii) e (iii) indicam
a ideia de que a aplicação do refinamento proposto depende de haver novos atributos a
serem incluı́dos nas informações de contextos. Se o processo chegar ao ponto onde ao
menos uma destas premissas é falsa, então atingiu-se o limite do refinamento. Isto pode
ocorrer caso o nı́vel de abstração necessário para eliminar um contraexemplo dependa de
valores de variáveis locais (não atributos) de Prog. Tais variáveis não fazem parte das
informações de contexto e, portanto, não podem ser usadas no refinamento.

3.2. Exemplo de Aplicação

Para exemplificar o uso do processo de refinamento, considere o programa TrafficLights,
que implementa uma sinaleira simples que alterna entre verde e vermelho. Parte do código
deste programa é apresentada na Figura 1, onde vê-se que o programa funciona recebendo
um valor de entrada que indica a mudança para a luz verde (GREEN) ou para a luz ver-
melha (RED) ou o término da execução (END) e usa o atributo isGreen para determinar
se a luz verde está ligada. Utilizou-se um conjunto de 8 rastros de execução para gerar
o modelo Figura 2 (a ação EXIT serve para marcar o encerramento da execução). A
Figura 4 apresenta parte da TC obtida no processo. O modelo em FSP correspondente
está na Figura 5, onde a ação null é usada quando não há ação do alfabeto na transição
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entre dois contextos e cada processo Qi representa um CID i da TC. O modelo em FSP
foi determinizado e minimizado, eliminando as ocorrências de null, para a geração do
modelo gráfico, a fim de facilitar sua visualização. A coluna de atributos da TC não possui
valores porque o modelo foi criado usando o nı́vel mais abstrato possı́vel.

class TrafficLights {
private static final int GREEN = 0;
private static final int RED = 1;
private static final int END = 2;
private static boolean isGreen;

public TrafficLights (CommandReader c) {
isGreen = false;
int opt = - 1;
do {
String input = null;
input = c.read ();
opt = Integer.parseInt(input);

switch (opt) {
case GREEN :

if (!isGreen) greenLights ();
break;

case RED :
if (isGreen) redLights ();

break;
}

} while (opt != END);
}

private void greenLights () {
isGreen = true;
changeColour ("green");
}

private void redLights () {
isGreen = false;
changeColour ("red");

}

private void changeColour
(String newColour) {

...
}

}

Figure 1. Parte do código para TrafficLights.

Figure 2. Modelo
original. Figure 3. Modelo refinado.

Para este programa, tem-se a seguinte especificação no LTSA:
[]property CorrectLights = (greenLights -> redLights -> CorrectLights)

Esta propriedade indica que o programa deve alternar entre verde e vermelho,
iniciando com a luz vermelha ligada. Ao verificar-se esta propriedade contra o modelo
da Figura 2, obtém-se o contraexemplo 〈c.read redLights〉, o quê indica que é possı́vel
fazer a leitura do comando de entrada (possivelmente, RED) e executar o método que liga
a luz vermelha. Pode-se facilmente verificar que o código de TrafficLights não apresenta
esta possibilidade. Desta forma, aplica-se o processo descrito na Seção 3.1, obtendo-
se o caminho Q0

null→ Q1
c.read→ Q2

null→ Q11
null→ Q12

null→ Q13
null→ Q14

redLights→ no
modelo em FSP. Desta forma, a busca pelo refinamento começa no contexto 14. Como
este contexto não tem predicado que mencione atributos, parte-se para o contexto 13, que
também não tem predicado sobre atributos. O próximo candidato é o contexto 12, que tem
como predicado (isGreen). Como isGreen é um atributo do programa que ainda
não consta nas informações de contexto, ele é adicionado e gera-se um novo modelo,
apresentado na Figura 3. Pode-se ver que, agora, o modelo impede o comportamento
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CID Pred BID Val Atrr Met
0 GLOBAL -1 T 〈〉
1 c.read 0 T 〈〉
2 Integer.parseInt 1 T 〈〉
3 (GREEN) 9 0 〈〉
4 (! isGreen) 7 T 〈〉
...
6 greenLights 11 T 〈call.greenLights〉
...
11 (RED) 9 1 〈〉
12 (isGreen) 8 T 〈〉
13 call.redLights 4 T 〈〉
14 redLights 12 T 〈call.redLights〉
...

Figure 4. Parte da tabela de
contextos.

TrafficLights = Q0,
Q0 = (null -> Q1),
Q1 = (c.read -> Q2),
Q2 = (null -> Q3 | null -> Q10 | ...),
Q3 = (null -> Q4 | null -> Q17),
Q4 = (null -> Q5),
...
Q6 = (greenLights -> Q7),
...
Q11 = (null -> Q12 | null -> Q18),
Q12 = (null -> Q13),
Q13 = (null -> Q14),
Q14 = (redLights -> Q15),
...

Figure 5. Parte do FSP do mo-
delo.

que gerou a violação e não apresenta mais caminhos inválidos. Com a adição do valor
de isGreen, novos contextos surgiram (TC original tinha 18 contextos, enquanto a do
modelo refinado tem 24). Como exemplo, o contexto 11 da TC original (Figura 4) foi
particionado em dois na nova TC:

13 (RED) 9 1 isGreen=true 〈〉
23 (RED) 9 1 isGreen=false〈〉

Estes dois contextos representam situações distintas que não eram visı́veis no nı́vel
de abstração anterior, onde, ao ler a entrada para ligar a luz vermelha, o sistema pode tanto
já estar com esta luz ligada quanto não. E, em cada um dos casos, o comportamento do
programa deve ser diferente.

4. Resultados Experimentais
Foram realizados 3 estudos de caso: um simples editor de documentos descrito em
[Duarte et al. 2017], um sistema de controle de condicionador de ar e um sistema
produtor-consumidor [Havelund and Pressburger 2000]. Todos eles consideram um con-
junto de rastros baseados em casos de teste. O editor possui atributos para controlar se
um documento está aberto (isOpen) e se o documento aberto está salvo (isSaved). A
especificação indica que não deve ser possı́vel executar qualquer ação antes de abrir um
documento, que depois de aberto um documento deve ser, em algum momento, fechado
e que só é possı́vel salvar um documento se ele tiver sido editado. Com base nesta
especificação, gerou-se um modelo inicial para o editor sem atributos, levando ao con-
traexemplo 〈save〉, que representa a possibilidade de a ação save ocorrer antes de um
documento estar aberto e ter sido editado. No caminho no modelo FSP, encontrou-se
o predicado (!isSaved), o quê levou à inclusão do valor do atributo isSaved aos
contextos. Com o novo modelo, a verificação resultou no contraexemplo 〈open open〉,
representando a possibilidade de duas ocorrências seguidas da ação open. Identificado
o caminho inválido, chegou-se ao predicado (!isOpen), levando à adição do valor do
atributo isOpen. Uma nova verificação não encontrou violações.

O sistema de controle do condicionador de ar de uma sala possui 4 atribu-
tos: roomIsHot, que indica se a sala está acima de uma temperatura máxima,
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doorIsClosed que indica se a porta da sala está fechada, acIsOn que indica se o
condicionador de ar (AC) está ligado, e systemIsOff que indica se o sistema foi desli-
gado. Toda vez que a sala estiver quente e a porta estiver fechada, o AC deve ser ativado;
toda vez que a porta esteja aberta ou a sala esteja em temperatura abaixo do limite, o
AC deve estar desligado. Inicialmente, a porta está aberta, a sala está em temperatura
adequada e o AC está desligado. Com o modelo mais abstrato, obteve-se o contraexem-
plo 〈roomHot enableAC〉, o quê significa que o sistema ligaria o AC se a sala estivesse
quente. O processo de refinamento determinou a adição do atributo doorIsClosed.
Novo modelo e nova verificação levaram ao contraexemplo 〈doorClosed enableAC〉,
permitindo acionar-se ao fechar a porta. A adição do atributo roomIsHot eliminou a
violação e gerou um modelo sem comportamentos inválidos.

O sistema produtor-consumidor contempla um buffer em que são armazenados
dados, um produtor que coloca dados no buffer e um consumidor que remov dados do
buffer. A especificação básica deste sistema é que não pode-se incluir no buffer mais
dados do que a sua capacidade e nem retira-se dados se o buffer estiver vazio. Seguindo
a abordagem para geração de modelos com múltiplos componentes [Duarte et al. 2017],
criou-se um modelo para cada componente e utilizou-se o mecanismo de sincronização
de FSP para realizar a sua composição como um modelo único. Na primeira verificação
com o modelo composto, obteve-se o contraexemplo 〈get.enterget.exit〉, que descreve
a chamada do método de leitura de dados do buffer (ação get.enter) e a subsequente
execução do método (ação get.exit), o quê viola a especificação, já que nada ainda
está armazenado no buffer. Aplicou-se o refinamento aos elementos envolvidos (neste
caso, consumidor e buffer) e, como o consumidor não possuı́a qualquer atributo a ser
adicionado, obteve-se o predicado (usedSlots == SIZE) do buffer. Ao adicionar
o atributo usedSlots, que controla a quantidade de dados no buffer, um novo contra-
exemplo foi gerado: 〈get.enter haltException〉. Este comportamento é inválido pois a
exceção só ocorre quando o produtor parou de executar e não há mais dados a ler e o con-
sumidor tenta acessar o buffer. Neste caso, a primeira menção a atributos foi o predicado
(usedSlots == 0), mas, como o atributo usedSlots já foi adicionado, seguiu-se
para o próximo predicado, que foi (usedSlots == 0 && !halted). Isto levou à
inclusão do atributo halted. A nova versão do modelo não gerou mais violações.

Os resultados dos estudos de caso demonstraram a efetividade do processo de
refinamento. No entanto, deve-se considerar a certa simplicidade dos programas e que,
na maioria, os atributos utilizados eram do tipo booleano. Tipos com domı́nios maiores
(ou mesmo infinitos) podem requerer o uso de algum tipo de abstração de dados. A
ferramenta LTSE permite a definição dos chamados atributos de usuário, que representam
um predicado sobre o valor de um atributo do programa, similar ao que é utilizado em
abstração de predicados [Graf and Saidi 1997].

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou os resultados de experimentos envolvendo um processo de re-
finamento de modelos baseados em contextos. Tais resultados encorajam uma maior
investigação deste processo, em especial com a sua aplicação em sistemas mais com-
plexos. Apesar de um dos estudos de caso envolver um sistema concorrente, ainda é
necessário determinar como lidar com casos em que possa haver refinamentos em mais
de um componente.
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Fica claro que há uma limitação da capacidade de refinamento que é o número
de atributos disponı́veis, o quê significa que pode não ser possı́vel atingir-se um nı́vel
de abstração suficiente para eliminar um comportamento inválido. Isto ocorre quando a
execução ou não deste comportamento depende de variáveis locais. Imagina-se a possibi-
lidade de definição de refinamentos locais, usando, por exemplo, um tipo de lazy abstrac-
tion [Henzinger et al. 2002], permitindo que partes do modelo tenham nı́veis de abstração
diferentes. O objetivo final do desenvolvimento do processo é a sua automatização, ao
menos parcial, de forma a não necessitar de tanta interferência do usuário.
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1Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFPel)
Pelotas – RS – Brazil

{jadoliveira,dubois}@inf.ufpel.edu.br

Abstract. Transactional Boosting offers a way to transform linearly concurrent
objects into transactional concurrent objects, thus enabling their composition
with other transactional actions. Despite this, the Haskell Compiler’s Transac-
tional Memory Software implementation, STM Haskell, does not support such
functionality. This work provides an extension of the compiler’s RunTime Sys-
tem as well as a new primitive for Haskell STM, therefor allowing Transactional
Boosting to be applied to the functions, allowing for high-performance linearly
competing actions to be composed to STM Haskell transactional blocks.

Resumo. Transactional Boosting oferece uma maneira de transformar objetos
linearmente concorrentes em objetos transacionalmente concorrentes, possibil-
itando assim sua composição com outras ações transacionais. Apesar disso, a
implementação de Software Transacional Memory do Glasgow Haskell Com-
piler, o STM Haskell, não dá suporte para tal funcionalidade. Este trabalho
disponibiliza uma extensão do RunTime System do compilador bem como uma
nova primitiva para o STM Haskell, permitindo assim a aplicação de Transac-
tional Boosting às funções, possibilitando que ações linearmente concorrentes
de alto desempenho sejam compostas aos blocos transacionais do STM Haskell.

1. Introdução
Programação funcional é um paradigma diferente do imperativo ou orientado a objeto,
nele o programador escreve o programa definindo funções e suas composições. Funções
são elementos de primeira ordem, ou seja, elas podem receber outras funções como ar-
gumentos e retornar funções. O programa é basicamente uma expressão que precisa ser
avaliada pelo runtime da linguagem para encontrar o resultado final. Haskell é uma lin-
guagem puramente funcional, fortemente tipada de avaliação preguiçosa baseada em cal-
culo lambda.

Atualmente na indústria da computação os processadores produzidos tem sido
mais e mais focados em arquiteturas multicore, onde vários processadores (cores) se co-
municam diretamente atravéz de recursos de hardware compartilhado. Chips multipro-
cessadores conseguem fazer uma computação mais eficiente explorando o paralelismo:
fazendo vários cores trabalharem numa mesma tarefa [Herlihy and Shavit 2008]. Ao se
trabalhar com programação paralela alguns conflitos com objetos compartilhados podem
surgir, para esses conflitos diferentes técnicas de sincronização podem ser aplicadas para
garantir o funcionamento do programa.

∗Trabalho em progresso.
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Software Transactional Memory (STM) é uma alternativa de alto nı́vel para prob-
lemas de sincronização. Nele todo acesso à memória compartilhada é agrupado como
transações que podem executar de maneira concorrente. Se não houve conflito ao acesso
da memória compartilhada ao fim da transação um commit é feito, tornando assim o
conteúdo deste endereço de memória público ao sistema. Caso ocorra algum conflito um
abort é executado em todo bloco revertendo qualquer alteração ao conteúdo da memória.
Diferente da sincronização por locks, transações podem ser facilmente compostas e são
livres de deadlocks [Harris et al. 2008].

Memórias Transacionais funcionam através da criação de blocos atômicos onde
alterações de dados feitas às memórias são registradas para detecção de conflitos. Os
conflitos ocorrem quando duas ou mais ações de escrita ou leitura são feitas no mesmo
endereço de memória, entretanto essa forma de encontrar conflitos pode, em alguns ca-
sos, gerar falsos conflitos levando a uma perda de desempenho. Um bom exemplo se-
ria onde há duas transações diferentes modificando partes diferentes de uma lista en-
cadeada [Sulzmann et al. 2009, Herlihy and Koskinen 2008]. Para solucionar o problema
de falsos conflitos na STM, técnicas de transactional boosting podem ser aplicadas para
transformar objetos linearmente concorrentes em objetos transacionalmente concorrentes
[Herlihy and Koskinen 2008].

STM foi implementada no Glasgow Haskell Compiler (GHC) em 2008
[Harris et al. 2008]. O programador define ações transacionais que podem ser combi-
nadas para gerar novas transações como valores de primeira ordem. O forte sistema de
tipos da linguagem só permite acesso à memória compartilhada dentro das transações;
Transações não podem ser executadas fora de uma chamada ao atomically, garantindo
assim que a atomicidade (o efeito da transação se torna visı́vel todo de uma vez) e isola-
mento (durante a execução, uma transação não é afetada por outra) são sempre mantidos.

Utilizando uma biblioteca de memórias transacionais própria, toda escrita
em Haskell [Du Bois 2011], uma implementação de Transactional Boosting foi feita
para testar as vantagens de desempenho e foram apresentados resultados promissores
[Du Bois et al. 2014]. O objetivo deste trabalho é disponibilizar uma primitiva de alto
nı́vel para o próprio STM Haskell, permitindo assim a aplicação de Transactional Boost-
ing de maneira nativa no GHC. Para isso é necessário que uma extensão seja feita ao
RunTime System da linguagem.

O GHC é um compilador e interpretador, de código aberto, para a linguagem
funcional Haskell. Ele funciona em várias plataformas como Windows, Mac, Linux,
a maioria das distribuições de Unix e várias arquiteturas de computador. Quando um
código compilado com o GHC é chamado ele é executado juntamente do RunTime System
(RTS). O RTS trata-se de um sistema, escrito principalmente em C, que é ligado a todo
programa compilado com o GHC dando suporte para várias funcionalidades de baixo
nı́vel como garbage collector, suporte a transações, exceções, escalonamento, controle
de concorrência, entre outras coisas.

2. Transactional Boost
Transactional Boost é uma técnica utilizada para transformar objetos linearmente con-
correntes em objetos transacionalmente concorrentes [Herlihy and Koskinen 2008], per-
mitindo assim sua composição com outras ações transacionais. Nas transações os objetos
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são tratados como caixas-pretas e ambos conflitos e registros à memória são tratados logo
que são encontrados.

A função adicionada pode ser utilizada para aplicar o Transactional Boost a uma
dada ação. Para que seja criado uma versão boosted da ação é necessário que essa tenha
um inverso, assim o sistema STM terá os mecanismos necessários em caso de commit e
abort. A primitiva então envolve a função numa ação STM permitindo assim sua chamada
dentro do bloco transacional. A função de boost tem o seguinte protótipo e argumentos:

boos t : : IO ( Maybe a ) −> ( a −> IO ( ) ) −> IO ( ) −> STM a

• Uma ação (do tipo IO(Maybe a)), a função original que vai ser executada.
• Um ação de desfazer (do tipo a −> IO()), usada para reverter a ação executada em

caso de abort.
• Um commit (do tipo IO()), que é usado para tornar público a ação feita pela versão

boosted da função original.

Com isso boost retorna então uma nova ação STM que pode ser usada dentro
dos blocos atômicos para executar a ação original. Para exemplificar o uso da função de
boost podemos tomar como exemplo a implementação de uma estrutura para o conceito
matemático de conjuntos, como em [Herlihy and Koskinen 2008, Du Bois et al. 2014].
Uma implementação de conjuntos normalmente oferece três funções, add, remove e con-
tains.

Na implementação é importante garantir que se uma transação está trabalhando
em um elemento, nenhuma outra transação vai utilizar o mesmo elemento (vide Figura
1). Isso pode ser alcançado utilizando uma tabela hash para associar um lock para
cada elemento do conjunto. Para implementação da estrutura um módulo chamado de
AbstractLock foi criado contendo as funções associadas ao lock e unlock dos elemen-
tos na tabela. Para esse módulo foi utilizando um modelo de tabela hash descrita em
[Duarte et al. 2016].

Figura 1. Especificação da estrutura de conjuntos [Du Bois et al. 2014].

Para adicionar um elemento ao conjunto devemos adquirir o lock associado ao
elemento e então inseri-lo na lista. Como a lista pode conter elementos duplicados é
necessário verificar se o elemento já não está contido antes de inseri-lo. Se um elemento
foi inserido e a transação abortar, o elemento deve ser removido e o lock liberado. Caso a
transação termine sem conflitos é necessário apenas liberar o lock. Essas ações são então
passadas para a função de boost para criação da versão transactional da ação:
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add : : I n t S e t −> I n t −> STM Bool
add ( Set a l o c k l i s t ) e l e m e n t = boos t ac undo commit

where
ac = do ok <− AbstractLock . l o ck a l o c k e l e m e n t

case ok of
True −> do found <− L i s t . f i n d l i s t e l e m e n t

i f found then return ( Ju s t F a l s e )
e l s e do L i s t . addToTail l i s t e l e m e n t

re turn ( Jus t True )
F a l s e −> do return Nothing

undo v = do case v of
True −> do L i s t . d e l e t e l i s t e l e m e n t

AbstractLock . unlock a l o c k e l e m e n t
re turn ( )

F a l s e −> AbstractLock . unlock a l o c k e l e m e n t >> re turn ( )
commit = AbstractLock . unlock a l o c k e l e m e n t >> re turn ( )

Para remover um elemento é preciso adquirir o lock associado e então deletar o
elemento da lista. Para reverter um remove o elemento deve ser devolvido ao conjunto e
o lock liberado. O commit assim como antes precisa apenas liberar o lock.

remove : : I n t S e t −> I n t −> STM Bool
remove ( Set a l o c k l i s t ) e l e m e n t = boos t ac undo commit

where
ac = do ok <− l o ck a l o c k e l e m e n t

cas e ok of
True −> do v <− L i s t . d e l e t e l i s t e l e m e n t

re turn ( Jus t v )
F a l s e −> re turn Nothing

undo ok = do case ok of
True −> do L i s t . addToTail l i s t e l e m e n t

AbstractLock . unlock a l o c k e l e m e n t
re turn ( )

False−> AbstractLock . unlock a l o c k e l e m e n t >> re turn ( )
commit = AbstractLock . unlock a l o c k e l e m e n t >> re turn ( )

Por fim o contains precisa apenas realizar o lock no elemento e então conferir se
ele está na lista. Tanto para o commit como para o abort o contains precisa apenas liberar
o lock adquirido. Por sua simplicidade o contains teve o seu código omitido nesse artigo.

3. Implementação
A implementação da primitiva de Transactional Boosting se divide em duas partes. Uma
interface Haskell em alto nı́vel, que provê a função chamada para realizar o boost de uma
ação, e uma camada principal no RunTime System(RTS) no baixo nı́vel do GHC. Eis o
código da primitiva:

boos t : : IO ( Maybe a ) −> ( a −> IO ( ) ) −> IO ( ) −> STM a
boos t iomac undo commit = STM (\ s −> e x p r e s s i o n s )

where
e x p r e s s i o n = unIO $ iomac >>= \mac −> cas e mac of
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Jus t ac −> IO (\ s −> ( boos t # ( re turn ac ) undo commit ) s )
Nothing −> IO (\ s −> ( abort # s ) )

A função começa avaliando seu primeiro argumento (iomac) para saber se a ação
original está pronta para executar. Caso a expressão seja Just ac sabe-se que a ação será
bem-sucedida e o boost# é chamado para que ela seja executada. Por outro lado, se o
resultado for um Nothing a ação não pode ser executada e um abort em todo o bloco
transacional deve ser feito e a transação deve ser reexecutada do inı́cio. Ambas as funções
boost# e abort# são chamadas para funções do RunTime System.

O RunTime System (RTS) é uma biblioteca escrita predominantemente em C que é
ligada a qualquer programa em Haskell. Ele provê suporte e infraestrutura para funcional-
idades como garbage collector, suporte a transações, exceções, escalonamento, controle
de concorrência, entre outras coisas. Esse pode ser visto como três grandes subsistemas:
Armazenamento, responsável pelo layout de memória e garbage collector; Execução,
como o código Haskell é executado; O Escalonador, que gerencia threads e dá suporte
multicore. As implementações desse trabalho aconteceram principalmente nas partes de
Armazenamento e Execução.

Quanto ao Armazenamento temos os Heap Objects, também chamados de Clo-
sures, um aspecto central do armazenamento das funções em execução do RTS. Estas
são estruturas de dados escritas em C e todo Heap Object segue o layout da figura 2. A
primeira parte desses objetos é chamado de Info Pointer, que aponta para o entry code
da estrutura, a segunda é o Payload onde ficam os dados carregados pelo Heap Object
[Marlow and Jones 1998].

O entry code é um código estático responsável por avaliar aquela estrutura. Ime-
diatamente antes do entry code encontra-se a Info Table do objeto. A Info Table contém
informações sobre o tipo de estrutura, informação essa utilizada pelo garbage collector.

Figura 2. Layout de um Heap Object (Closure) [Marlow and Jones 1998].

Para dar suporte ao boost um novo Heap Object foi criado para armazenar a função
a ser executada. O Heap Object criado possui quatro referências em seus campos. Uma
para a ação a ser executada; Para o handler no caso de um abort; Para o handler do
commit e uma para o valor retornado pela ação que deve ser armazenado caso a transação
venha a abortar.
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Na parte de Execução temos as chamadas Primitive Operations (PrimOps), estas
são operações que por alguma impossibilidade ou por uma questão de desempenho são
implementadas diretamente no RTS, e este é o caso da maioria das funções do STM.

A primitiva boost# irá executar a ação passada e então armazenar a referências
à função e aos handlers numa instância do StgBoostSTMFrame. O StgBoostSTMFrame
é então associado à transação atual. Ao fim da transação, se ela for bem-sucedida, o
commit associado a primitiva é executado. O abort# por sua vez quando chamado executa
os aborts associados à transação e então a recomeça.

4. Experimentos

Os experimentos foram executados numa máquina com processador Intel Core i7,
frequência de 3.40GHz, 4 cores fı́sicos e 4 lógicos, 8GiB de memória RAM. O sistema
operacional foi um Ubuntu 14.04, a versão compilada do GHC foi a 7.10.3. Para as
medições de tempo a biblioteca System.Time da linguagem foi utilizada.

Para testar a estrutura de conjunto listas de 2000 operações foram geradas aleato-
riamente, bem como um conjunto inicial de 2000 elementos. Para as execuções o número
de thread e cores foram os mesmos nas execuções e cada thread recebia uma lista de 2000
operações. Dois tipos de listas eram gerados em execuções separadas: Lista de leitura,
contendo 40% de operações de add e remove mais 60% de operações de contains ; Uma
Lista de Escrita contendo 75% de operações de add e remove mais 25% de contains .

Duas implementações são comparadas nos gráficos, uma utilizando o STM puro
e outra com o Transactional Boosting; A versão utilizando STM puro utiliza uma lista
encadeada transacional para o armazenamento dos dados; A versão que utiliza o Trans-
actional Boosting (TB) é a implementação descrita na seção 2. No gráfico é apresentado
com tempo em escala logarı́tmica as médias de 30 execuções para os dados números de
cores e threads. Pela figura 3 pode-se observar que o a utilização do Transactional Boost-
ing resulta em uma estrutura de conjuntos de desempenho bem superior em comparação
à alternativa feita puramente com o STM Haskell. Isso acontece principalmente por conta
do alto número de falsos conflitos associados a se percorrer uma lista encadeada utilizando
os recursos nativos da STM.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

A primitiva oferece uma maneira direta de compor objetos linearmente concorrentes com
objetos transacionalmente concorrentes, de uma maneira que independe de qualquer trata-
mento do STM mas ainda preservando suas propriedades. Transactional Boosting é um
tratamento de baixo nı́vel ao controle de concorrência e requer que o programador pre-
serve a atomicidade e isolamento da estrutura transacional, além disso seu mal uso pode
resultar em problemas como deadlock. Entretanto se utilizada por programadores ex-
perientes pode ser usada para desenvolver bibliotecas concorrentes de alto desempenho
capazes de serem compostos com blocos transacionais oferecendo uma solução à perda
de desempenho por falsos conflitos.

Para trabalhos futuros visamos um estudo da Semântica Formal e uma análise
categórica da primitiva para uma melhor formalização da sua utilização em Haskell.
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Figura 3. Tempo de execução de 2000 operações para cada core (A esquerda:
40% add e remove + 60% contains; A direita: 75% add e remove + 25%
contains).
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Abstract. The evolution and increase of software complexity made it necessary
to use efficient methods and thus to construct more precise specifications to des-
cribe the behavior of these systems. Two important areas of research that col-
laborate with the modeling and verification of computational systems are the
areas of graph grammars and fuzzy logic. The first is a language that allows
formally specifying and verifying systems, the second provides a more flexible
modeling of inference systems for the decision-making area. This paper pre-
sents an overview of the available approaches for fuzzy graph grammar, which
combines these two important areas of research.

Resumo. A evolução e o aumento da complexidade de software fez com
que houvesse a necessidade de utilizar métodos eficientes e, assim, construir
especificações mais precisas para descrever o comportamento desses siste-
mas. Duas importantes áreas de pesquisa que colaboram com a modelagem
e verificação de sistemas computacionais são as áreas de gramáticas de grafos
e lógica fuzzy. A primeira é uma linguagem que permite especificar e verificar
formalmente sistemas, a segunda disponibiliza uma modelagem de sistemas de
inferência mais flexı́vel para a área de tomada de decisões. Este artigo apre-
senta uma visão geral sobre as abordagens disponı́veis para gramática de gra-
fos fuzzy, que une essas duas importantes áreas de pesquisa.

1. Introdução
Gramática de grafos (GG) [Ehrig 1979, Ehrig et al. 1999, Ehrig et al. 2006] é uma
linguagem formal adequada para a especificação e verificação de uma vasta gama
de sistemas computacionais. Ela é uma linguagem visual, o que a torna bas-
tante intuitiva e permite fácil compreensão do modelo até para os não teóricos. A
Lógica Fuzzy (LF) [Zadeh 1965, Atanassov et al. 2003, Atanassov and Gargov 1989,
Bustince et al. 2004, Bustince et al. 2010, Yuncheng 2011] modela a incerteza do ra-
ciocı́nio humano fundamentada na teoria dos conjuntos fuzzy, além disso, ela disponi-
biliza uma modelagem de sistemas de inferência mais flexı́veis para a área de tomada de
decisões, onde se utilizam conectivos lógicos para atuar sobre variáveis linguı́sticas. Es-
sas duas áreas de pesquisa são importantes porque buscam colaborar na modelagem de
sistemas computacionais.

∗Trabalho em progresso.
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A intersecção entre as áreas de GGs e LF é destacada no trabalho
de [Rosenfeld 1975], onde foram consideradas as principais definições da teoria dos gra-
fos fuzzy e introduziu-se uma discussão sobre o estudo e tratamento das incertezas em
problemas de grafos. Da intersecção entre essas áreas, surge uma proposta integradora
de modelagem da incerteza em sistemas de especificação através das gramáticas de gra-
fos fuzzy (GGFs), que são uma generalização das GGs. Muitos estudos e aplicações
tem sido focadas em diversos trabalhos cientı́ficos [Parasyuk and Yershov 2006a,
Bertei et al. 2017, Parasyuk and Ershov 2007, Watkins 1996] sobre GGF.

O presente estudo ressalta os principais conceitos das abordagens de GGF, onde é
realizada uma revisão dos principais trabalhos sobre esse formalismo e estabelecida uma
discussão sobre as diferentes propostas.

O texto está organizado conforme descrito a seguir. A seção 2 relata as principais
abordagens para GGFs, descrevendo suas principais caracterı́sticas. Na seção 3 as abor-
dagens são comparadas, relatando para qual tipo de especificação cada uma é importante.
Finalmente, a seção 4 aponta as principais conclusões deste trabalho, bem como algumas
sugestões de trabalhos que ainda podem serem desenvolvidos com as abordagens fuzzy.

2. Abordagens para Gramática de Grafos Fuzzy
Os principais trabalhos da literatura que fazem uso da abordagem fuzzy para GGF serão
abordados nesta sessão. Gramática de grafos é uma das linguagens de especificação uti-
lizadas para descrever com precisão um sistema de informação. Em uma GG, os estados
do sistema são modelados por grafos e as possı́veis mudanças de estados são especifi-
cadas através de regras de transformação de grafos, sendo assim, uma regra define tanto
elementos que devem estar presentes no grafo para que ela possa ser aplicada como as
possı́veis alterações realizadas por sua aplicação, onde alguns elementos são preserva-
dos, outros são criados e outros são eliminados. Há diferentes abordagens que definem
GGs e suas transformações, uma delas é a abordagem algébrica. Dentro desta aborda-
gem, pode-se encontrar diferentes formas de realizar as transformações dos grafos, sendo
que as mais conhecidas são a Double-PushOut (DPO) [Corradini et al. 1997] e a Single-
PushOut (SPO) [Ehrig et al. 1997].

Gramática de grafos fuzzy é uma generalização de GGs, onde temos uma mode-
lagem mais flexı́vel para os sistemas que são especificados via GGs, permitindo valores
intermediários dentro do intervalo 0 e 1, os quais estão associados aos vértices e arestas
dos grafos que modelam sistemas computacionais. Em uma GGF, os grafos são fuzzy,
e esses grafos são constituı́dos por conjuntos fuzzy de vértices e arestas valorados no
intervalo [0, 1].

Definição 1 (Grafo fuzzy) Um grafo fuzzy G = ((VG, σVG), (AG, σAG
), sG, tG) é uma

tupla composta pelos conjuntos fuzzy de vértices e arestas de (VG, σVG) e (AG, σAG
),

onde o mapeamento verdade para vértices e arestas é σVG : VG → [0, 1] e σAG
: AG →

[0, 1], respectivamente. O intervalo [0, 1] é o conjunto de valores verdade para vértices e
arestas. Os mapeamentos sG, tG : AG → VG são chamados de mapeamento de origem e
destino das arestas, respectivamente.

Exemplo 1 (Grafo fuzzy) Um grafo fuzzy é ilustrado na Figura 1, onde os vértices
e têm seus valores verdade definidos por σVG( ) = 0, 5 e σVG( ) = 0, 2. A aresta
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e tem sua origem e seu destino definidos pelas funções sG : (e) = e tG : (e) =
respectivamente. O valor verdade de e é dado por σAG

= 0, 9.

Figura 1. Grafo Fuzzy

Na GGF, os estados do sistema são representados por um conjunto de grafos fuzzy
e as possı́veis mudanças de estados são descritas pelas regras. Na abordagem DPO a regra
da GGF é dada por três grafos fuzzy e dois morfismo de grafos fuzzy entre eles. Já na
abordagem SPO a regra é dada por dois grafos fuzzy e um morfismo de grafos fuzzy.

Definição 2 (Regra fuzzy-DPO) Uma regra fuzzy-DPO é uma tupla p : L
l← K

r→ R,
ondeL é chamado de lado esquerdo,R de lado direito,K de interface, l e r são morfismos
de grafos fuzzy da regra fuzzy. Os grafos fuzzy L, R, K são grafos tipados fuzzy sobre o
grafo tipo fuzzy.

Exemplo 2 (Regra fuzzy-DPO) A Figura 2 mostra uma regra fuzzy p na abordagem
DPO, onde a regra é dada pelos grafos fuzzy de lado esquerdo L, de lado direito R e
de interface K. A regra pode ser aplicada em um estado contendo o grafo fuzzy L (que
contém os vértices , e ambos com valores de pertinência 0, 5 , 0, 2 e 0, 4 e três
arestas com valores 0, 3, 0, 7 e 0), resultando em um grafo onde a aresta com valor 0 é
deletada e três vértices e duas arestas são preservados (grafo fuzzy K). A aresta com
valor 0, 7 e os vértices com os valores 0, 2 e 0, 4 são mantidos com o mesmo valor, já
a aresta e o vértice com valor 0, 3 e 0, 5, respectivamente, com a aplicação da regra,
passaram a ter o valor de 0, 4 e 0, 8.

Figura 2. Regra fuzzy-DPO

Definição 3 (Regra fuzzy-SPO) Uma regra fuzzy-SPO é uma tupla p : L r→ R, onde L
é chamado de lado esquerdo, R de lado direito e m é o morfismo de grafos fuzzy da regra
fuzzy. Os grafos fuzzy L e R, são grafos tipados fuzzy sobre o grafo tipo fuzzy.

Exemplo 3 (Regra fuzzy-SPO) A Figura 3 mostra uma regra fuzzy p na abordagem
SPO, onde a regra é dada pelos grafos fuzzy de lado esquerdo L e de lado direito R.
A aresta com valor 0, 7 e os vértices com os valores 0, 2 e 0, 4 são mantidos com o mesmo
valor, já a aresta e o vértice com valor 0, 3 e 0, 5, respectivamente, com a aplicação da
regra, passaram a ter o valor de 0, 4 e 0, 8. A aresta com o valor 0 foi excluı́da com a
aplicação da regra.

A aplicação de uma regra em um grafo fuzzy G é possı́vel se existe um ocorrência
do lado esquerdo da regra no grafo G.
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Figura 3. Regra fuzzy-SPO

Definição 4 (Aplicação da regra) Um grafo fuzzyG pode ser transformado em um grafo
fuzzy H pela aplicação da regra p com a ocorrência m se o pushout abaixo é satisfeito:

A
f //

m
��

B

h
��

G
k
// H

Exemplo 4 (Aplicação da regra) Na Figura 4, G é transformado em H através da
aplicação da regra p. A ocorrência m no grafo fuzzy G é marcado por um retângulo
com linhas tracejadas.

Figura 4. Aplicação da regra p

Em [Parasyuk and Yershov 2006a], propõe-se uma abordagem categórica e desen-
volveram uma base conceitual para a teoria de GGFs. Além disso, essa abordagem tratou
de viabilizar a investigação das relações entre vértices e arestas dos grafos fuzzy que são
gerados por tais gramáticas. As relações em categorias de conjuntos fuzzy foram com-
paradas e descritas com as relações entre as categorias de conjuntos fuzzy de vértices e
arestas. As transformações entre grafos fuzzy foram descritas por duas operações: a regra
de substituição, que estabelece a relação entre os vértices fuzzy e o matching fuzzy, que
viabilizou a execução da regra de substituição.

O artigo de [Parasyuk and Yershov 2006a] foi um estudo adicional das ideias e
investigações dos autores na direção da formação da abordagem de transformação baseada
no modelo de arquiteturas orientadas para a representação fuzzy [Sergienko et al. 2004,
Yershov 2005, Yershov 2003, Parasyuk and Yershov 2006b]. A abordagem categórica
foi proposta para a formalização de GGF obtida como resultado da generalização de
GG. Esta abordagem levou em consideração os tipos básicos de imprecisão que sur-
gem na construção de categorias de objetos fuzzy e descrevem transformações de
grafos fuzzy gerados por conjuntos fuzzy. Gramáticas de grafos fuzzy distribuı́dos
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para modelagem e especificação de sistemas distribuı́dos dinâmicos foram propostas
por [Parasyuk and Ershov 2007], que foi baseada em uma aplicação de transformações
sobre as estruturas de rede de componentes fuzzy que são denominados de FD-grafos.
Com esta abordagem, a combinação de grafos fuzzy e as transformações sobre estes gra-
fos podem modelar a interação e a sincronização de FD-grafos. As transformações de FD-
grafos são dadas pelo uso da abordagem categórica, nas quais os vértices são especificados
por grafos fuzzy. Essa abordagem provê a formalização para definir as transformações de
FD-grafos como transformações estruturadas de grafos fuzzy. Ainda há uma discussão
sobre as condições necessárias para não violar a estrutura das transformações na catego-
ria dos FD-grafos. Assim, a construção dos pushouts (e co-limites) para esta categoria
é formalizada pela construção dos pushouts dos componentes. As FD-gramáticas são
generalizadas através das GGF.

Mais exatamente, o objetivo do trabalho de [Parasyuk and Ershov 2007] foi de-
senvolver fundamentos conceituais para a teoria da transformação do grafo fuzzy de
um meio distribuı́do usando métodos da teoria das categorias [Sergienko et al. 2000].
Em contraste com [Parasyuk and Yershov 2006a], a abordagem utilizada no trabalho
de [Parasyuk and Ershov 2007] foi a abordagem Double-PushOut (DPO), onde as re-
gras sobre grafos fuzzy são definidas por dois morfismos que especificam a eliminação e
adicão de elementos de um grafo. Uma abordagem relacional para GGF foi apresentada
por [Bertei et al. 2017]. Esse trabalho teve como base a abordagem categórica desen-
volvida por [Parasyuk and Yershov 2006a], porém considerando a abordagem DPO para
representar suas transformações. O objetivo foi desenvolver uma técnica para especificar
e analisar GGF, fazendo uso da ferramenta Rodin.

Esse trabalho é uma extensão da tradução proposta por [Cavalheiro et al. 2017], a
qual faz uso da noção de grafo tipo para restringir os tipos de vértices e arestas permitidos
na gramática. Para estender essa abordagem às GGFs, foi definida a noção de tipo para
grafos fuzzy. Um grafo tipo fuzzy é usado para caracterizar todos os tipos de vértices
e arestas permitidos em uma GGF e limitar seus valores de pertinência. A tipagem dos
grafos foi definida por um morfismo de grafos fuzzy mapeando cada grafo fuzzy no grafo
tipo fuzzy. Na próxima seção, as abordagens descritas acima serão comparadas, onde
pode-se observar que foram usadas duas formas diferentes para definir as transformações
de grafos. Ainda observa-se que uma abordagem faz uso da noção de tipagem. Vamos
discutir também qual a importância de se utilizar essa tipagem.

3. Comparando as abordagens

Na Tabela 1 são descritas as principais diferenças entre as abordagens existentes para
GGF. O comportamento de um sistema especificado usando uma GGF pode ser descrito
por aplicações das regras fuzzy em grafos fuzzy que representam os estados do sistema.

O artigo de [Parasyuk and Yershov 2006a] utilizou a abordagem SPO para repre-
sentar suas transformações, onde uma regra fuzzy é composta por dois grafos fuzzy, o
lado esquerdo L e o lado direito R, e um morfismo parcial de grafos fuzzy entre eles.
A abordagem SPO é mais genérica, onde os efeitos da aplicação de uma regra não são
totalmente definidos pela própria regra. Pode-se dizer que, a aplicação de uma regra pode
ter “efeito colateral”. Nos estudos de [Bertei et al. 2017, Parasyuk and Ershov 2007] foi
utilizada a abordagem DPO para definir o efeito da aplicação das regras. Nesta aborda-
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gem, uma regra é composta por três grafos fuzzy: o lado esquerdo L; O lado direito R; e
a interface K, o qual define os elementos comuns aos grafos L e R. Uma regra fuzzy es-
pecifica que, uma vez que uma ocorrência do grafo fuzzy L é encontrada no estado atual,
ela pode ser substituı́da pelo grafo fuzzy R, preservando K.

Tabela 1. Diferenças entre as abordagens
[Parasyuk and Yershov 2006a] [Parasyuk and Ershov 2007] [Bertei et al. 2017]

Metodologia Abordagem SPO Abordagem DPO Abordagem DPO
Tipagem Sem Sem Grafo tipo fuzzy

Aplicação MDA Sistemas distribuı́dos Verificação de propriedades

Uma importante diferença entre os artigos de [Bertei et al. 2017]
e [Parasyuk and Yershov 2006a, Parasyuk and Ershov 2007] é a noção de tipagem.
No artigo de [Bertei et al. 2017] a tipagem é dada pelo grafo de tipo fuzzy, que limita os
valores de pertinência e caracteriza todos os tipos de vértices e arestas permitidos pelo
sistema. Logo, essa tipagem restringe todos os grafos fuzzy da gramática a esses tipos
e valores. Nos estudos de [Parasyuk and Yershov 2006a, Parasyuk and Ershov 2007]
essa tipagem não é levada em consideração. Outra diferença significativa entre as
abordagens é que na abordagem desenvolvida por [Bertei et al. 2017] é possı́vel verificar
as propriedades do sistema especificado, já nas demais abordagens isso não é permitido.

Uma particularidade em comum entre as abordagens é que o grau de pertinência
da origem dos grafos relacionados pode ser menor, ou igual, ao seu respectivo grau de per-
tinência de destino, ou seja, uma vez que a regra é aplicada, o valor do grau de pertinência
para os vértices e arestas só pode se manter ou aumentar, isto é, o grau de pertinência
não pode ser diminuı́do. Uma caracterı́stica comum entre as três abordagens descritas
acima, é que ambas utilizam o matching injetor para viabilizar a execução da regra de
substituição. Essa caracterı́stica faz com que o número de regras possa ser maior do que
se o match fosse não injetor, pois há a necessidade de criar uma regra para cada mapea-
mento possı́vel.

4. Conclusão

Neste trabalho foram apresentados os principais conceitos que fundamentam a abordagem
de GGFs. Combinando as áreas de GGs e LF, tem-se uma abordagem que provê um
formalismo intuitivo e de fácil entendimento, que ao mesmo tempo nos permite tratar
informações vagas e imprecisas de forma mais aproximada ao raciocı́nio humano. Unindo
essas duas grandes áreas é possı́vel modelar com uma melhor flexibilização os problemas
modelados por GGs, pois essa união nos permite trabalhar com valores intermediários
associados às arestas e aos vértices das GGFs.

Para as GGFs não se encontram muitas aplicações e o seu uso ainda é limitado
devido não existirem técnicas e ferramentas para analisar esse tipo de gramática. No
trabalho de [Watkins 1996] foi proposta uma abordagem fuzzy para a interpretação dos
ruı́dos em imagens bidimensionais, usando GGFs. Nesta abordagem foi permitido utilizar
funções fuzzy nos predicados de aplicabilidade das regras. Esse novo formalismo tem
como intuito fazer a modelagem e a especificação dos ruı́dos que são testados no contexto
do reconhecimento de partituras manuscritas. Essa técnica é aplicada a uma barra de
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música, onde é apresentada a interpretação correta e a assinatura de tempo é interpretada
como um ruı́do.

No trabalho de [Parasyuk and Yershov 2006a], os resultados teóricos foram usa-
dos pelos autores na elaboração e análise de modelos de software e arquiteturas com a
ajuda de uma nova abordagem para o desenvolvimento de software [Kleppe et al. 2003],
que é chamado MDA (Model Driven Architecture) e é proposto pelo consórcio OMG
(Object Management Group). A principal contribuição do trabalho de [Bertei et al. 2017]
foi desenvolver uma abordagem relacional para GGF, o que torna possı́vel especificar e
analisar esse tipo de gramática na ferramenta Rodin, utilizando a linguagem Event-B. Este
trabalho, pode ser estendido de ambos modos: (a) otimizar a representação dos pesos as-
sociados à relação de pertinência, visando o aumento da precisão; (b) modelar a incerteza
também na aplicação das regras de transformação da gramática.

Com base nestes estudos, podemos fundamentar uma proposta de extensão in-
tuicionista para GGFs, onde um conjunto fuzzy intuicionista [Atanassov 1986] se carac-
teriza por considerar duas funções expressando o grau de pertinência e o grau de não-
pertinência, respectivamente, de um elemento ao conjunto. A vantagem de se utilizar a
teoria dos conjuntos fuzzy intuicionistas é a possibilidade de trabalhar com diferentes ti-
pos de incertezas que podem surgir dentro de um mesmo problema. Logo, os conjuntos
fuzzy intuicionista são uma generalização natural dos conjuntos fuzzy.
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Abstract. This paper presents the concept of a Reversible Turing Machine and
a case study based on the model idealized by Charles Bennett in 1973. In order
to exemplify such a theoretical computation model, a machine was elaborated
according to the presented guidelines in the article “Logical Reversibility of
Computation”. For this purpose the Java programming language was used.
The machine presented in this article receives an input from a standard Turing
Machine, and converts the transition functions so that they are reversible, so
that any action taken can be undone.

Resumo. Este artigo apresenta o conceito de uma Máquina de Turing Re-
versı́vel e um estudo de caso realizado a partir do modelo idealizado por
Charles Bennett em 1973. A fim de se exemplificar tal modelo de computação
teórica, elaborou-se uma máquina de acordo com as diretrizes apresentadas no
artigo “Logical Reversibility of Computation”. Para tal propósito utilizou-se a
linguagem de programação Java. A máquina apresentada expressa neste artigo
recebe uma entrada de uma Máquina de Turing padrão, e converte as funções
de transição de modo que sejam reversı́veis, fazendo com que deste modo toda
ação feita possa ser desfeita.

1. Introdução
Teoria da computação é uma subárea compreendida pela ciência da computação e
matemática. Esta área busca determinar quais problemas podem ser apurados em um
dado modelo de computação, um dos ramos estudados nesta área, é a Computabilidade.
De acordo com [Diverio and Menezes 2009] objetivo do estudo da computabilidade é de-
terminar a solucionabilidade de problemas, ou seja, investigar a existência ou não de algo-
ritmos que solucionem determinada classe de problemas. Mais ainda, investigar seus li-
mites e, consequentemente, os limites do que pode efetivamente ser implementado em um
computador. Por consequência, o estudo da solucionabilidade objetiva evitar a pesquisa
entorno de soluções inexistentes de problemas.

Uma Máquina de Turing é uma máquina de computação teórica desenvolvida por
Alan Turing (1937) para servir como um modelo idealizado para o cálculo matemático.
Tal máquina é um modelo computacional abstrato de computador, que se restringe aos
aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados e transições) e não à sua
implementação fı́sica. Desde sua exposição surgiram diversas outras variações desta,
porém nenhuma capaz de aumentar o poder de expressão da Máquina de Turing original,
sendo assim, esta é a mais robusta já apresentada. Tais variações são utilizadas devido a
maior eficiência que apresentam. Uma das variações conhecidas é a Máquina de Turing

∗Trabalho Concluı́do
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Universal Reversı́vel, onde seu propósito é apresentar um modelo de computação, onde
cada ação realizada é capaz de ser revertida.

Um dos fatores ligados ao aumento da capacidade de processamento das máquinas
atuais é acréscimo do número de transistores. Porém, devido a isto, torna-se necesária
a redução do tamanho destes. Quanto menores forem os transistores, mais rapidamente
eles podem ser carregados e descarregados, possibilitando assim que o sistema trabalhe de
forma cada vez mais veloz. Mas há ainda outra limitação para a redução do tamanho dos
transistores é a dissipação de calor. Quanto menores os transistores, maior a quantidade
a ser adicionada em um mesmo circuito. O funcionamento dos transistores é realizado
através da passagem de corrente elétrica, onde como em toda máquina elétrica, nem toda
corrente é aproveitada. Muito dela é desperdiçada através da dissipação de calor. Então,
uma vez que há milhões desses transistores trabalhando juntos, a dissipação de calor é
ainda maior.

Diante do exposto, estudos acerca de métodos capazes de reduzir a dissipação,
tornam-se necessários. Operações reversı́veis são capazes de reduzir a dissipação
de energia gasta entre operações. Neste trabalho o objetivo é de apresentar uma
implementação e um estudo de caso acerca da Máquina de Turing Reversı́vel apresen-
tada por [Bennett 1973] em seu artigo “Logical Reversibility of Computation”.

De modo a apresentar o estudo de caso realizado, as seções deste artigo foram
escritas da forma que segue: na segunda seção apresenta-se o conceito da Máquia de
Turing; na terceira seção é apresentada a máquina de Turing Reversı́vel proposta por
Bennet, ou seja, a fundamentação teórica utilizada como base para o estudo; na quarta
seção apresenta-se um estudo de caso realizado a partir do conceito da Máquina de Tu-
ring Reversı́vel; por fim é apresentada uma conclusão a partir dos resultados que foram
obtidos, seguidamente pelas referências utilizadas.

2. Máquina de Turing
A Máquina de Turing é uma máquina de computação teórica desenvolvida por Alan Tu-
ring (1937) para servir como um modelo idealizado para o cálculo matemático. Esta
máquina é um modelo computacional abstrato de computador, que se restringe aos
aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados e transições) e não à sua
implementação fı́sica. Em tal mecanismo, é possı́vel modelar qualquer computador di-
gital. Nela, o sistema é alimentado por uma linha de células conhecidas como “fita”, na
qual são escritas instruções de apenas um caractere. Um elemento ativo conhecido como
“cabeça” que possui uma propriedade conhecida como “estado” e que pode alterar a célula
ativa. Neste sistema é possı́vel ler uma instrução por vez, processando-as de acordo com
um algoritmo de códigos predeterminados, movendo a fita para frente ou para trás. A
proposta desenvolvida por Turing foi revolucionária por ser a primeira para uma máquina
com múltiplas funções determinada por um programa armazenado dentro de um cartucho
de memória (software), ao invés de ter uma alteração manual na estrutura da máquina.

Desde que a Máquina de Turing foi apresentada surgiram diversas outras variações
desta. De todas variações já exibidas, nenhuma é capaz de aumentar o poder de expressão
da Máquina de Turing original, sendo esta é a mais robusta já exposta. Tais modificações
são utilizadas devido a maior eficiência que apresentam. Uma das variações conhecidas
é a Máquina de Turing Universal Reversı́vel, onde o propósito desta é apresentar um
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modelo de computação reversı́vel, onde cada ação realizada é capaz de ser revertida.

Formalmente, uma Máquina de Turing pode ser definida como uma quintupla,
como segue:

M = (Σ, Q, σ, s, F ) (1)

onde,
Σ é um alfabeto finito de sı́mbolos;
Q é um conjunto finito de estados;
σ: QxΓ→QxΓx{←,→} é a função de transição, onde← é o movimento para a esquerda
e→ é o movimento para a direita;
Γ é o alfabeto da fita (conjunto finito de sı́mbolos);
s ∈ Q é o estado inicial;
F é o conjunto de estados finais.

3. Máquina de Turing Reversı́vel
De acordo com a Tese de Church-Turing, toda ‘função que seria naturalmente considerada
computável’ pode ser computada por uma Máquina de Turing, ou seja, todo problema
possı́vel de ser computável pode ser traduzido em para este mecanismo. Consequente-
mente, toda a Máquina de Turing pode ser traduzida em uma linguagem de propósito
geral. Portanto, esta tese equivale a dizer que todo algoritmo computável pode ser ex-
presso por uma linguagem de propósito geral.

No entanto, tal tese não pode ser totalmente comprovada, mas pode ser refutada
caso haja uma máquina com um poder de expressão maior do que a conseguida através
da Máquina de Turing. Como resultado, tem-se a existência de problemas que são incom-
putáveis. Assim, dentre os problemas computacionais, podemos dividir entre aqueles que
são tratáveis e intratáveis.

Na classe de problemas tratáveis temos aqueles que o número de passos é equi-
valente ao tamanho do polinômio n, por exemplo a multiplicação de dois números de n
dı́gitos. Por outro lado, os problemas intratáveis são aqueles onde N cresce de modo mais
rápido do que qualquer polinômio, como a fatoração de um número relativamente grande,
onde o processamento poderia levar centenas de anos.

Em 1965, Gordon Moore publicou um artigo, onde abordava sobre a evolução
da tecnologia daquele momento em diante. A partir das reflexões feitas, surgiu uma das
previsões mais corretas sobre a informática desde então. De modo geral, Moore previu,
baseado em suas observações da indústria, que o número de transistores em um proces-
sador dobraria, em média, a cada dois anos mantendo o mesmo (ou menor) custo e o
mesmo espaço. Em 1975 houve uma revisão dessa “lei” onde Moore redefiniu o perı́odo
em que o número de transistores dobraria, de dois anos para 18 meses. Tal predição, vem
se mostrando correta até os dias de hoje.

Para o cumprimento de tal lei, é necessária a redução no tamanho dos transistores
utilizados. Quanto menores forem os transistores, mais rapidamente estes podem ser car-
regados e descarregados. Desta forma, permite-se que o sistema trabalhe de forma cada
vez mais veloz. A diminuição do tamanho nos transistores utilizados, porém é limitada
pela dissipação de calor gerado. Quanto menores os transistores, mais deles são adiciona-
dos num mesmo circuito. O funcionamento dos transistores é feito através da passagem

IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 229



de corrente elétrica. Como em toda máquina elétrica, nem toda corrente é aproveitada.
Muito dela é desperdiçada através da dissipação de calor. Então, uma vez que há milhões
desses transistores trabalhando juntos, a dissipação de calor é ainda maior.

Entropia é a grandeza fı́sica ligada à reversibilidade e ao fluxo de calor. O aumento
de entropia corresponde à perda de informação, esta grandeza corresponde a quantidade
fı́sica ligada à informação e também à ordem dos sistemas termodinâmicos. Uma alta taxa
de entropia representa desordem e falta de informação. A realização de computação é um
processo fı́sico, limitando assim o desempenho que os computadores conseguem alcançar.
Durante a execução da computação, os computadores usuais fazem uso de computação ir-
reversı́vel diversas vezes, apagando bits e gerando calor, diminuindo assim o desempenho.
Segundo Princı́pio de Landauer (1961), para apagar um bit é necessário uma quantidade
de energia, calculada por:

E = kT ln2 (2)

onde k é a constante de Boltzmann e T a temperatura atual em Kelvin.

Como forma de solucionar este problema, Charles Bennett propôs em 1973 uma
variante da Máquina de Turing capaz de realizar computação reversı́vel e assim, elimi-
nar quase que completamente o gasto de energia. Em seu artigo, Bennett apresenta um
teorema que propõe que para cada uma fita de Máquina de Turing padrão S, existe uma
Máquina de Turing R determinı́stica e reversı́vel de três fitas, de forma que R e S são
equivalentes se: sendo I e P strings sobre o alfabeto de S, que não contém brancos em
sem conjunto, então S para em I se e somente se R para em: (I;B;R) → (I;B;P ).
Além disso, se S possui f estados de controle, N quı́ntuplas e uma fita de alfabeto con-
tendo z letras, incluindo vazio, R então deverá ter 2f + 2N + 4 estados, 4N + 2z + 3
quádruplas e N + 1 alfabetos fita de z, e z letras, respectivamente. Finalmente, se em um
cálculo especial S requer u passos e usos s quadrados de fita, produzindo uma saı́da de
comprimento λ, então R exigirá 4v+ 4λ+ 5 passos, s usos, v+ 1 e λ+ 2 quadrados suas
três fitas, respectivamente. O termo reversibilidade refere-se à propriedade de um sistema
fı́sico de retornar ao estado inicial A quando revertida a causa que o levou deste ao estado
final B, sendo este distinto de A.

Segundo [Abramsky 2005], a reversibilidade é uma questão-chave na interface en-
tre computação e fı́sica, de relevância crescente como miniaturização progride em relação
aos seus limites fı́sicos. Computadores que sejam reversı́veis poderão ser de grande im-
portância em um futuro próximo, quando não será mais possı́vel aumentar o poder de pro-
cessamento destes, apenas aumentando o número de transistores em um reduzido espaço
por causa do superaquecimento causado. Uma solução eficiente, é garantir que os com-
putadores possam realizar operações 100% reversı́veis, ou seja, que após uma operação,
seja possı́vel retornar aos valores iniciais sem a necessidade de reprocessamento.

Em seu artigo, Bennett descreve uma forma de construir e implementar uma
máquina reversı́vel. Em uma Máquina de Turing reversı́vel, a computação realizada na
mesma pode ser dividida em três etapas. Durante a primeira etapa, a computação é re-
alizada normalmente, lendo a entrada da primeira fita e guardando todo o histórico em
uma segunda fita. Uma vez realizada a computação, a uma cópia dos resultados é feita
para a terceira fita, de forma a preservar a saı́da após a reversão. Por último, é feita a re-
versão da computação utilizando os dados temporários guardados na segunda fita e assim,
reconstruindo a entrada original na primeira fita. Após o término de toda execução, a
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entrada original é preservada na primeira fita e a saı́da, resultado da computação, fica
disponı́vel na terceira fita. Assim, a segunda fita é utilizada apenas para armazenar da-
dos temporários. Ao fazer uma Máquina de Turing Reversı́vel, é necessário adicionar
transições que se assemelham as transições inversas já existentes. No entanto, para que
não ocorra a sobreposição entre a escrita e as operações de deslocamento, a máquina re-
versı́vel utiliza um tipo mais simples de transição, no qual, durante um dada transição,
cada fita é submetida a uma leitura-escrita ou a uma operação de deslocamento, mas
nenhuma fita é submetida a ambos simultâneamente. Para que seja possı́vel fazer a re-
versão das operações realizadas, a máquina reversı́vel deve ser determinı́stica, ou seja,
sempre levar a um estado de aceitação ou rejeição. Como forma de provar a viabilidade
da existência de tal máquina, Bennett demonstra a emulação de uma Máquina de Turing
Reversı́vel em uma Máquina de Turing Universal.

4. Estudo de Caso
Nesta seção será apresentado um estudo de caso realizado, de forma apresentar um mo-
delo de máquina de Turing Reversı́vel, como a proposta por Charles Bennett. Para tal
propósito utilizou-se a linguagem de programação Java.

4.1. Implementação
Inicialmente para a execução do presente trabalho, buscou-se representar a lógica empre-
gada por meio de um diagrama de classes. Os diagramas de classe 4.1 e 1 apresentam uma
representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos. A
modelagem utilizada para o desenvolvimento deste sistema, define classes que o sistema
necessita possuir e é a base para a construção dos diagramas de comunicação, sequência
e estados para a implementação de tal máquina.

A máquina demonstrada neste artigo, recebe como entrada um arquivo contendo
informações acerca de sua definição formal, tais como: número de estados, número
de sı́mbolos no alfabeto de entrada, número de sı́mbolos no alfabeto da fita, número
de transições, estados utilizados (identificando o estado inicial e os estados finais de
aceitação), alfabeto de entrada, alfabeto da fita, e as funções de transição. A máquina
aqui apresentada, busca seguir as diretrizes dadas por Bennet. Desta forma a execução da
mesma é divida em três estágios para que possa haver a reversão. As transições fornecidas
como entrada seguem o padrão:
(estado atual, sı́mbolo atual fita) = (proximo simbolo fita, movimentação, es-
tado seguinte)

Com a execução dos seguintes estágios, as transições de uma máquina padrão, são
reescritas de modo que não ocorra a sobreposição entre as operações de escrita/leitura e
movimentação do cabeçote de cada fita. Esta não sobreposição é um fator crucial para a
realização da reversão.

4.1.1. Estágio 1

No primeiro estágio de execução da máquina é realizada a computação, ou seja, neste
estágio executa-se sobre a primeira fita a entrada recebida. Durante este primeiro estágio
a fita 2 armazena o ı́ndice das transições executada sobre a primeira fita, enquanto que a
terceira fita, apenas lê branco.
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4.1.2. Estágio 2

Durante a execução do segundo estágio é realizada a cópia da saı́da (atualmente ar-
mazenada na fita 1) para a fita 3. O processo de cópia é feito então de forma reversı́vel,
sem escrever na fita de histórico.

4.1.3. Estágio 3

O terceiro estágio de execução máquina consiste em a fita 3 desfazer então as ações exe-
cutadas durante o primeiro estágio. De forma que ao final, a fita 1 volte a possuir apenas
a entrada recebida e a fita 3 possua a saı́da gerada pela máquina.

Após a transcrição das transições padrão, em transições reversı́vel a mecanismo
deverá ser executada como uma Máquina de Turing de múltiplas fitas. Ao final de toda
execução, tem-se:
Fita 1: entrada fornecida
Fita 2: vazia
Fita 3: saı́da gerada.
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Figure 1. Classe Parser. Fonte: Arquivo Pessoal.

5. Conclusão
A lei de Moore, já conhecida no âmbito da computação, surgiu em 1965 através de um
conceito estabelecido por Gordon Earl Moore. Tal lei predizia que o poder de processa-
mento dos computadores dobraria a cada 18 meses. Quanto menores forem os transis-
tores, mais rapidamente eles podem ser carregados e descarregados. Isso possibilita que
o sistema trabalhe de forma cada vez mais veloz. Porém esbarra-se na limitação para a
redução do tamanho dos transistores: a dissipação de calor.

Este artigo propôs apresentar o conceito de uma Máquina de Turing Reversı́vel e
um estudo de caso realizado a partir do modelo idealizado por Charles Bennett em 1973.
A máquina proposta, busca apresentar um modelo de computação onde o a dissipação de
calor seja mı́nima. De acordo com Bennett, a existência de autômatos logicamente re-
versı́veis sugere que computadores fı́sicos podem ser feitos de um modo termodinamica-
mente reversı́vel, e, portanto, capaz de arbitrariamente dissipar uma pequena quantidade
de energia por etapa se operado suficientemente devagar. De modo a exemplificar seu
funcionamento e necessidades de utilização, desenvolveu-se uma aplicação em Java.
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O modelo apresentado neste artigo realiza a conversão de uma entrada de uma
Máquina de Turing padrão, em funções de transição reversı́veis, fazendo com que deste
modo toda ação feita possa ser desfeita. Ao final da execução, a primeira fita mantém a
entrada original e a terceira a saı́da gerada.
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Abstract. The general objective of this work is the proposal of an interval 

extension for convolutional neural networks and the analysis of their 

application in interval digital images in the context of pattern recognition in 

images, aiming for high accuracy and reliability in the results. We adopt an 

intervalal convolutional neural network with the purpose of controlling and 

automating the numerical error analysis, where the layers that compose the 

neural network by convolution are represented by equivalent operations 

through intervals. 

Resumo. O objetivo geral deste trabalho é a proposta de uma extensão 

intervalar para redes neurais convolucionais e a análise de sua aplicação em 

imagens digitais intervalares no contexto de reconhecimento de padrões em 

imagens, visando alta exatidão e confiabilidade nos resultados. Adota-se uma 

rede neural convolucional intervalar com propósito de controlar e automatizar 

a análise do erro numérico, onde as camadas que compõem a rede neural por 

convolução são representadas por operações equivalentes através de 

intervalos.  

 

1. Introdução 

Na computação científica existem dois problemas conhecidos que são o truncamento e o 

arredondamento, causados pela discretização ao se usar ponto flutuante na representação 

numérica nas operações computacionais. Uma solução de controle de erro pode ser 

encontrada com o uso da matemática intervalar. 

Redes neurais, em particular as por convolução, pertencem a uma classe de 

algoritmos de aprendizagem de máquina capazes de aperfeiçoar com eficácia o 

mapeamento entre pares de blocos da imagem e generalizar a predição além do conjunto 

de exemplos de fornecidos. A composição de uma Rede Neural por Convolução é feita 

através de camadas, nas quais é realizado o processamento sobre a imagem para extração 

de suas características. Este processamento requer grande número de operações 

aritméticas sobre cada pixel existente na imagem e, por isso, pode acarretar uma maior 

propagação de erros durante o processo de convolução. Desta maneira, utiliza-se as redes 

                                                             
1 Estágio de trabalho: em progresso 
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neurais por convolução intervalar (CNN-Int)[Tortelli 2016] que consistem na extensão 

intervalar de uma rede neural por convolução (CNN) convencional. Visando, desta 

maneira, controlar rigorosamente o erro propagado. 

Tem-se como finalidade, neste trabalho, a utilização de uma CNN-Int, com 

Imagens Intervalares conforme proposta de Lyra (2003), visando controlar a propagação 

do erro numérico gerado durante todo o processo e obter resultados com maior exatidão. 

O processamento de imagens intervalares, segundo Cruz et al (2010), tem se mostrado 

uma ferramenta poderosa na análise e controle de erros no processamento tradicional de 

imagens. 

O referente estudo tem por objetivo geral propor uma extensão intervalar para 

redes neurais convolucionais e analisar sua aplicação em imagens digitais intervalares no 

contexto de reconhecimento de padrões em imagens. Também busca analisar se houve 

melhora na precisão e na classificação desta rede. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Entende-se por processamento de imagens digitais o tratamento exercido sobre a imagem, 

com intuito de obter informações desta ou realizar alterações sobre esta. Uma imagem 

pode ser obtida ou gerada por diversos meios, como câmeras digitais, aparelhos de 

ultrassom, microscópio eletrônico e computadores. Uma imagem digital é composta por 

um número finito de elementos e cada um possui uma localização e valor próprio. Estes 

são conhecidos por pixels ou picture elements ou image elements ou pels [Gonzalez 

2007]. 

O processamento digital de imagens engloba uma longa variedade de campos de 

aplicação, como no processamento e interpretação de imagens captadas por satélites, que 

podem ser usadas em geoprocessamento, meteorologia, geografia, entre outros. Na 

medicina, utilizam-se imagens para diagnóstico oriundas, por exemplo, de Raio X 

[Marques Filho 1999]. Também se pode considerar o uso em detecções de faces ou 

objetos, na biometria, entre várias outras possíveis aplicações passíveis ao processamento 

de imagens digitais, bem como na classificação de imagens em redes neurais 

convolucionais artificiais [Lecun et al 2015]. 

A Matemática Intervalar, proposta por Moore (1966), proporciona uma solução 

ao controle rigoroso e automático de erros presentes em operações numéricas 

computacionais e no tratamento e modelagem da incerteza na computação. Ainda, pode 

ser considerada como recurso na tentativa de minimizar erros provenientes de 

arredondamentos ou truncamentos numéricos, quando na transformação de valores 

contínuos a discretos, o que ocorre usualmente na obtenção de dados por meios 

analógicos ou de informações do mundo real e que precisam ser representados em meios 

computacionais. 

Na matemática intervalar os valores pontuais não são aproximados, o que ocorre 

é a representação do valor real x em um intervalo X que o contenha [Moore 1966]. Uma 

imagem digital intervalar é aquela em que seus pixels possuem valores intervalares em 

vez de valores pontuais, ou seja, a intensidade da cor é representada por intervalos [Lyra 

2003]. A Figura 1 apresenta uma maneira de representar pixels intervalares em uma 

imagem. 
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Figura 1 – Possível representação de pixels em imagem digital intervalar 

Cada pixel, em uma imagem digital, pode representar um intervalo matemático 

natural. Isto ocorre em decorrência da variação das condições de captura e tratamento da 

imagem, como: iluminação ambiental, reflectância dos objetos, regulagem de aparelhos, 

software utilizado no tratamento, etc [Lyra et al 2003]. 

Para minimizar a perda de dados, Lyra et al (2003) introduziram em seu trabalho 

uma abordagem baseada na matemática intervalar, de controle de informações e possíveis 

erros no momento de captura e processamento, desenvolvendo técnicas e conceitos 

matemáticos que deram suporte a sua teoria [Ribeiro; Lyra 2004]. No processo de 

discretização de imagens contínuas para imagens digitais, discretas, podem surgir erros. 

Isto pode levar a incertezas com relação à intensidade de brilho dos pixels da imagem, 

causando importantes perdas de informações para aplicações que necessitem de precisão 

na análise da imagem [Cruz 2008]. 

Lyra et al (2004) afirmam que a matemática intervalar por sua vez, traz uma 

melhoria através de sua representação de pixels de forma contínua (um intervalo é um 

espaço contínuo), com a certeza do valor atribuído ao pixel estar contido no intervalo tão 

grande quanto desejado, muitas vezes não viável de ser computado. 

Segundo Haykin (2001), uma rede neural é uma máquina que é projetada para 

modelar a maneira como o cérebro realiza uma tarefa particular ou função de interesse. 

Há toda uma classe de redes neurais artificiais que executam computação útil através de 

um processo de aprendizagem. 

As redes neurais possuem a capacidade de aprenderem por exemplos e depois 

serem capazes de generalizar, predizendo saídas a entradas ainda não testadas. O 

aprender, o conhecimento adquirido, por assim dizer, está armazenado nos valores das 

conexões sinápticas.  São geralmente utilizadas na solução de problemas complexos e em 

sua execução podem exigir alto dispêndio de tempo, processamento e consumo de 

memória, especialmente no período de treinamento [Souza 2012]. 

As redes convolutivas são um tipo particular de redes neurais artificiais, que são 

do tipo feedforward2. Além disso, este tipo de rede possui conexões locais, pesos 

compartilhados e uso de várias camadas, sua estrutura é uma série de estágios de 

convolução, feature maps e pooling [Lecun et al. 2015]. Por convolução entende-se como 

o processo que calcula a intensidade do pixel em função da intensidade dos seus vizinhos 

[Tortelli 2016, p. 43]. 

                                                             
2 Em uma rede feedforward, cada camada se conecta à próxima camada, porém não há caminho de 
volta. 
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A camada de pooling ou subamostragem faz a diminuição do tamanho de 

representação espacial da imagem de entrada ou dos mapas de características [Tortelli 

2016]. Desde 2000 estas redes têm sido aplicadas com grande sucesso para a detecção, 

segmentação e reconhecimento de objetos e regiões em imagens [Lecun et al 2015]. 

3. Redes Neurais Convolucionais Intervalares com Imagens Intervalares 

A imagem intervalar é adquirida através do processamento de imagens convencionais, 

visto que não há equipamentos que as possam fornecer diretamente. O método utilizado 

neste trabalho se baseia na vizinhança de 8 (N8) e na vizinhança de 4 (N4) dos pixels, 

como Lyra (2003) sugeriu em seu trabalho, porém com diferenças no cálculo do novo 

pixel intervalar da imagem. 

Aqui se propõe, para a obtenção de uma imagem intervalar, calcular as distâncias 

entre o pixel e sua vizinhança de 8 ou de 4, e obter o novo pixel intervalar conforme 

Eq.(1). 

 𝑝′ = [𝑝 −
𝑑

2
; 𝑝 +

𝑑

2
]     (1) 

onde p é a representação do pixel, d consiste no menor diâmetro da vizinhança 

analisada e p’ é o pixel intervalar obtido.  

Em caso de todos os vizinhos possuírem a mesma distância do pixel observado e 
esta for nula, tem-se o pixel intervalar pontual ou degenerado.  

A rede proposta é composta por duas camadas de convolução, intermediadas por 

uma camada de pooling e seguidas por uma camada totalmente conectada, que 

compatibiliza os dados, adequando os mapas de características intervalares gerados e sua 

inserção em uma rede convencional perceptron de multicamadas (MLP – do inglês, 

Multilayer Perceptron), como pode ser observado na Figura 2. 
 

 

Figura 2 – Estrutura de rede CNN intervalar proposta 

São utilizadas neste trabalho o diâmetro (Eq. 2), o erro absoluto (Eq. 3) e o desvio 

padrão (Eq. 4) como medidas de qualidade para a aritmética intervalar. 

𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝑋) = 𝑤(𝑋) =  𝑥 − 𝑥     (2) 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  |𝑥 − 𝑚(𝑋)| <
𝑤(𝑋)

2
     (3) 

Onde X é a representação intervalar do valor real x e m(X) representa o ponto médio do 

intervalo X. 

𝐷𝑝 =  √
∑  (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                                                          (4) 

Onde �̅� é a média aritmética da série, n é o tamanho da amostra, 𝑥𝑖 é dado da série. 
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4. Resultados 

Os testes foram realizados em duas etapas: para verificação da exatidão numérica, 

exibindo o controle do erro e para verificação dos acertos na classificação final, quando 

é inserida a ideia de fatiar a imagem intervalar para a geração de mais imagens 

convencionais e possível melhoria nos resultados nesta classificação. Este fatiamento só 

é possível pelo uso de imagens intervalares, pois aumenta a representatividade, e torna 

possível, através de um espaço contínuo, gerar novos segmentos de uma mesma imagem. 

Para a simulação de execução da rede foram utilizadas um total de 559 imagens no 

formato PNG, monocromáticas e com resolução espacial de 66×72, aplicando-se 

vizinhança de 8 e vizinhança de 4 para a geração de cada imagem de forma intervalar. 

Estas imagens estão agrupadas em três classes distintas: Carros (247), Mãos (160) e 

Prédios (152). 

Para a representação de resultados de exatidão numérica da rede neural por 

convolução intervalar (Figura 2) foram realizadas primeiramente apenas execuções com 

valores reais, tanto em imagens quanto em filtros, com a finalidade de obter dados sobre 

cada pixel dos features maps produzidos. Então foi simulada a implementação com 

valores intervalares, desde a imagem até os filtros das convoluções, com os mesmos 

parâmetros da execução real, para a obtenção de informação para o cálculo do erro 

absoluto que será um indicador de qualidade neste trabalho. 

A Figura 3 apresenta os resultados de exatidão numérica obtidos até o momento 

neste trabalho, com imagens intervalares geradas por vizinhança de 8 na rede por 

convolução intervalar, onde a Figura 3(a) representa a diferença entre o valor real e o 

intervalo e a Figura 3(b) corresponde ao erro do intervalo gerado em cada camada de 

convolução. 

 
 Figura 3 – Gráfico do Erro Médio Absoluto onde (a) Erro do valor real em relação 
ao seu intervalo e (b) Erro do intervalo solução, de imagens geradas por 
vizinhança de 8. 
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A Tabela 1 apresenta a média dos resultados de cálculo de erro absoluto obtidas 

na execução da rede com imagens intervalares e o desvio padrão percebido neste erro. 

 
Tabela 1 – Erro médio absoluto após as operações de convolução em imagens 
intervalares geradas por vizinhança de 8. 

 Erro Médio Absoluto Desvio Padrão 

Convolução 1 4,43×10-2 < 1,5 9,47×10-2 < 0,51946258 

Convolução 2 3,52×10-2 < 1,24726083 7,43×10-2 < 0,42328541 

Observando-se a Tabela 1 nota-se que os valores médios do erro absoluto 

diminuíram da convolução 1 para a convolução 2, bem como o diâmetro dos seus 

intervalos e respectivos desvios padrões das imagens geradas por vizinhança de 8. 

A Figura 4 apresenta o resultado deste trabalho, em relação ao controle de erro, 

com imagens intervalares geradas por vizinhança de 4 como entrada da rede por 

convolução intervalar. 

 
Figura 4 - Gráfico do Erro Médio Absoluto onde (a) Erro do valor real em relação 
ao seu intervalo e (b) Erro do intervalo solução, de imagens geradas por 
vizinhança de 4. 

Na figura 4(a) pode-se perceber que o valor médio do erro absoluto de algumas 

imagens foi ínfimo, não sendo visíveis no gráfico. Nos dois gráficos também se observa 

uma diminuição neste erro e no diâmetro na passagem da convolução 1 para a convolução 

2. Salienta-se que estes resultados ocorrem devido ao conjunto de entrada utilizado na 

segunda camada de convolução já conter um controle rigoroso do erro propagado, sendo 

assim os valores contêm maior exatidão e confiabilidade. 

A Tabela 2 apresenta os resultados de exatidão numérica da rede com entrada de 

imagens intervalares geradas por vizinhança de 4. Observa-se também na Tabela 2 a 

diminuição do erro médio absoluto de uma convolução para outra e estes respeitam o 

critério de qualidade referente ao tamanho do diâmetro do intervalo. 
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Tabela 2 – Erro médio absoluto após as operações de convolução em imagens 
intervalares geradas por vizinhança de 4. 

 Erro Médio Absoluto Desvio Padrão 

Convolução 1 5,10×10-2 < 1,87 0,09946876 < 0,72971580 

Convolução 2 3,98×10-2 < 1,50523156 0,07634868 < 0,57627798 

A Figura 5 juntamente com a Tabela 3 apresentam os resultados de qualidade de 

classificação obtidos pela rede, não mais focando na precisão numérica ou controle de 

erro. Para isso, foi incluída a ideia de fatiamento da imagem intervalar de entrada, 

buscando aumentar a qualidade da classificação. Tem-se a imagem não fatiada, a imagem 

fatiada por 3 e fatiada por 6 e suas respectivas médias de acerto nas classificações. 

 

Figura 5 – Médias de classificação 

A Tabela 3 apresenta as médias de acertos da rede e respectivo desvio padrão, 

considerando forma de geração da imagem intervalar e quantidades de fatias geradas a 

partir delas. 
Tabela 3 – Médias de Classificação 

 

 

 

 

 

 

Pode-se perceber considerando que as operações sobre as imagens geradas por 

vizinhança de 4 e de 8, respeitando o respectivo fatiamento, obtiveram valores próximos 

com relação a corretude na classificação. Porém considera-se que as operações de 

classificação sobre imagens geradas por vizinhança de 4 e fatiadas em 3 partes obtiveram 

um melhor resultado de classificação neste momento, desconsiderando o resultado das 

fatiadas por 6. 

 

5. Conclusão 

Um dos objetivos deste trabalho foi alcançado com o uso da matemática intervalar pois 

ela garante o controle do erro no processamento efetuado nas convoluções da rede neural 

intervalar. Verifica-se que com o fatiamento das imagens intervalares na entrada da rede 

 Média de Acertos % Desvio Padrão % 

Real 44,44 2,33 

Viz8-Fat1 44,05 2,16 

Viz4-Fat1 43,65 2,44 

Viz8-Fat3 81,35 1,87 

Viz4-Fat3 81,55 1,73 

Viz8-Fat6 100 0 

Viz4-Fat6 100 0 
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obteve-se uma melhor qualidade na classificação das imagens, assim contemplando outro 

objetivo deste estudo. Pode-se observar que o erro médio diminuiu de uma convolução 

para outra, assim como o desvio padrão, tanto com imagens geradas por vizinhança de 8 

como por vizinhança de 4.  

Os resultados preliminares sugerem a ocorrência de overfiting quando realizado o 

fatiamento por 6, que poderá ser melhor entendido na sequência deste trabalho pois será 

realizada validação cruzada. Percebe-se também que a média de acertos com vizinhança 

de 4 e fatiamento por 3 foi melhor que no equivalente de vizinhança de 8. Ainda como 

seguimento deste trabalho pretende-se introduzir a ideia de Image Augmentation, de 

aumento nos dados, neste caso imagens, para buscar ainda uma maior qualidade de 

classificação da rede. 
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Abstract. The article aims to provide an analysis and application of fuzzy sys-
tems in evaluation and promotion of learning related to students of the Project
ExpPC: Exploring Computational Thinking for Elementary School Qualifica-
tion, so that the assessment expresses the development of relevant skills based
on the application of Pre and Post test. In this context, the OWA fuzzy method
was applied, acting as a weighting system.

Resumo. O artigo tem como objetivo fornecer uma análise baseada em siste-
mas fuzzy no processo de avaliação e promoção de aprendizagem dos alunos do
Projeto de Extensão: ExpPC Explorando o Pensamento Computacional para
a Qualificação do Ensino Fundamental. Este trabalho foca na avaliação das
habilidades mais relevantes quando da aplicação de Pré e Pós teste. Neste con-
texto, foi aplicado o método fuzzy OWA, atuando como sistema de ponderação.

Palavras-chave: pensamento computacional, avaliação discente, sistema fuzzy

1. Introdução
O Pensamento Computacional [Wing 2006] (PC) propõe um nova metodologia para en-
tender e raciocinar sobre sistemas e processos naturais, artificiais e sociais, a partir da
aplicação de técnicas da computação. Esta forma de ensino-aprendizagem explora o
desenvolvimento de habilidades inerentes ao raciocı́nio lógico, promovendo um pensar
crı́tico capaz de compreender o mundo em geral. Todas as etapas de aprendizagem ocor-
rem como processos que ao reconhecer aspectos da computação promovem sua aplicação
na solução de problemas reais.

Este trabalho considera o problema de aferir a evolução dos estudantes, espe-
cialmente nas habilidades mais relevantes ao raciocı́nio lógico. A avaliação exige um
método capaz de expressar a incerteza inerente aos processos e instrumentos de avaliação
no ensino-aprendizagem. Neste trabalho, emprega-se a Lógica Fuzzy (LF) para promo-
ver um método de avaliação mais flexı́vel [Zadeh 1965, Zadeh 2008], capaz de expressar
∗Trabalho concluı́do
†Os autores agradecem o financiamento parcial do projeto via editais 448766/2014-0 (MCTI/CNPQ/U-

niversal 14/2014 - B), 310106/2016-8 (CNPq/PQ 12/2016), PREC - UFPel e chancela SBC
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o ganho em termos linguı́sticos (pouca, média ou alta) aprendizagem de uma habilidade
mental, de acordo com a proposta do PC. Diferentemente da avaliação tradicional (apenas
numericamente quantificada), a abordagem fuzzy além de avaliar a aprovação, quantifica
essa aprovação como satisfatória ou muito satisfatória, por exemplo.

Observam-se vários esforços de emprego de LF em métodos de avaliação discente.
Mais recentemente destacam-se em [Balieiro et al. 2016], a avaliação de TCC usando LF
e visando uma transição mais suave entre os conceitos de aprovação/reprovação, adotando
não apenas casos extremos, mas também intermediários para mostrar a sua aplicabilidade
em ambientes reais. Em [Arias et al. 2012] faz-se uso da abordagem fuzzy na avaliação
multidimensional de estudantes em ambientes de aprendizagem eletrônica. O trabalho
de [Deni et al. 2013] apresenta um modelo que utiliza LF e algoritmo MCDA SAW para
classificar o desempenho de alunos. Cada item da avaliação e os pesos de importância do
item foram definidos Termos Linguı́sticos. Os valores de pontuação são defuzzificados e
classificados com o algoritmo MCDA SAW.

Numa proposta integrando PC e LF, este trabalho considera não apenas resultados
obtidos com instrumentos (testes) de avaliação, mas principalmente a incerteza inerente
na avaliação de habilidades cognitivas que promovem aprendizagem e justificam uma
avaliação flexı́vel. O principal objetivo é desenvolver um instrumento de avaliação
para ranquear os alunos e avaliar seu rendimento na aprendizagem baseado em ati-
vidades desenvolvidas em sala de aula, sem uso de computador, por dois testes (Pré e
Pós-testes). Este instrumento é aplicado a duas turmas do quinto ano do ensino funda-
mental de escolas municipais.

Este trabalho está organizado: na Seção 2 são apresentados os principais conceitos
e habilidades do PC relevantes para este trabalho. Na Seção 3 são abordados conceitos so-
bre LF e etapas que definem os sistemas fuzzy. O processo de implementação de avaliação
utilizado está descrito na Seção 4, e na sequência, a Seção 5 apresenta os resultados do
trabalho e análise das avaliações discentes. Ao final, são feitas as considerações finais
com propostas de extensão do trabalho.

2. Ensino do pensamento computacional
O raciocı́nio lógico permite verificar e analisar fatos para tirar conclusões próprias e re-
solver problemas. Dentre as habilidades aqui consideradas, destacam-se:

1. Pensamento Algoritmo (Al): como relevante modo de chegar a uma solução
através da definição clara de etapas, desenvolvendo a capacidade de pensar em termos de
sequências e incremento de regras, para resolver problemas ou compreender situações.

2. Generalização (Ge): está associada com a indefinição de padrões, semelhanças
e conexões, é uma meneira de resolver rapidamente novos problemas com base em
soluções e experiências anteriores.

3. Decomposição (De): maneira de pensar sobre artefatos em termos de suas par-
tes, fazendo com que as ”partes” sejam resolvidas, entendidas, desenvolvidas e analisadas
separadamente, tornando assim, problemas complexos mais fáceis de resolver.

4. Abstração (Ab): processo de fazer um produto manufaturado mais compre-
ensı́vel através da redução do detalhe desnecessário, ou seja, a habilidade está em escolher
o detalhe certo para que o problema se torne mais fácil, sem perder algo importante.
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5. Avaliação (Av): processo de garantir que uma solução, seja um algoritmo,
sistema ou processo, seja bom e adequado para o propósito.

Este trabalho utiliza método fuzzy para selecionar alunos do ensino fundamental,
de acordo com as notas adquiridas por estas habilidades já mencionadas, nos testes de PC
em que foram submetidos.

2.1. Metodologia de avaliação

As habilidades desenvolvidas no ensino/aprendizagem via PC, foram avaliadas por meio
de dois testes, aplicados aos estudantes em momentos distintos. O Pré-teste (PeT) foi
resolvido pelos alunos antes do contato com as atividades desenvolvidas em sala de aula.
Já o Pós-teste (PoT) foi aplicado no fechamento das atividades. Cada teste foi elaborado
contendo quatro questões, as quais abordam diferentes habilidades e distintos critérios
(pesos) dos especialistas em educação, descritas na Tabela 1 e na Tabela 2.

Tabela 1. Peso das habilidades por
questão no PeT

Questão Al Ge De Ab
1 0 1 0 0
2 0 0.5 0 0.5
3 0.5 0 0.5 0
4 1 0 0 0

Tabela 2. Peso das habilidades por
questão no PoT

Questão Al Ge De Ab Av
1 0 1 0 0 0
2 0 0.5 0 0.5 0
3 0.5 0 0.5 0 0
4 0.4 0 0.3 0 0.3

A partir das notas atribuı́das pelo professor em cada questão dos testes (PeT e
PoT), realiza-se a fatoração entre as notas e o vetor dos pesos das habilidades por questão
(colunas da Tabela 1 ou Tabela 2, respectivamente). Desta forma, é possı́vel conhecer o
desempenho dos alunos em cada habilidade avaliada. Este desempenho é convertido em
termo linguı́stico e pela agregação se obtém a média fuzzy.

3. Conjuntos Fuzzy
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)

Para cada x ∈ X, µA(x) representa o grau de pertinência de x em A.

x ∈ (A, µ)⇐⇒ x ∈ A e µ(x) 6= 0 (2)

A extensão sugerida por Zadeh está na possibilidade de um determinado elemento
poder pertencer a um conjunto com um valor chamado grau de pertinência. Assim, um
elemento não simplesmente pertence ou não pertence a um conjunto, como na teoria
clássica, mas poderá pertencer a um conjunto com grau de pertinência que varia no in-
tervalo [0,1], onde o valor 0 indica uma completa exclusão, o valor 1 representa com-
pleta pertinência e os valores deste intervalo representam graus intermediários de per-
tinência do objeto com relação ao conjunto. A função de pertinência dos elementos é
uma generalização da função caracterı́stica da teoria clássica.
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3.1. Fuzzificação

Um número fuzzy triangular A pode ser definido por uma tripla (a, b, c) com a função de
pertinência representada na Eq.(3) a seguir:

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.

(3)

3.2. Defuzzificação

A defuzzificação é o processo que produz um resultado quantificável na lógica fuzzy. Isso
significa que a defuzzificação transforma um número fuzzy em um único número. Exis-
tem muitos métodos diferentes de defuzzificação, mas este trabalho considera o Método
da Média Ponderada Ordenada.

3.3. Método Média Ponderada Ordenada

A Média Ponderada Ordenada (OWA- do inglês, Ordered Weighted Averaging) ou opera-
dor OWA, foi introduzida por Yager [Yager 1988], para prover um meio de agregar valo-
res associados a satisfação de múltiplos critérios, unificando ambos os comportamentos
de elementos em conjunto fuzzy, o conjuntivo e o disjuntivo.

Os operadores de OWA são funções de agregação comutativos, idempontentes e
têm um comportamento compensatório. Por esta última propriedade, a agregação obtida
pela aplicação de um operador OWA está entre os valores máximo e mı́nimo. Esse opera-
dor generaliza o mı́nimo e o máximo, podendo ser visto como uma função parametrizada
variando desde o valor mı́nimo (0) até o valor máximo (1).

Seja a permutação σ : Nn → Nn uma ordenação dos escalares, com soma igual
a 1, ou seja, xσ(1) ≤ xσ(2) ≤ . . . ≤ xσ(n), 0 ≤ wi ≤ 1 e

∑n
i=1wi = 1. Um operador

OWA : Un → U é definido pela expressão:

OWA(x1, x2, ..., xn) =
n∑

j=1

wjxσ(j),∀x1, x2, ..., xn ∈ U, (4)

A partir de um operador OWA, tem-se uma famı́lia parametrizada de operadores de
agregação incluindo o máximo, o mı́nimo, a mediana e a média aritmética, os quais são
gerados por escolhas distintas de pesos. Neste trabalho, a permutação está caracterizada
pela prioridade das habilidades e os pesos, pelo percentual de cada habilidade nas questões
que compõem cada um dos testes.

4. Implementação
A teoria dos conjuntos fuzzy de Zadeh [Zadeh 1965], quando aplicada para modelar
as ambiguidades no processo de avaliação discente, busca colaborar com a inclusão de
informações incertas, mas disponı́veis e certamente relevantes na tomada de decisão ba-
seada em múltiplos instrumentos de avaliação. A adequação de critérios e peso de sig-
nificância são avaliados em função de Termos Linguı́sticos (TL) e Valores Linguı́sticos
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(VL) representados por números difusos. No conjunto fuzzy, termos difusos são frequen-
temente utilizados para mapear os VLs para variáveis numéricas. Os valores-verdade
da lógica Booleana são também substituı́dos por subintervalos do intervalo unitário no
processo de tomada de decisão [Alabool and Mahmood 2013].

Cada uma das 5 habilidades consideradas neste trabalho está associada a TLs com
respectivos VLs, escolhidos por especialista e descritos na sequência. Ambos os testes
foram normalizados em relação as habilidades que os compõe, respeitando os critérios de
valoração de cada avaliação. No PeT, somam-se no máximo 4.5 (Al), 3.0 (Ge), 1.5 (De)
e 1.0 (Ab); No PoT tem-se no máximo 2.7 (Al), 3.0 (Ge), 2.4 (De), 1.0 (Ab) e 0.9 (Av).

Figura 1. Representação dos Conjuntos Fuzzy Mapeando TL em VL

A Figura 1(a) modela as habilidades Algoritmos e Generalização, e a Figura 1(b)
representa as demais habilidades.

4.1. Algoritmo
Os termos usados para a classificação das notas obtidas pelos alunos em Algoritmo foram:
Muito Satisfatório (MS), Satisfatório (S), Regular (R), Insatisfatório (I) e Muito Insatis-
fatório (MI). A aplicação de diferentes habilidades no PeT e PoT gerou distintos critérios,
os quais são apresentados nas Tabelas 3 e 4 a seguir.

Tabela 3. Al PeT
Regra TL VL
x <= 0.9 MI 0.2
0.9 < x <= 1.8 I 0.4
1.8 < x <= 2.7 R 0.6
2.7 < x <= 3.6 S 0.8
3.6 < x <= 4.5 MS 1.0

Tabela 4. Al PoT
Regra TL VL
x <= 0.5 MI 0.2
0.5 < x <= 1.0 I 0.4
1.0 < x <= 1.5 R 0.6
1.5 < x <= 2.1 S 0.8
2.1 < x <= 2.7 MS 1.0

As Tabelas 3 e 4 mostram as regras (scores) que determinam os TLs e correspon-
dentes valores numéricos, identificando os conjuntos fuzzy associados a esta habilidade.
Exemplificando, um estudante com avaliação na habilidade de algoritmos está associado
a um TL ”Regular” e um VL igual a 0.6.

4.2. Generalização
A Tabela 5 representa as regras (scores) que determinam os TLs e correspondentes valores
numéricos, identificando os conjuntos fuzzy associados a esta habilidade.

4.3. Avaliação
A Tabela 6 mostra as regras determinado TLs e correspondentes valores numéricos e
identifica os conjuntos fuzzy associados a esta habilidade, somente avaliada no Pós-teste.
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Tabela 5. Ge PeT e PoT
Score TL VL
x <= 0.6 MI 0.2
0.6 < x <= 1.2 I 0.4
1.2 < x <= 1.8 R 0.6
1.8 < x <= 2.4 S 0.8
2.4 < x <= 3.0 MS 1.0

Tabela 6. Av PoT
Score TL VL
x <= 0.3 I 0.3
0.3 < x <= 0.44 R 0.6
0.44 < x <= 0.9 S 1

4.4. Decomposição
As Tabelas 7 e 8 representam as regras (scores) que determinam os TLs e correspondentes
valores numéricos, identificando os conjuntos fuzzy associados a esta habilidade.

Tabela 7. De PeT
Regra TL VL
x <= 0.5 I 0.3
0.5 < x <= 1.0 R 0.6
1.0 < x <= 1.5 S 1.0

Tabela 8. De PoT
Regra TL VL
x <= 0.8 I 0.3
0.8 < x <= 1.6 R 0.6
1.6 < x <= 2.4 S 1

4.5. Abstração
As Tabelas 8 e 9 representam as regras (scores) que determinam os TLs e correspondentes
valores numéricos, identificando os conjuntos fuzzy associados a esta habilidade.

Tabela 9. Ab PeT
Regra TL VL
x <= 0.3 I 0.3
0.3 < x <= 0.6 R 0.6
0.6 < x <= 1 S 1

Tabela 10. Ab PoT
Regra TL VL
x <= 0.3 I 0.3
0.3 < x <= 0.5 R 0.6
0.5 < x <= 1 S 1

4.6. Aplicação da Média Fuzzy
A primeira contribuição deste trabalho é a possibilidade de avaliação individual dos estu-
dantes, quanto ao seu rendimento em cada uma das habilidades, em ambos os testes. As
Tabelas 11 e 12 representam a aplicação direta das regras (score) para um grupo de 5 es-
tudantes dos 35 avaliados. Esta amostra contempla alunos que melhoraram, mantiveram
ou pioraram o seu rendimento nas habilidades avaliadas.

Tabela 11. Classificação por VL PeT
Alunos Al Ge De Ab
A9 0.4 0.4 1 0.3
A16 0.2 0.8 0.6 1
A18 0.8 1 1 1
A21 1 0.8 1 1
A33 0.8 0.8 1 1

Tabela 12. Classificação por VL PoT
Alunos Al Ge De Ab Av
A9 1 0.4 1 0.3 1
A16 0.8 0.8 1 1 0.3
A18 0.6 1 0.6 1 0.3
A21 1 0.8 1 1 1
A33 1 0.8 1 1 1

Para o ranqueamento considerou-se o produto de cada linha (valores linguı́sticos
associados a cada habilidade) pelo vetor VL.

TL = [Alto; Médio; Médio; Baixo; Baixo] VL = [0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1]

Exemplo: A9 = ((1)(0.4) + (0.4)(0.2) + (1)(0.2) + (0.3)(0.1) + (1)(0.1))10 = 8.10

248 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



5. Apresentação e Análise dos Resultados
A metodologia fuzzy viabiliza uma análise de resultados obtidos pelos estudantes nos
Pré e Pós-testes, introduzindo uma forma de avaliação flexı́vel modelando a incerteza nos
instrumentos de avaliação representada pelos múltiplos critérios referentes às habilida-
des (Al, Ge, De, Ab e Av) exploradas nas atividades discentes. E ainda, integrando um
ranqueamento a partir de cinco CFs previamente definidos por especialistas/educadores.

Os resultados na Tabela 14, coluna 3, apresentam 8 estudantes com avaliação MS,
9 com avaliação S, 7 com avaliação R. E, somente 1 estudante com avaliação I, mas com
melhoria de desempenho pelo incremento na aprendizagem em Al de maior relevância,
que passou de MI no Pré-teste para I no Pós-teste. Consequentemente, o decremento no
rendimento ocorre quando não atingem uma boa nota na habilidade de maior relevância.
A tabulação apresenta a regra de conversão das médias fuzzy em TLs de acordo com
dados da Tabela 13.

TL MS S R I MI
Regra x > 9 8 <= x <= 9 6<= x < 8 5 <= x < 6 x < 5

6. Considerações Finais
Neste artigo é apresentado um modelo que propõe tratar a incerteza dos especialistas
na avaliação dos estudantes de ensino de pensamento computacional. Como principal
contribuição do trabalho desenvolvido até o momento, pode ser destacado o emprego da
lógica fuzzy na definição dos pesos das habilidades e utilização dos mesmos na avaliação
da média. Esta avaliação flexibiliza análise para incrementar o número de instrumentos
de avaliação, permitindo uma maior liberdade para aperfeiçoar a modelagem e adquirir
melhores resultados quando comparados ao modelo clássico de avaliação.
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IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 249



Tabela 13. Média Fuzzy PeT e PoT
Alunos Rank

PeT
Média
PeT

Rank
PoT

Média
PoT

A1 7 7.90 5 8.80
A2 2 9.50 7 8.10
A3 12 6.20 8 8.00
A4 2 9.50 1 10.00
A5 11 6.95 1 10.00
A6 17 5.20 11 7.30
A7 5 8.70 5 8.80
A8 7 7.90 8 8.00
A9 15 5.40 7 8.10
A10 9 7.60 1 10.00
A11 13 6.10 7 8.10
A12 13 6.10 2 9.60
A13 2 9.50 2 9.60
A14 15 5.40 9 7.70
A15 7 7.90 6 8.50
A16 16 5.30 7 8.10
A17 12 6.20 13 6.50
A18 3 9.20 12 6.90
A19 2 9.50 2 9.60
A20 1 10.00 2 9.60
A21 2 9.50 2 9.60
A22 10 7.10 7 8.10
A23 7 7.90 3 9.20
A24 7 7.90 2 9.60
A25 13 6.10 2 9.60
A26 2 9.50 1 10.00
A27 8 7.80 2 9.60
A28 5 8.70 7 8.10
A29 19 3.60 10 7.60
A30 14 5.70 7 8.10
A31 18 4.55 7 8.10
A32 6 8.00 4 8.90
A33 5 8.70 2 9.60
A34 7 7.90 2 9.60
A35 4 9.00 5 8.80

Tabela 14. Média Fuzzy em TL
Alunos TL

PeT
TL
PoT

TL
Final

A1 R S S
A2 MS S MS
A3 R S S
A4 MS MS MS
A5 R MS S
A6 I R R
A7 S S S
A8 R S S
A9 I S R
A10 R MS S
A11 R S S
A12 R MS S
A13 MS MS MS
A14 I R R
A15 R S S
A16 I S R
A17 R R R
A18 MS R S
A19 MS MS MS
A20 MS MS MS
A21 MS MS MS
A22 R S S
A23 R MS S
A24 R MS S
A25 R MS S
A26 MS MS MS
A27 R MS S
A28 S S S
A29 MI R I
A30 I S R
A31 MI S R
A32 S S S
A33 S MS MS
A34 R MS S
A35 S S S
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Abstract. This paper aims to investigate a special extension from Un – the n-
dimensional fuzzy implication on Ln(U), summarizing the class of such functi-
ons which are extended continuous functions. The main properties of fuzzy im-
plication on Un are preserved by n-representable fuzzy implications on Ln(U),
mainly related to the analysis of degenerate elements and projections. Main
properties as representability and continuity on Ln(U) are preserved.

Resumo. Conjuntos fuzzy n-dimensionais são uma extensão de conjuntos fuzzy
onde os graus de pertinência são n-truples ordenadas de números reais em U =
[0, 1], denominados intervalos n-dimensionais, indicado por Ln(U). Este artigo
investiga uma extensão especial de Un – implicações fuzzy n-dimensionais em
Ln(U), resumindo a classe de tais funções que são contı́nuas e representáveis e
que preservam as principais propriedades das implicações fuzzy em Un, relaci-
onadas à análise de elementos degenerados e projeções.

1. Introduction
Conceived as an extension of fuzzy sets, the n-dimensional fuzzy sets membership va-
lues are n-truples 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: the interval-valued
fuzzy set, the intuitionistic fuzzy set, the interval-valued intuitionistic fuzzy set and the
type-2 fuzzy logic [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
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experts using questionnaires which include uncertain words from natural language. The
corresponding mathematical description of such models is focused on this work.

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. Main contribution

As the main contribution, this paper introduces the definition of an n-dimensional fuzzy
implication I on Ln(U), in order to show that the main properties of fuzzy implications
on Un can be preserved. By considering projection functions and degenerate elements,
the n-representability of I is discussed Ln(U), for i = 0, . . . , n. The propositions make
use of concepts and intrinsic properties from n-dimensional fuzzy negations N and also
from n-representability of such connectives on Ln(U).

1.2. Related papers

In [Shang et al. 2010], the definitions of cut set on an n-dimensional fuzzy set and its cor-
responding n-dimensional vector level cut set according to Zadeh fuzzy set are presented.
It also study decomposition and representation theorems of the n-dimensional fuzzy.

In the context of lattice-valued fuzzy set theory, the notion of fuzzy connectives
for lattice-valued fuzzy logics was generalized in [Bedregal et al. 2012c] by axiomatic
definitions. The construction of bounded lattice negations from bounded lattice t-norms
is considered, together with a discussion under which conditions these connectives are
preserved by automorphisms and corresponding conjugate negations and t-norms.

In [Bedregal et al. 2012b], the authors consider the study of aggregation operators
for these new concepts of n-dimensional fuzzy sets, starting from the usual aggregation
operator theory and also including a new class of aggregation operators containing an
extension of the OWA operator, which is based on n-dimensional fuzzy connectives. The
results presented in such context allow to extend fuzzy sets to interval-valued Atanassov’s
intuitionistic fuzzy sets and also preserve their main properties.

The results in [Mezzomo et al. 2016] provide the class of representable n-
dimensional strict fuzzy negations, i.e., n-dimensional strict fuzzy negation which are
determined by strict fuzzy negation.

The authors in [Mezzomo et al. 2017] and [Bedregal et al. 2017] consider the de-
finitions and results obtained for n-dimensional fuzzy negations, applying these stu-
dies mainly on natural n-dimensional fuzzy negations for n-dimensional t-norms and
t-conorms.

Following the results in the above cited works, this paper studies the possibility
of dealing with main properties of representable n-dimensional fuzzy implications on
Ln(U), exploring their main properties.
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1.3. Outline of the paper

This paper is organized as follows. In Preliminaries, we report the main characteristics of
n-dimensional fuzzy sets, degenerate elements and conjugate operator. In Section 3, fuzzy
negations on Ln(U) are briefly discussed based on [Bedregal et al. 2012b]. By taking
into consideration the representability of n-dimensional fuzzy implications on Ln(U),
concepts and reasonable properties are also studied in Section 4. Finally, our study also
states the general form of I-preserving n-dimensional automorphisms and their reverse
construction. The Conclusion reports main results and further 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 be a non empty set and n ∈ N+ = N− {0}. According to [Shang et al. 2010], an
n-dimensional fuzzy set A over X is given by

A = {(x, µA1(x), . . . , µAn(x)) : x ∈ X},
where, for each i = 1, . . . , n, µAi

: X → U is called i-th membership degree of A, which
also satisfies the condition: µA1(x) ≤ . . . ≤ µAn(x), for x ∈ X .

In [Bedregal et al. 2012a], for n ≥ 1, an n-dimensional upper simplex is given
as

Ln(U) = {(x1, . . . , xn) ∈ Un : x1 ≤ . . . ≤ xn}, (1)

and its elements are called n-dimensional intervals. And, for each i = 1, . . . , n, the i-th
projection of Ln(U) is the function πi : Ln(U) → U defined by πi(x1, . . . , xn) = xi.
Moreover, notice that L1(U) = U and L2(U) reduces to the usual lattice L(U) of all the
closed subintervals of the unit interval U .

A degenerate element x ∈ Ln(U) verifies the condition

πi(x) = πj(x), for each i, j = 1, . . . , n. (2)

So, a degenerate element (x, . . . , x) of Ln(U) will be denoted by /x/.

Remark 1 By considering the natural extension of the order≤ on L(U) to higher dimen-
sions, for a function F : Ln(U)→ Ln(U) , for each x, y ∈ Ln(U)m, it holds that

x ≤ y iff πi(x) ≤ πi(y) for each i = 1, . . . , n. (3)

Therefore, (Ln(U),≤) is a lattice. Additionally, for each i = 1, . . . , n and for all x,y ∈
Ln(u) the following relation

x � y⇔ xn−i+1 ≤ yi ⇒ xi ≤ yi ⇔ x ≤ y, (4)

is also considered in this paper.
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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
(nDFI) if it satisfies the following properties:
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-DFN).

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 nDFN given by

˜N1 . . . Nn(x) = (N1(πn(x)), . . . , Nn(π1(x))). (5)

Remark 2 Let N (Ln(U)) be the family of all n-dimensional fuzzy negations. From n-
representability of such connectives on Ln(U) in Eq.(5), if N1 = N2 = · · · = Nn = N

then ˜N1 . . . Nn ≡ Ñ .

4. 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-DFN;
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 nDFN.

Proposition 1 Let I1, . . . , In : L(U) × L(U) → 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)× Ln(U)→ Ln(U) given by

˜I1 . . . In(x,y) = (I1(πn(x), π1(y)), . . . , In(π1(x), πn(y))) = (I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) (6)

is an n-dimensional fuzzy implicator iff I1, . . . , In : U2 → U are also fuzzy implicators.

Proof 1 (⇒) Let I1, . . . , In : L(U)×L(U)→ L(U) be functions such that I1 ≤ . . . ≤ In.

˜I1 . . . In(/1/, /1/) = (I1(1, 1), I2(1, 1), . . . , In(1, 1)) = (1, 1, . . . , 1) = /1/;

˜I1 . . . In(/0/, /0/) = (I1(0, 0), I2(0, 0), . . . , In(0, 0)) = (1, 1, . . . , 1) = /1/;

˜I1 . . . In(/0/, /1/) = (I1(0, 1), I2(0, 1), . . . , In(0, 1)) = (1, 1, . . . , 1) = /1/;

˜I1 . . . In(/1/, /0/) = (I1(1, 0), I2(1, 0), . . . , In(1, 0)) = (0, 0, . . . , 0) = /0/.

(⇐) The converse can be obtained by applying the projection operators πi, for 1 ≤ i ≤ n.
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Proposition 2 An implicator ˜I1 . . . In is an n-dimensional fuzzy implication (nDFI) iff
the corresponding implicators Ii : U2 → [0, 1] are also fuzzy implications given by

Ii(x) = πi(I(/x/)),∀i = 1 . . . n. (7)

Proof 2 For an implicator ˜I1 . . . In given by Eq. (6), the following holds:
I1 : (⇒) If x ≤ z then (x1, . . . , xn) ≤ (z1, . . . , zn). Since Ii verifies Property I1, when
xi ≤ zi then I(xi, yi) ≥ I(zi, yi), for 0 ≤ i ≤ n, meaning that:

˜I1 . . . In(x,y) = (I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) by Eq.(6)

≥ (I1(zn, y1), . . . , I(z1, yn)) = ˜I1 . . . In(z,y) by Property I1 and Eq.(6).

(⇐) If x ≤ z, for 1 ≤ i ≤ n, it holds that xn+i−1 ≤ zn−i+1 and therefore In(xn+i−1, yi) ≥
In(zn+i−1, yi) So, ˜I1 . . . In(x,y) ≥ ˜I1 . . . In(z,y) and ˜I1 . . . In verifies I1.
I2: (⇒) If y ≤ z then (y1, . . . , yn) ≤ (z1, . . . , zn). Since Ii verifies Property I2, when
yi ≤ zi then I(x, yi) ≤ I(x, zi), for 0 ≤ i ≤ n, we obtain that:

˜I1 . . . In(x,y1) = (I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) by Eq.(6)

≤ (I1(xn, z1), . . . , I(x1, zn)) = ˜I1 . . . In(x, z) by Property I2 and Eq.(6)

(⇐) If y ≤ z, for 1 ≤ i ≤ n it holds that yn+i−1 ≤ zn+i−1 and therefore I(xi, yn+i−1) ≤
I(xi, zn+i−1). So, ˜I1 . . . In(x,y) ≤ ˜I1 . . . In(x, z) and ˜I1 . . . In verifies I2.

Remark 3 Let I(Ln(U)) be a family of all nDFIs. From n-representability of such
connectives on Ln(U) in Eq.(6), if I1 = . . . = In = I then we consider the notation
˜I1 . . . In ≡ Ĩ .

4.1. Continuity of n-dimensional fuzzy implications

The condition under which an nDFI verifies the continuity on I(Ln(U)) based on the
continuity of family I(Un) of fuzzy implications on Un is considered in the following.

Definition 2 Let ψ : Un → Ln(U) be the (Un, Ln(U))-permutation expressed by the
increase ordering, meaning that ψ((x1, . . . , xn)) = (x(1), . . . , x(n)) such that x(i) ≤
x(i+1),∀i = 1, . . . , n − 1. Let Ψ : Ln(U) → Un be a (Ln(U), Un)-permutation. An
nDFI I : Ln(U) × Ln(U) → Ln(U) is continuous if it is also continuous the related
function Iψ : Un × Un → Un given by

Iψ(x,y) = Ψ(I(ψ(x), ψ(y))). (8)

Proposition 3 Let Ii : U2 → U be continuous, for each i = 1, 2, . . . , n. When the

conjugate nDFI ˜I1 . . . In
ψ

: Un × Un → Un is continuous then the corresponding n-DFI
˜I1 . . . In : Ln(U)× Ln(U)→ Ln(U) is also continuous.

Proof 3 Let Ψ : Ln(U)→ Un and ψ : Un → Ln(U) be (Ln(U), Un)- and (Un, Ln(U))-
permutations, respectively. According to Definition 2, these implies that the nDFI
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˜I1 . . . In
ψ

is continuous and the following is held:

˜I1 . . . In
ψ

(x,y) = Ψ ◦ ˜I1 . . . In (ψ(x1, . . . , xn), ψ(y1, . . . , yn)))

= Ψ ◦ ˜I1 . . . In
(
(x(1), . . . , x(n)), (y(1), . . . , y(n)

)
)

= (Ψ(I1(x(n), y(1)), . . . , σ(In(x(1), y(n))))

= (I(1)(x(n), y(1)), . . . , I(n)(x(1), y(n))))

= (Ψ ◦ I1 ◦ ψ(x(n), y(1)), . . . ,Ψ ◦ In ◦ ψ(x(1), y(n)))

= (Iψ1 (xn, y1) . . . I
ψ
n (x1, yn)) = ˜Iψ1 . . . I

ψ
n (x,y) = Ψ( ˜I1 . . . In(ψ(x,y))).

Proposition 4 When an nDFI ˜I1 . . . In : Ln(U) × Ln(U) → Ln(U) is continuous then
Ii : U2 → U is also continuous, for each i = 1, 2, . . . , n.

Proof 4 Straightforward.

4.2. Other main properties of n-dimensional fuzzy implications

Proposition 5 Consider ˜N1 . . . Nn ∈ N (Ln(U)). A function ˜I1 . . . In ∈ I(Ln(U)) veri-
fies the property Ik, for k = 3, . . . , 6, 8, 10 iff the fuzzy implication Ii : U2 → [0, 1] given
by Eq.(7) verifies the corresponding property Ik.

Proof 5 (⇒) Firstly, let I1, . . . , In ∈ I(Ln(U)) given by Eq.(7) satisfying properties from
I3 to I10. For ˜I1 . . . In ∈ I(Ln(U)) given by Eq.(6) and x,y ∈ Ln(U), the following
holds:
I3: ˜I1 . . . In(/1/,x) = (I1(1, x1), . . . , In(1, xn)) = (x1, . . . , xn) = x by Eq.(6) and I3.
I4: ˜I1 . . . In(x, /1/) = (I1(xn, 1), . . . , In(x1, 1)) = (1, . . . , 1) = /1/ by Eq.(6) and
Property I4.

I5 : ˜I1 . . . In(x, ˜I1 . . . In(y,z)) = ˜I1 . . . In(x, (I1(yn, z1), . . . , In(y1, zn)) by Eq.(6)
= (I1(xn, I1(yn, z1)), . . . , In(x1, In(y1, zn))) by Eq.(6)
= (I1(yn, I1(xn, z1)), . . . , In(y1, In(x1, zn))) by Prop. I5

= ˜I1 . . . In(y, (I1(xn, z1), . . . , In(x1, zn)) by Eq.(6)

= ˜I1 . . . In(y, ˜I1 . . . In(x, z)) by Eq.(6).

I6 : ˜I1 . . . In(x,y) = (I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) by Eq.(6)
= (I1(xn, I1(xn, y1)), . . . , In(x1, In(x1, yn))) by Property I6

= ˜I1 . . . In(x, I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) = ˜I1 . . . In(x, ˜I1 . . . In(x,y)).

I8 : ˜I1 . . . In(x,y) = (I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) ≥ (y1, y2, . . . , yn) = y.
I10 : ˜I1 . . . In(/0/,x) = (I1(0, x1), . . . , In(0, xn)) = (1, . . . , 1) = /1/.
(⇐) Let ˜I1, . . . , In ∈ I(Ln(U)) given by Eq.(6) verifying properties Ik, for k =
3, . . . , 6, 8, 10. Based on projection functions πi, for each i = 1, . . . , n, the following
holds:
I3: If ˜I1 . . . In(/1/, /x/) = x then Ii(1, x) = x, by Property I3.
I4: If ˜I1 . . . In(/x/, /1/) = /1/ then Ii(x, 1) = 1, by Property I4.
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I5 : If ˜I1 . . . In(/x/, ˜I1 . . . In(/(/y/, /z/)) = ˜I1 . . . In(/y/, ˜I1 . . . In(/x/, /z/)) by Pro-
perty I5, then it holds Ii(x, Ii(y, z)) = Ii(y, Ii(x, z)).
I6 : If ˜I1 . . . In(/x/, /y/) = ˜I1 . . . In(/x/, ˜I1 . . . In(x, /y/)) by Prop. I6, then we obtain
that (Ii(x, y) = Ii(x, (Ii(x, y)).
I8: If ˜I1 . . . In(/x/, /y/) ≥ /y/ then Ii(x, y) ≥ y, by Property I8.
I10: If ˜I1 . . . In(/0/, /x/) = /1/ by Property I10 then Ii(0, x)) = 1.
Therefore, Proposition 5 is verified.

Proposition 6 Let ˜N1 . . . Nn be a n-DFN and ˜I1 . . . In ∈ I(Ln(U)). A pair
( ˜N1 . . . Nn, ˜I1 . . . In) verifies I7 and I12 iff for each i = 1, . . . , n, (Ni, Ii) verifies cor-
responding property I7 and I12.
Proof 6 (⇒) Firstly, let (Ni, Ii) be a pair of an fuzzy implication and fuzzy negation such
that Ii verifies I7 and I12, for each i = 1, . . . , n.
I7 : ˜I1 . . . In(x, ˜N1 . . . Nn(x)) = (I1(xn, N1(xn)), . . . , In(x1, Nn(x1))) by Eq.(6)

= (N1(xn), . . . , Nn(x1)) = N (x) by I7, Eq.(5).

Then, ( ˜N1 . . . Nn, ˜I1 . . . In) verifies I7. Additionally, the following holds:

I12 : ˜N1 . . . Nn(x) = (N1(xn), . . . , Nn(x1)) by Eq.(5)

= (I1(xn, 0), . . . , In(x1, 0)) = ˜I1 . . . In(x, 0) by I12 and Eq.(6).

(⇐) Conversely, if ˜I1 . . . In(x, ˜N1 . . . Nn(x)) = ˜N1 . . . Nn(x) , by Property I7,
then we have that (Ii(xn−i+1, Ni(xn−i+1)) = Ni(xn−i+1). Moreover, when a pair
( ˜N1 . . . Nn, ˜I1 . . . In) verifies I12, by projection πi, for each i = 1, . . ., we have that
Ii(xn−i+1, 0) = Ni(xn−i+1), meaning that (Ni, Ii) verifies corresponding property I12.
Therefore, Proposition 6 is verified.

Proposition 7 A pair
(

˜I1 . . . In, Ñ
)

verifies property I9 iff for each i = 1, . . . , n, the
pairs (Ii, N) verify I9.
Proof 7 (⇒) Firstly, for each i = 1, . . . , n, if a pair (Ii, N) verifies I9, it holds that:

˜I1 . . . In(Ñ(y), Ñ(x)) = ˜I1 . . . In((N(yn), . . . , N(y1)), (N(xn), . . . , N(x1))) by Eq.(6)
= (I1(N(yn), N(x1), . . . In(N(y1), N(xn))

= (I1(yn, x1), . . . , In(y1, yn)) = ˜I1 . . . In(x,y).

(⇐) Now, when ˜I1 . . . In verifies I9, meaning that ˜I1 . . . In(Ñ(y) = ˜I1 . . . In(x,y), by
projections πi, for each i = 1, . . . , n the following holds Ii(N(yn−i+1), N(xi). Therefore,
Proposition 7 is verified.

Proposition 8 An nDFI ˜I1 . . . In verifies property I11 with respect to �-relation on
Ln(U) given by Eq.(4) iff each fuzzy implication Ii verifies I11 with respect to ≤-relation
on Un, for each i = 1, . . . , n, Ii.

Proof 8 (⇒) Firstly, (⇐) Since ˜I1, . . . , In verifies I11, based on projections πi,
In−i+1(xi, yn−i+1) = 1 for each i = 1, . . . , n.
(⇐) Now, suppose that I1, . . . , In verify I11. Then, ∀x,y ∈ Ln(U), when x � y

it also means that xn ≤ y1 . . . x1 ≤ yn. Then we have that ˜I1 . . . In(x,y) =
(I1(xn, y1), . . . , In(x1, yn)) = (1, 1, . . . , 1) = /1/. Therefore, Proposition 8 is verified.
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5. Conclusion
This work introduces the n-dimensional interval fuzzy implications n Ln(U), considering
the study of continuity and representability and their main properties.

Further work considers the discussion of such extension of connectives on Ln(U)
but related to special classes of fuzzy implications: S-, QL-, R-implications; also presen-
ting applications in order to contributed with research areas as making decision based on
multi-attributes.
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Abstract. Humanoid robots are robots that imitate the human appearance and 

actions, implying a greater empathy. An essential element to the human-robot 

relation is the speech recognition and interpretation. Evidencing that there are 

no solutions in Brazilian Portuguese for this purpose, we developed a system 

capable to recognize and interpret the speech using APIs. This system is capable 

of performing the transcription of the audio to text and extract the intent and 

information of phrases. The present article shows the system development and 

reports its application in a humanoid robot. 

Resumo. Os robôs humanoides são robôs que imitam a aparência e ações dos 

humanos, gerando assim uma maior empatia. Um elemento essencial para a 

relação humano-robô é o reconhecimento e interpretação de fala. Evidenciando 

que não há soluções em português do Brasil para este fim, desenvolvemos um 

sistema capaz de reconhecer e interpretar a fala utilizando APIs. Este sistema 

é capaz de realizar a transcrição do áudio em texto e extrair a intenção e 

informações de frases. O presente artigo apresenta o desenvolvimento do 

sistema e relata a aplicação do mesmo em um robô humanoide. 

1. Introdução 

Atualmente os robôs são utilizados para diferentes fins, como cuidado às pessoas idosas 

e crianças com autismo, educação e terapia [Broadbent, 2017]. Um dos tipos de robôs são 

os robôs humanoides, os quais são geralmente definidos como máquinas programáveis 

que imitam as ações e a aparência dos humanos [Graefe and Bischoff, 2003]. Estes robôs 
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são equipados com sensores capazes de perceber o ambiente para executar ações. Podem 

expressar emoções através dos olhos e bocas e executar diferentes tarefas como os 

humanos usando mãos e pernas [Ting et al, 2014]. 

 O robô ser capaz de reconhecer e interpretar o que é falado é um elemento 

essencial para a interação entre robôs humanóides e os humanos. O processamento de 

linguagem natural é uma área que estuda esse reconhecimento e interpretação, na qual é 

definido como técnicas computacionais motivadas por teorias para a análise e a 

representação automáticas da linguagem humana [Cambria, White, 2014]. 

 Os softwares de reconhecimento de fala hoje atingem taxas de acerto muito 

próximas das dos próprios humanos [9to5google, 2017], segundo Sundar Pichai, CEO da 

Google, e são cerca de três vezes mais rápidos que a digitação [Ruan et al., 2016]. Esses 

avanços foram, em grande parte, obtidos pela evolução de inteligência artificial e 

softwares de predição, que se beneficiam de treinamentos em grandes bancos de dados e 

técnicas de deep learning [Hinton et al., 2012]. Estes softwares são aplicados 

cotidianamente no controle de utensílios domésticos, de smartphones e de eletrônicos 

através de ‘ajudantes’, como Siri [Gruber, 2009] e Cortana [Canbek, 2016]. 

 Ao utilizarmos ferramentas para o reconhecimento de fala, como o Google Cloud 

Speech [Google Cloud Speech API, 2017], obtemos o texto do que foi dito por uma 

pessoa. Neste contexto, a interpretação do que foi falado é de suma importância para a 

relação humano-robô. Através de uma pesquisa na literatura e ferramentas disponíveis no 

mercado, não encontramos nenhuma ferramenta disponível atualmente que faça o 

reconhecimento e interpretação da fala em português do Brasil. Por esse motivo, 

desenvolvemos um sistema que une o reconhecimento de fala e a interpretação da mesma. 

Para isso, em conjunto ao Google Cloud Speech, utilizamos o Wit.ai, aplicação que 

identifica a intenção da fala e extrai segmentos importantes das frases. 

O presente artigo apresenta o desenvolvimento deste sistema e o relato de sua 

aplicação em um robô humanoide, desenvolvido pela Qiron Robotics, empresa 

especializada em robótica. O artigo é divido da seguinte forma: a seção 2 apresenta os 

materiais e métodos utilizados no projeto. A seção 3 apresenta os resultados e as 

conclusões, e os trabalhos futuros são apresentados na seção 4. 

2. Materiais e Métodos 

O sistema foi desenvolvido na linguagem de programação Python, seguindo o paradigma 

de orientação a objetos, prática de criação que possibilita flexibilidade através de um 

design modular [Smith, 2015]. O código foi dividido em classes, conjunto de objetos e 

ferramenta de programação que associa atributos e métodos numa só estrutura. Há classes 

responsáveis pelo controle das principais funcionalidades do projeto: o Google Cloud 

Speech, o Wit.ai e a resposta do robô, estas são descritas na subseção 2.3. 

2.1. Interfaces de programação de aplicações (APIs) utilizadas 

Interface de Programação de Aplicações (API) é um software intermediário que permite 

que duas aplicações se comuniquem. Essa comunicação consiste em enviar dados para 

um servidor, que os interpreta, realiza as ações necessárias e envia as informações 

requisitadas de volta para quem as requisitou [Stowe, 2015]. Nosso sistema utiliza duas 

APIs, ambas descritas abaixo, uma para a transcrição do áudio em texto e outra para a 

interpretação das frases de tal texto.  
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2.1.1. Google Cloud Speech 

A API Google Cloud Speech [Google Cloud Speech API, 2017] é responsável pela 

transcrição do áudio em texto. Essa API é capaz de converter áudio em texto em cerca de 

80 idiomas e está em contínua expansão de funcionalidades. Utiliza o conceito de 

reconhecimento de fala automático, além de possuir suporte à áudios pré-gravados ou em 

tempo real e lidar com possíveis ruídos e barulhos inadequados. 

2.1.2. Wit.ai 

A segunda API é a Wit.ai [Wit.ai API, 2013], uma plataforma para linguagem natural, 

que possibilita que desenvolvedores criem softwares capazes de comunicação com os 

humanos, e a transformação da palavra em ação. Esta API funciona com os conceitos de 

stories, intents e entities (histórias, intenções e entidades).  

 O exemplo apresentado na Figura 1 mostra o funcionamento destes três 

elementos.  Story é o cenário a ser programado, a requisição de informações ou de ações 

do robô. Neste exemplo, é o pedido da hora atual em um local determinado. Entities são 

fragmentos do texto que carregam significados importantes, como a da localização: 

“Santa Maria”. Por fim, as intents apresentam as intenções ou funções da história em 

curso, os seus objetivos. 

 

Figura 1. Exemplo de criação de uma story no wit.ai. 

2.2. Organização do código 

O sistema é composto por seis classes, conforme é mostrado na Figura 2. As classes 

responsáveis pela conexão com a API do Google são duas: SpeechRec e 

SpeechRecognize. A SpeechRec é responsável por capturar o áudio no microfone e enviá-

lo ao Google para receber a transcrição do texto. E a classe SpeechRecognize executa a 

classe SpeechRec e recebe a transcrição do texto.  
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Figura 2. Diagrama de classes do software desenvolvido. 

 As duas classes que fazem a conexão com a API do wit.ai são: WitAi e 

LanguageRecognize. A primeira envia a frase transcrita em texto e recebe o arquivo JSON 

(Notação de Objetos JavaScript) com as interpretações geradas pelo Wit.ai no 

processamento da linguagem natural. Já a LanguageRecognize processa o JSON gerado 

pela classe WitAi e retorna a intenção da frase em texto. 

 A classe responsável pela fala do robô é a RobotSpeech. Nessa classe estão as 

respostas do robô de acordo com a intenção da fala capturada anteriormente, tanto em 

texto para exibição na tela, quanto em comandos de áudio (fala do robô). Por exemplo, a 

intenção ‘horas’ possui frases de resposta, com ou sem comandos adicionais, pré-

definidas escritas pelos desenvolvedores. Por fim, existe a classe Speech, responsável por 

instanciar as classes RobotSpeech, LanguageRecognize e SpeechRecognize e controlar a 

execução do sistema. Nela estão funções que gerenciam o estado do mesmo: ligado ou 

desligado.  

O fluxo de dados do sistema pode ser visualizado na Figura 3. Após ser iniciado, 

o sistema aguarda o recebimento do áudio, através do microfone, para transcrição. O texto 

gerado é impresso na tela e enviado para o Wit.ai para obtenção da intenção e entidades. 

Por fim, a resposta do robô é recuperada de acordo com os dados obtidos no cenário em 

questão.  

A porção do código responsável pela geração do áudio foi desenvolvida pela 

empresa Qiron Robotics, também na linguagem de programação Python. A resposta do 

robô, em texto, é enviada como parâmetro para geração do áudio com a biblioteca gTTS 

(Google Text to Speech), que além de criar o arquivo, ajusta a frequência do áudio para a 

voz característica do robô. O arquivo gerado, então, é executado e transmitido pela caixa 

de som presente no corpo do mesmo. 
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Figura 3. Fluxo de dados no software. 

3. Resultados 

O sistema foi aplicado no robô humanoide Beo, desenvolvido pela empresa especializada 

em robótica: Qiron Robotics. Este robô possui 42cm de altura e é equipado com sensores 

ultrassônico e de toque, motores Dynamixel e módulos de microfone e câmera [Qiron 

Robotics, 2016].  

 

Figura 4. Robô humanoide Beo da Qiron Robotics. 
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Os cenários para reconhecimento de fala em fase de implementação no 

código podem ser observados na Tabela 1. Obteve-se sucesso para todas as frases 

apresentadas na tabela. O teste foi realizado da seguinte maneira: uma pessoa se 

aproxima em um metro do robô e fala uma frase, por exemplo, “Que horas são?”. O 

robô responde outra frase, por exemplo, “Agora são 2 horas e 19 minutos”, esta 

resposta também é exibida no terminal de execução, conforme mostra a Figura 5. 

 

Intenção Frase dita pelo usuário Resposta do robô 

Horas Que horas são? Agora são X horas e Y minutos 

Dia Que dia é hoje? Hoje é dia X do mês Y do ano de Z. 

Cumprimentar Olá! Qual seu nome? Olá, meu nome é Beo! 

Despedida Tchau, até mais! Tchau! Até mais. 

Tabela 1. Lista de cenários em fase de implementação e testes. 

 

 

Figura 5. Execução do software no terminal de comando. 

4. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste artigo foi apresentado o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento e 

interpretação de fala através da utilização de API e os resultados de sua aplicação em um 

robô humanoide. Este sistema será utilizado como uma das funcionalidades do robô Beo, 

que passa a ter o reconhecimento e interpretação de fala com um dos seus recursos. Assim 

possibilitando uma interação através da fala entre humanos e este robô. 

 Como trabalho futuro, espera-se acrescentar funções de detecção de intenções e 

entidades no Wit.ai, a fim de torná-lo um software robusto e com ‘personalidade’. A 

criação de stories e respostas do robô são feitas manualmente e requerem tempo para 

serem desenvolvidas, portanto serão acrescentadas ao longo dos próximos meses. 
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Abstract. This paper presents a tool for share data in a widely distributed envi-
ronment, characterized by a computational cloud. This tool, named ILUCTUS,
was conceived to offer the data communication model based on Tuple Space,
implemmenting the set of services defined by the Linda coordination language.
The implementation used Java as hostess language and Dropbox as tuple sto-
rage platform.

Resumo. Este artigo apresenta uma ferramenta para compartilhamento de da-
dos em um ambiente largamente distribuído caracterizado por uma nuvem com-
putacional. Esta ferramenta, denominada ILUCTUS, foi concebida para ofere-
cer o modelo de comunicação de dados baseado em Espaço de Tuplas, im-
plementando o conjunto de serviços definido pela linguagem de coordenação
Linda. A implementação utilizou Java como linguagem hospedeira e Dropbox
como plataforma de armazenamento das tuplas.

1. Introdução
Este trabalho está relacionado ao processamento de grandes quantidades de dados em am-
bientes largamente distribuídos. Para suprir esta necessidade de operar com grandes vo-
lumes de dados existem mecanismos para troca e manipulação de dados. Grande parte do
desenvolvimento e evolução da ciência se dá pelo processamento compartilhado de dados.
Diversos estudos e pesquisas geram grandes quantidades de dados e optam por utilizar do
processamento distribuído como forma de evoluir os seus dados originais, transformando
em resultados relevantes para o estudo e pesquisa em questão.

O processamento distribuído de dados prevê a necessidade de um meio de com-
partilhar os dados que precisam ser processados (tarefas) e os resultados obtidos entre
os sítios de processamento envolvidos na pesquisa (workers). Exemplos de mecanismos

∗O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil.
†Bolsista IC Capes
‡Bolsista IC Capes
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que ofertam meio para essa comunicação são troca de mensagem [Cáceres et al. 2001],
RMI [ORACLE 2016], DSM [Yu and Cox 1997], Espaço de Tuplas [Carriero 1987]. O
modelo de Espaço de Tuplas, (TS, do inglês Tuple Space), foi preterido pelos outros mo-
delos de comunicação na época de seu lançamento, contudo existem algumas tecnologias
mais recentes que potencializam o seu uso. Para este trabalho optou-se em operar com
o modelo de Espaço de Tuplas. Este um meio de comunicação opera por uma memória
compartilhada entre os workers.

O funcionamento do TS é descrito pela linguagem de coordenação Linda, de
forma a operar o TS utilizando de primitivas elementares para comunicação em ambi-
ente distribuído. As primitivas são baseadas em operações de leitura, escrita e remoção.
A partir deste modelo, foi proposta uma biblioteca que usa o modelo de Linda sobre um
ambiente de dados largamente distribuído, tornando possível automatizar o processo de
evolução de resultados de maneira distribuída.

A biblioteca desenvolvida, denominada ILUCTUS, consiste em um conjunto de
classes Java, oferecendo mecanismos para compartilhamento de dados em ambiente de
nuvem. Sua implementação foi realizada sobre o Dropbox, uma PAAS (Platform As A
Service) que oferece um espaço compartilhado de armazenamento e é explorado, neste
trabalho, como substrato para implementação do Espaço de Tuplas.

No decorrer deste artigo, apresenta-se a descrição de Linda, Espaço de Tuplas e
como estas tecnologias estão relacionadas na seção 2. Serão descritas as primitivas que
Linda utiliza para realizar suas tarefas, relatando a maneira com que elas operam em cima
do ambiente de dados. Então é feita uma breve apresentação da linguagem de coordenação
Linda na Seção 3 e também é descrita a biblioteca desenvolvida na Seção 4. Os resultados
de um experimento de validação da biblioteca são apresentados na Seção 5. Por último as
considerações finais e trabalhos futuros são descritos na Seção 6.

2. Linda e Espaço de Tuplas
O modelo de Espaço de Tuplas consiste basicamente de um espaço de endereçamento
compartilhado onde os dados são manipulados como tuplas que seguem o formato <key,
content>. O campo key de uma tupla é um identificador e deve ser único dentro do TS.
O content é o dado da tupla em si, sendo este um dado de tipo genérico. O Espaço de
Tuplas prevê a existência de operações simples para manipulação dos dados por meio de
leitura, escrita e remoção de tuplas. Estas operações devem então ser concretizadas pelas
implementações de TS. A escolha do Espaço de Tuplas como o modelo a ser utilizado
se deu principalmente por ter uma semântica conhecida e que está apta para o modelo de
memória distribuída.

Dentre os modelos que descrevem uma implementação de Espaço de Tuplas o
escolhido foi o modelo de Linda [Ahuja et al. 1986]. Este modelo descreve métodos sim-
ples de manipulação dos dados por operações básicas de leitura, escrita e remoção de
tuplas. Estes métodos são apropriados para a solução do problema de compartilhamento
de dados. É importante notar que Linda é um modelo e por isso, ao ser implementado,
podem ser apresentadas outras primitivas de comunicação. Linda define quatro primitivas
de interação com os dados, sendo elas:

1. Read: lê uma tupla do TS com base em um critério de identificação;
2. In: lê e retira uma tupla do TS com base em um critério de identificação;
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3. Out: atribui uma nova tupla no TS para ser computada;
4. Eval: recebe um método e uma tupla, aplica o método à mesma e salva o resul-

tado no TS, no formato de uma tupla.

Na próxima seção Linda é apresentada como linguagem de coordenação, bem
como os problemas existentes devido à carência de uma definição formal do seu funcio-
namento.

3. Linda como uma linguagem de coordenação

Linda é uma linguagem de coordenação, i.e., que precisa ser incorporada a uma lingua-
gem sequencial. Esta linguagem sequencial deve servir de host para oferecer uma lin-
guagem de programação completa (e paralela). Linda foi incorporada a várias linguagens
populares como C, FORTRAN, Pascal, Scheme, Ada, Eiffel, Prolog etc., e implemen-
tada em várias arquiteturas de hardware. É importante ressaltar que para a família de
linguagens do estilo Linda, existe uma lacuna semântica, isto porquê apesar de ter sido
implementada em diversas arquiteturas distribuídas, Linda ainda apresenta uma carência
na definição formal. Por esse motivo o conceito de Linda foi implementado de diversas
formas por diferentes designers de linguagem.

Devido à carência de uma descrição semântica, surgem alguns problemas que
devem ser resolvidos isoladamente por cada implementação. Existe um determinado con-
junto destes problemas causam impacto maior na implementação da linguagem, sendo
eles:

1. Estruturas e tipos de dados: considerando que os dados podem ser processados
por qualquer dos workers então todo o dado no TS deve ser coeso com tal reali-
dade. Por exemplo, por se tratar de uma área de memória compartilhada não pode
referenciar endereços de memória;

2. Regras de correspondência no Espaço de Tuplas: não está definida como a
operação de match (correspondência) fica definida em cada implementação. Cada
linguagem que implementa Linda, deve definir a sua maneira de identificar uma
tupla;

3. Controle de operações das tuplas: quais operações podem ser realizadas utili-
zando as primitivas definidas por Linda. Nem toda manipulação de dados é trivial
de ser realizada apenas com as primitivas oferecidas, como por exemplo backtrac-
king;

4. Definição da escrita concorrente: as escritas no TS podem ocorrer por diversas
chamadas paralelas das primitivas. Sendo assim deve se definir uma politica de
escrita que considere esta situação.

A Seção seguinte mostra uma das maneiras de como os problemas de linguagem,
apresentados previamente, foram resolvidos na biblioteca ILUCTUS. Nesta mesma seção
4 descreve brevemente as tecnologias utilizadas.

4. Implementação

O modelo descrito por Linda foi implementado no formato de uma biblioteca que rece-
beu o nome de ILUCTUS. Para esta implementação, foi utilizado o ambiente de nuvem
[Armbrust et al. 2010]. Para a escolha da nuvem se levou em consideração aquelas que
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oferecessem uma Interface de Programação de Aplicativos (API) com as funções necessá-
rias para realizar a comunicação com os dados armazenadas remotamente. Desta forma,
a nuvem escolhida foi o Dropbox, junto da Dropbox Core SDK 2.0.1 API que possibilita
a interação com a nuvem.

Na biblioteca desenvolvida, estas primitivas foram implementadas com a lingua-
gem de programação Java, na versão 8 do JDK. A escolha por Java é devida a ampla
fama e portabilidade oferecida pelo seu modelo de implementação baseado em máquina
virtual. Usando os recursos disponíveis, a implementação das primitivas de Linda se deu
da seguinte forma:

1. Read: recebe apenas um parâmetro que identifica a tupla procurada. Esse pa-
râmetro é uma função lambda tipada como uma FunctionalInterface de modo a
ser aplicada em cada tupla existente no TS até que uma seja dado match (corres-
pondente), sendo então retornada. Realiza a busca não bloqueante, onde caso não
ocorra match, é retornado um null.

2. In: de operação similar ao Read, porém após ser retornada a instância da tupla,
sua referência no TS é apagada.

3. Out: tem como parâmetro uma tupla onde o campo content é de qualquer tipo,
desde que seja passível de serialização.

4. Eval: a função a ser aplicada sobre o valor é uma função lambda e uma tupla.
A função é aplicada no campo content da tupla e seu resultado é colocado no TS
usando como o key o valor original da tupla.

Com a implementação destas primitivas, tornou-se possível realizar a manipulação
das tuplas dentro de um ambiente compartilhado. O ambiente de nuvem armazena as
tuplas no formato <key, content>, onde as operações de Linda serão aplicadas. Estas
operações fazem com que os dados disponibilizados num ambiente largamente distribuído
possam ser evoluídos por uma comunidade de interesse em comum. É importante notar
ainda que as operações são sempre realizadas sobre uma cópia das BD, criada para cada
worker que trabalha como colaborador.

Dentro da implementação, as tuplas são tratadas como arquivos, sendo que seu
nome é o valor key da tupla. Já o conteúdo é o content da tupla, escrito usando a stream
de bytes gerada pela Máquina Virtual Java (Java Virtual Machine ou JVM), isso porque o
content da tupla deve implementar a Interface Serializable da API Java.

5. Testes de Verificação
Para aferir o funcionamento desta proposta foram realizados alguns testes quanto às pri-
mitivas. A Tabela 1 apresenta avaliações sobre os tempos de latência associados às exe-
cuções destas primitivas. Deve ser considerado que o Dropbox exige um tempo mínimo
entre as requisições e que os presentes resultados correspondem a uma média de 30 cha-
madas a cada primitiva a partir de um computador localizado na rede da UFPel.

As execuções das primitivas Read, In e Out foram realizadas de modo a fazer a
coleta dos seus tempos de execução em alguns cenários variados. Para Read e In foram
realizados buscas no TS com poucas tuplas (dez), uma quantidade média (cinquenta) e
uma quantidade grande (cem). Para Out não se fazem necessárias essas variações, já que
sua ação é destrutiva. Os testes com a primitiva Eval foram dispensados pois a mesma
se trata de uma execução sequencial de outras primitivas.
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Tabela 1. Tempos médios e desvio padrão de cada cenário de execução

Out Read In
- P M G P M G

µ 1.09s 3.78s 16.3s 32.33s 7.27s 16.29s 33.15s
δ 0.36s 0.37s 0.65s 1.57s 0.77s 0.49s 0.99s

Pode-se perceber que as primitivas de leitura, i.e. Read e In, apresentam um
tempo médio maior do que o encontrado usando a primitiva Out. Essa observação coin-
cide com o esperado uma vez que as operações de leitura fazem mais requisições para a
nuvem, além de aplicar a lambda de match sobre diversas tuplas até que a correspondente
seja encontrada.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
O principal objetivo deste trabalho foi apresentar um modelo de computação distribuída
e primitivas para a manipulação de dados visando o desenvolvimento de projetos que
permitam o compartilhamento de informação. O modelo escolhido foi o baseado em
Espaço de Tuplas, tendo como base para implementação a linguagem de coordenação
Linda. O artigo apresentou um protótipo da ferramenta desenvolvida em Java, tendo
suporte do Dropbox como repositório de dados para o Espaço de Tuplas.

Em trabalhos futuros será realizada a descrição formal da biblioteca desenvol-
vida neste trabalho. Como embasamento será utilizada a descrição formal do modelo de
Linda [Gelernter and Carriero 1992] bem como trabalhos que fazem a especificação do
funcionamento do Dropbox [Hughes et al. 2014]. Além disso será dado continuidade no
desenvolvimento da biblioteca de forma torna-lá mais robusta para o desenvolvimento de
estudos de caso.
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Abstract. The use of formal methods to model systems minimizes the during
development. Graph Grammar is a visual and intuitive modeling language that
fits into this description. However, the additional developing time generated
through the use of this method stands as an obstacle. Although previous papers
fought this problem through the proposition of a manual translation of those
grammars to Event-B set notation, the problem still exists. This paper seeks to
solve this problem, through the use of an automatic graph grammar to Event-B
translator, allowing a quick integration between modeling tools and provers.

Resumo. A utilização de métodos formais na modelagem de sistemas permite
uma redução do número de erros durante o desenvolvimento. Gramática de gra-
fos é uma linguagem visual e intuitiva que se encaixa nessas caracterı́sticas. No
entanto, o tempo adicional gerado no desenvolvimento com o uso manual desta
abordagem mostra-se como um adversário. Apesar de trabalhos anteriores te-
rem amenizado este problema através da tradução manual de gramáticas de
grafos para notação Event-B, o empecilho da extensão do tempo de desenvolvi-
mento persiste. Este trabalho busca combater esse problema, através do desen-
volvimento de um tradutor automatizado de gramática de grafos para Event-B,
permitindo uma rápida integração entre ferramentas de modelagem e provador.

1. Introdução
Sistemas computacionais estão presentes nas mais diversas áreas, incluindo aquelas em
que qualquer falha pode ser catastrófica, como sistemas bancários ou de controle de aviões
[Teixeira et al. 2014]. Assim, é de fundamental importância garantir que se comportem
da forma correta e esperada.

Dessa forma, a utilização de diagramas na construção de especificações de siste-
mas, como forma de prevenir e garantir seu comportamento, é uma caracterı́stica inerente
ao desenvolvimento de software atual. Porém, devido a constante evolução dos sistemas,
as linguagens utilizadas para modelagem devem permitir a definição de transformações
de modelos que, por sua vez, devem possuir embasamento formal, a fim de garantir a
preservação das caracterı́sticas essenciais do sistema.

Gramática de grafos, por sua vez, é uma técnica formal para especificação
de sistemas visual e intuitiva, presente em diversas abordagens para descrição de di-
ferentes tipos de transformações de modelos [Mens et al. 2002, Ehrig and Ehrig 2006,

*Trabalho em progresso.
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Ehrig and Prange 2008, Bisztray et al. 2008]. Além disso, são oferecidas diferentes
técnicas e/ou ferramentas para análise dessas transformações, como testes de terminação,
confluência e independência. Portanto, a utilização de uma gramática de grafos como lin-
guagem para especificação de sistemas é adequada para o paradigma de desenvolvimento
de software atual, pois garante uma descrição visual e intuitiva, além de embasamento
formal para suas transformações. [Ehrig et al. 1999].

Existem diferentes abordagens de verificação que permitem garantir que um
sistema descrito em gramática de grafos possua certas propriedades, dentre eles a
utilização de verificadores automáticos de modelos [Dotti et al. 2003, Baldan et al. 2004,
Kastenberg and Rensink 2006, König and Esparza 2010]. Tais verificadores realizam
suas análises expandindo todos os estados possı́veis de uma gramática, o que, para
gramáticas com alta gama de variações, é uma operação custosa e, para gramáticas com
número de estados infinitos, é impossı́vel de ser realizado. Nestes casos, a automatização
do processo de análise é impossibilitada, tornando o processo mais lento e sujeito a erros.

Como consequência destes fatos, o tempo de desenvolvimento de sistemas ao
utilizar-se da abordagem de gramática de grafos é consideravelmente estendido, levan-
tando dúvidas sobre as vantagens oferecidas pelo uso do método pela comunidade de
engenharia de software [Bowen and Hinchey 1995, Bowen and Hinchey 1997].

Em [Cavalheiro 2010, da Costa Cavalheiro et al. 2017] foi proposta uma tradução
destas gramáticas para a notação matemática Event-B, de forma a possibilitar a utilização
das mesmas em provadores de teoremas semi-automáticos, que, por sua vez, utilizam-se
das propriedades da matemática de conjuntos presente na notação Event-B, não necessi-
tando a expansão de todos os estados da gramática para realização de provas. Este fato
combate o problema de gramáticas com muito estados ou com número de estados in-
finitos. Entretanto, a tradução de uma gramática para notação Event-B continua sendo
realizada de forma manual, o que mantém o processo lento em relação a outras técnicas e
torna-o sujeito a falha humana. Este trabalho visa combater esse problema, desenvolvendo
uma ferramenta que automatize o processo de tradução, realizando o método proposto de
forma rápida e automática, reduzindo assim a extensão do tempo de desenvolvimento de
um sistema.

Neste artigo a seção 2 apresenta uma breve introdução à Gramática de Grafos. Por
sua vez, a seção 3 introduz aos conceitos da notação Event-B. Na seção 4 é apresentado
o processo de tradução realizado e as ferramentas utilizadas. E, por fim, na seção 5 são
expostos os resultados e a conclusão.

2. Gramática de Grafos
Gramática de Grafos é um modelo formal utilizado para descrever e analisar sistemas
[Ehrig et al. 1997]. A ideia básica consiste em modelar estados de um sistema como
grafos e descrever suas possı́veis mudanças de estado como regras de transformação de
grafos.

Um grafo é definido por dois conjuntos conjuntos e duas funções, com seu
morfismo sendo representado por duas funções parciais.

Definition 1 (Grafo). Um grafo é uma tupla G = (V ertG,EdgeG, sourceG, targetG),
onde V ertG é o conjunto de vértices, EdgeG o conjunto de arestas, e
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sourgeG, targetG : EdgeG → V ertG são funções totais que definem origem e
destino, respectivamente, de cada aresta.

Definition 2 (Morfismo de Grafos). Dado dois grafos G =
(V ertG,EdgeG, sourceG, targetG) e H = (V ertH,EdgeH, sourceH, targetH),
um morfismo parcial f : G → H é uma tupla (fV : V ertG → V ertH, fE : EdgeG +→
EdgeH) tal que as seguintes condições de guarda sejam satisfeitas:

∀e ∈ dom(fE · fV (sourceG(e)) = sourceH(fE(e)) e

∀e ∈ dom(fE · fV (targetG(e)) = targetH(fE(e))

Um grafo tipado é um grafo definido por dois grafos e por um morfismo total
entre eles (morfismo de tipagem). Um morfismo de grafos tipados segue a Definição 2, e
estabelece que o mapeamento dos componentes deve preservar os tipos.

Definition 3 (Grafo Tipado). Dado um grafo tipo T , um grafo tipado por ele é dado pela
tuplaGT = (G, tG, T ) ondeG é um grafo e tG = (tGV , tGE) é um morfismo de tipagem
do grafo G sobre o grafo T , ou seja, tG : G→ T .
Definition 4 (Morfismo de Grafos Tipados). Dados dois grafos GT e HT , o morfismo de
grafos tipados entre tais grafos é definidos por um morfismo de grafo g = (gV , gE) de G
para H , tal que as seguintes condições sejam satisfeitas:

∀v ∈ dom(gV · tGV (v) = tH(gV (v)) e

∀e ∈ dom(gE · tGE(e) = tH(gE(e))

O comportamento operacional do sistema é descrito por regras, que operam local-
mente no grafo estado, o que, consequentemente, implica na possibilidade de aplicação
de diversas regras simultaneamente. Uma regra, por sua vez, possui dois grafos, seu lado
esquerdo e seu lado direito, além de um morfismo parcial que conecta ambos os grafos e
determina o que deverá ser modificado na aplicação dessa regra [Corradini et al. 1997].

Definition 5 (Regra). Uma regra tipada sobre o grafo tipo T é um morfismo de grafos
tipados α = (α V, α E) : LT → RT , onde LT e RT representam grafos tipados sobre o
grafo tipo T , sendo α injetivo: α V : vertL→ vertR é uma função total.

Assim, uma gramática de grafos é composta por um grafo inicial, um grafo tipo
e um conjunto de regras [Ribeiro 2000]. Este grafo inicial define o estado inicial do
sistema e sofre as alterações provenientes das regras.

Definition 6 (Gramática de Grafos). Uma gramática de grafos é uma tupla GG =
(T,G0, R) onde T é o grafo tipo, G0 é o grafo inicial, tipado sobre este grafo tipo T
e R é um conjunto de regras, também tipadas sobre T .

3. Event-B
Event-B é uma linguagem de modelagem e análise formal de sistemas baseado em um
formalismo de estados. Esta linguagem destaca-se pelo uso da teoria de conjuntos para
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modelagem, utilização de conceitos de refinamento para construir sistemas com diferen-
tes nı́veis de abstração, além da utilização de provas matemáticas para verificação de
consistência entre estes nı́veis [Abrial 2010].

Um sistema em notação Event-B é composto por diversos componentes de dois
tipos: contextos e máquinas. Contextos representam partes estáticas do sistema, represen-
tados por conjuntos, constantes, axiomas e teoremas (Figura 1). Máquinas, por sua vez,
representam a parte dinâmica do sistema modelado, utilizando-se de variáveis, variantes,
invariantes e eventos para modelar comportamento (Figura 2).

A relação entre componentes de um modelo Event-B pode ocorrer de três manei-
ras: um contexto pode estender outro contexto; uma máquina pode refinar outra máquina;
ou uma máquina pode observar um contexto. A primeira relação ocorre quando um con-
texto estende a abstração definida por outro, tendo acesso a todo o conteúdo de um con-
texto e seus nı́veis anteriores de abstração, possibilitando assim a construção de novas
definições sobre o contexto estendido. O mesmo pode-se dizer da relação de refinamento
de duas máquinas. Entretanto, no que se difere a terceira relação, uma máquina que ob-
serva um contexto tem acesso a seus elementos, podendo utilizá-los em suas próprias
definições.

Figura 1. Estrutura de um Contexto

4. Tradução
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta em Java que per-
mita realizar automaticamente a tradução de uma gramática de grafos, utilizando a
abordagem relacional, para uma especificação na linguagem Event-B. Essa tradução
facilitará o uso da técnica de prova de teoremas semi-automática para verificação
de propriedades de sistemas. Todo o processo foi baseado na tradução definida em
[da Costa Cavalheiro et al. 2017].

O primeiro passo foi a escolha de uma ferramenta apropriada para modelagem. A
ferramenta escolhida foi o AGG (The Attributed Graph Grammar System), que permite a
representação de grafos e sistemas de transformação de grafos de forma visual e intuitiva,
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Figura 2. Estrutura de um Máquina

utilizando como arquivo de saı́da o GGX, um formato modificado do XML (Extensible
Markup Language), padrão para representação de gramáticas de grafos [Taentzer 2003].

Porém, a ausência de alguns recursos no AGG, como a definição de tipos de
usuário, representação de dependência e a representação de elementos não estáveis de um
grafo tipo, levantam dúvidas sobre a viabilidade futura da utilização desta ferramenta. As-
sim, visando o desenvolvimento de uma ferramenta que futuramente pudesse ser adaptada
para outro programa de modelagem com facilidade, o projeto foi divido em três etapas:
(1) tradução de arquivo GGX para uma estrutura de dados representando uma gramática
de grafos; (2) tradução da estrutura de uma gramática de grafos para a notação Event-B; e
(3) geração de arquivos para utilização no provador de teoremas semi-automático Rodin,
a partir da estrutura em Event-B.

Destarte, a partir dos padrões de modelagem utilizados em gramáticas de grafos,
pelas quais vértices são destacados para representar objetos e arestas para representar as
relações entre esses vértices, optou-se pela não utilização de atributos nas arestas, o que,
por conseguinte, torna esses atributos não suportados pelo parser. Além disso, seguindo
as restrições do método de tradução definido por [Cavalheiro 2010], são consideradas
apenas gramáticas que contém um grafo tipo.

5. Resultados e Considerações Finais
A manipulação do arquivo de entrada e a tradução do modelo matemático para o com-
putacional foram as bases para o trabalho. Todas as estruturas que foram implementa-
das seguiram as definições utilizadas em [da Costa Cavalheiro et al. 2017], acrescentando
métodos que se mostraram necessários no decorrer da implementação do algoritmo para
obter dados sobre os grafos.

Durante a primeira etapa, foi desenvolvido um parser, capaz de capturar os dados
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necessários do arquivo de saı́da padrão para definição de gramáticas de grafos tipadas,
utilizando-se a linguagem Java. A ferramenta criada captura os dados necessários do ar-
quivo fonte e os armazena em uma estrutura de dados desenvolvida para representar o sis-
tema modelado na notação de uma gramática de grafos. A seguir, durante a segunda etapa,
é realizada a tradução da gramática encapsulada na estrutura desenvolvida para a notação
matemática Event-B, armazenando-a em uma estrutura desenvolvida para esta finalidade.
A terceira e última etapa, gera os arquivos necessários para utilização da gramática tra-
duzida no provador de teoremas semi-automático Rodin. O encapsulamento de entrada e
saı́da da tradução nas estruturas de dados desenvolvidas visa maximizar a reutilização da
ferramenta desenvolvida, tornando a etapa tradutória adaptável para diferentes arquivos
de entrada e saı́da.

O projeto visou agilizar e otimizar a utilização de gramáticas de grafos para mo-
delagem de sistemas, através da exploração de bibliotecas e interfaces de programação,
buscando definir modelos que maximizassem a possibilidade de reutilização em novas
aplicações e que também atendessem todas as necessidades do algoritmo implementado.

Como resultado, temos um tradutor automatizado capaz de realizar a tradução
de gramáticas que normalmente levariam horas ou dias em poucos segundos, além de
minimizar o erro removendo a variável humana. Assim, todo o processo de utilização de
gramáticas de grafos é otimizado, tornando-se mais eficiente como um todo.

Como trabalhos futuros, destaca-se a ampliação da compatibilidade do tradutor
com outras ferramentas, principalmente de entrada, visando maximizar a compatibili-
dade da ferramenta desenvolvida, dentre elas, destaca-se a compatibilidade com a ferra-
menta Verigraph, desenvolvida especificamente para suprir as lacunas presentes no AGG
[Becker 2014].
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Abstract. This work extends the study of truly intuitionistic properties of impli-
cations related of Generalized Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index, by consi-
dering the concept of conjugate fuzzy implications and their dual constructions.
Also, it shows special class of fuzzy implications.
keywords. Fuzzy Logic; Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Logic; Generalized
Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index; Conjugation; Duality.

Resumo. Este trabalho estende o estudo de propriedades verdadeiramente in-
tuicionistas de implicações referentes ao ı́ndice fuzzy intuicionista proposto por
Atanassov, ao considerar os conceitos de (co)implicações fuzzy conjugadas e
construções duais. Consideram-se exemplos de classe especial de implicações.
Palavras-chave. Lógica Fuzzy Intuicionista; Índice Fuzzy Intuicionista Gene-
ralizado; Conjugação; Dualidade.

1. Introduction
The Atanassov-intuitionistic fuzzy index (A− IFIx) characterizes the hesitancy or inde-
terminance degree of an element in an Atanassov-intuitionitic fuzzy set (A-IFS), allowing
the expression related to the expert uncertainty in identifying a particular membership
function. Thus, applications in which experts do not have precise knowledge can make
use of the A-IFIx, providing a measure of the lack of information supporting or against a
given proposition based on Atanassov-intuitionistic fuzzy logic (A-IFL).

In[1] and [2], a new concept the Generalized Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy In-
dex associated with a strong intuitionistic fuzzy negation NI (A−GIFIx(NI)) is consi-
dered in terms of fuzzy implication operators which is described by a construction method
with automorphisms. In[2], by means of special aggregation functions applied to the A-
GIFIx, the Atanassov’s intuitionistic fuzzy entropy is introduced.

Following these previous researches, this work extends the study of properties re-
lated to A-GIFIx, by considering the concept of conjugate and dual fuzzy implications,
mainly interested in the class of (S,N)-implications and (T,N)-coimplications. Addi-
tionally, A − GIFIx associated with the standard negation together with known fuzzy
implications are considered: Lukaziewicz, Reichenbach, Gaines-Rescher and I30 [3].

The preliminaries describe the basic properties of fuzzy connectives and basic
concepts of A-IFL. In Section 2, as the main contribution, the contribute of proofs of
truly proprieties of intuicionistic fuzzy logic is shown. The study of the A−GIFIx(NI)
and general results in the analysis of its properties of conjugation and duality are stated in
Section 3. Final remarks are reported in the conclusion.
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2. Preliminaries
We firstly give a brief account on Fuzzy Logic, keeping this paper self-contained by re-
porting basic concepts of automorphisms, fuzzy negations and implications on U = [0, 1].

2.1. Fuzzy connectives

By[4, Def. 4.1], an automorphism φ : U → U is a bijective, strictly increasing function
(SIF) satisfying the monotonicity property:

A1 : x ≤ y iff φ(x) ≤ φ(y), ∀x, y ∈ U .

In [5], an automorphism φ : U → U is a SIF satisfying the continuity property and the
boundary conditions:

A2 : φ(0) = 0 and φ(1) = 1.

The set Aut(U) of all automorphisms are closed under composition:

A3 : φ ◦ φ′ ∈ Aut(U), ∀φ, φ′ ∈ Aut(U).

In addition, there exists the reverse operator φ−1 ∈ Aut(U), such that

A4 : φ ◦ φ−1 = idU , ∀φ ∈ Aut(U).

Thus, (Aut(U), ◦) is a group, with the identity as the neutral element. The action
of an automorphism φ : U → U on f , fφ : Un → U , called conjugate of f is given by

fφ(x1, . . . , xn) = φ−1(f(φ(x1), . . . , φ(xn))). (1)

A function N : U → U is a fuzzy negation (FN) if

N1 : N(0) = 1 and N(1) = 0; N2 : If x ≥ y then N(x) ≤ N(y), ∀x, y ∈ U .

FNs satisfying the involutive property N3 are called strong fuzzy negations [5]:

N3 : N(N(x)) = x, ∀x ∈ U .

A triangular-(co)norm (t-(co)norm) T (S) :U2→U is a binary aggregation with
the identity element T (1, x) = x (S(0, x) = x), for all x ∈ U .

By [6], a fuzzy (co)implication I(J) : U2 → U satisfies the conditions:
I1: x ≤ z ⇒ I(x, y) ≥ I(z, y); J1: x ≤ z ⇒ J(x, y) ≥ J(z, y);
I2: If y ≤ t then I(x, y) ≤ I(x, t); J2: If y ≤ t then J(x, y) ≤ J(x, t);
I3: I(0, x) = 1 ; J3: J(1, x) = 0
I4: I(x, 1) = 1 ; J4: J(x, 0) = 0
I5: I(1, 0) = 0; J5: J(0, 1) = 1.

Several reasonable properties may be required for fuzzy (co)implications:
I6: I(1, x) = x ; J6: J(0, x) = x ;
I7: I(x, I(y, z)) = I(y, I(x, z)) ; J7: J(x, J(y, z)) = J(y, J(x, z)) ;
I8: I(x, y) = 1⇔ x ≤ y; J8: J(x, y) = 0⇔ x ≥ y;
I9: I(x, y) = I(N(y), N(x)), N is a SFN; J9: J(x, y) = J(N(y), N(x)), N is a SFN;
I10: I(x, y) = 0⇔ x = 1 and y = 0; J10: J(x, y) = 1⇔ x = 0 and y = 1.

If I(J) : U2 → U is a fuzzy (co)implication satisfying I1 (J1), NI : U → U given by
NI(x) = I(x, 0) and NI(x) = J(x, 1) (2)

is a fuzzy negation [7, Lemma 2.1].
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Let T (S) be a t-(co)norm and N be a FN. An (S,N)−implication
((T,N)−coimplication) [7, 5, 6] is a fuzzy (co)implication IS,N : U2 → U defined by

IS,N(x, y) = S(N(x), y); JT,N(x, y) = T (N(x), y). (3)

In this paper, such S-implications are called strong S-implications. In [8, Theo-
rem 3.2] I : U2 → U is a strong S-implication if and only if it satisfies I1 – I4, and
I10. In Baczynsky and Jayaram [7, Theorem 2.6]) introduced a characterization of strong
S-implications considering I1, I4 and I7. Strong S-implications satisfy I8-I11 and pro-
perties below:
I12: I(x, y) ≥ NI(x); I13: I(x, y) = 0 if and only if x = 1 and y = 0.

Any S-implication IS,N satisfies the Properties I1–I3,I8,I9, and I11. Moreover,
the strong S-implication ISM ,N also satisfies the Properties I1–I11 and it is the only S-
implication satisfying I6.

2.2. Intuitionistic Fuzzy Connectives
According with [9], an intuitionistic fuzzy set (IFS) AI in a universe χ¬∅, is given as

A = {(x, µA(x), νA(x)) : x∈χ, µA(x) + νA(x))≤ 1} ⊆ AI , (4)

wheneverAI denotes the set of all Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets. Thus, an intuitio-
nistic fuzzy truth value of an element x ∈ AI is related to the ordered pair (µA(x), νA(x)).
When A = {(x, µA(x)) : x ∈ χ, µA(x) + νA(x)) = 1} ∈ A denotes the set of all fuzzy
sets on U , an IFS AI generalizes a FS A and A ⊂ AI since νA(x), which means that the
non-membership degree of an element x, is less than or equal to the complement of its
membership degree µA(x). So, it is not necessarily equal to its complement 1− µA(x).

Let Ũ = {(x1, x2) ∈ U2|x1 ≤ NS(x2)} be the set of all intuitionistic fuzzy
values and 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.

Thus, for all x̃ = (x̃1, . . . , x̃n) ∈ Ũn, such that x̃i = (xi1, xi2) and xi1 ≤ NS(xi2)
when 1 ≤ i ≤ n, consider lŨn , rŨn : Ũn → Un as the projections given by:

lŨn(x̃) = (lŨ(x̃1), lŨ(x̃2), . . . , lŨ(x̃n)) = x11, x21, . . . xn1); (5)
rŨn(x̃) = (rŨ(x̃1), rŨ(x̃2), . . . rŨ(x̃n)) = (x12, x22, . . . xn2). (6)

By [9], 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. (7)

Additonally, a function πA : χ→U , called an intuitionistic fuzzy index (IFIx) of
an element x ∈ χ, related to an IFS A, is given as

πA(x) = NS(µA(x) + νA(x)). (8)

Such function provides the hesitancy (indeterminance) degree of x in A. Based on this,
the accuracy function hA : χ→U provides the accuracy degree of x in A, given as:

hA(x) + πA(x) = 1 (9)
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So, the largest πA(x) or hA(x), the higher the hesitancy (accuracy) degree of x in A.

A function Φ : Ũ → Ũ is an intuitionistic automorphism on Ũ if it is bijec-
tive and x̃ ≤Ũ ỹ iff Φ(x̃) ≤Ũ Φ(ỹ). The action of Φ : Ũ → Ũ on fI : Un → U
is a function fΦ

I : Ũ → Ũ , called conjugate function fI , defined as fΦ
I (x̃) =

Φ−1(fI(Φ(x̃1), . . . ,Φ(x̃n))).

According with [10, Theorem 17], let φ : U → U be an automorphism on U .
Then, for all x ∈ U , the function Φ : Ũ → Ũ defined by

Φ(x̃) = (φ(lŨ(x̃)), 1− φ(1− rŨ(x̃))); (10)

is an intuitionistic automorphism on Ũ named as a φ-representable intuitionistic auto-
morphism on Ũ .

An intuitionistic fuzzy negation (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, NI is a strong intuitionistic fuzzy negation (SIFN) verifying the condition:
NI3: NI(NI(x̃)) = x̃, ∀x̃ ∈ Ũ .

Consider NI as IFN and f̃ : Ũn → Ũ . For all x̃ = (x̃1, . . . , x̃n) ∈ Ũn, the
NI-dual intuitionistic function of f̃ , denoted by f̃NI : Ũn → Ũ , is given by:

f̃NI (x̃) = NI(f̃(NI(x̃1), . . . , NI(x̃n))). (11)

When ÑI is a SIFN, f̃ is a self-dual intuitionistic function. Additionally, by [11], taking
a SFN N : U → U , a IFN NI : Ũ → Ũ such that

NI(x̃) = (N(NS(x2)), NS(N(x1))), (12)

is a SIFN generated by means of the standard negation NS . Additionally, if N = NS ,
Eq. 12 can be reduced to NI(x̃) = (x2, x1).

In this paper, we consider the complement of an IFS A given as

Ac = {(x,N(NS(νA(x)), NS(N(µA(x)))) : x∈χ, µA(x) + νA(x))≤ 1} ⊆ AI . (13)

Definition 1 [12, Definition 3] An intuicionistic fuzzy implication (IFI) operator is a
function II : U2 → U , verifying the following properties:
II0: If (x, y), (z, t) ∈ U are such that x+ y = 1 and z + t = 1 then πII((x,y),(z,t)) = 0;
II1: If (x, y) ≤ (x′, y′) then II((x, y), (z, t)) ≥ II((x

′, y′), (z, t)) for all (z, t) ∈ U ;
II2: If (z, t) ≤ (z′, t′) then II((x, y), (z, t)) ≤ II((x, y), (z′, t′)) for all (x, y) ∈ U ;
II3: II((0, 1), (x, y)) = (1, 0)forall(x, y) ∈ U ;
II4: II((x, y), (1, 0)) = (1, 0)forall(x, y) ∈ U ;
II5: II((1, 0), (0, 1)) = (0, 1).

The group of truly intuitionistic fuzzy proprerties:
II6: πII((x,y),(z,t)) ≤

∨
(1− x, 1− z);

II7: If (x, y) = (z, t), then πII((x,y),(z,t)) = π(x,y);
II8: If π(x,y) = π(z,t), then πII((x,y),(z,t)) = π(x,y).
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Proposition 1 [12, Proposition 3] Let I be a fuzzy implications operator in J. Fodor’s
sense and let IN be the coimplication associated to I . Let M1,M2,M3,M4 be four idem-
potent aggregation operators such that:

M1(x, y) +M3(1− x, 1− y) ≤ 1; (14)
M2(x, y) +M4(1− x, 1− y) ≥ 1,∀x, y ∈ U. (15)

Then II : Ũ2 → Ũ given by Eq.(16) is an IFI operator in the sense of Definition 1:

II((x, y), (z, t))=(I(M1(x, 1− y),M2(z, 1− t)), IN(M3(y, 1− x),M4(t, 1− z))) (16)

Corollary 1 When M1 = M3 =
∨

and M2 = M4 =
∧

, then the IFI II : Ũ2 → Ũ given
by Eq.(16) can expressed as follows

II((x, y), (z, t)) = (I(1− y, z)), IN(1− x, t))) (17)

The generalized intuitionist fuzzy index extends the properties of the especial truly
group of fuzzy intuitionist implication, according to the proofs below:

Proposition 2 A function II : Ũ2 → Ũ given by Eq.(16) verifies Properties II6, II7, II8.

Proof 1 Let II : Ũ2 → Ũ be an IFI given by Eq.(16). The following holds

II6 : πII((x,y),(z,t)) ≤ NS(NS ◦ IN(M3(NS(x), y),M4(NS(z), t))))

≤ NS(I(NS(M3(NS(x), y), NS(M4(NS(z), t)))

≤ NS(I(M4(t, NS(z)),M3(y,NS(x))) ≤
∨

(NS(x), NS(z))

II7: If (x, y) = (z, t), then the following holds

πII((x,y),(z,t)) =

= NS(I(NS ◦ IN(M3(NS(x), y),M4(NS(z), t)), I(M1(x,NS(y)),M2(z,NS(t)))))

= NS(I(NS ◦ IN(M3(NS(x), y),M4(NS(x), y)), I(M1(x,NS(y)),M2(x,NS(y)))))

= NS(I(NS ◦ IN(NS(x), y), I(x,NS(y)))))since M1 = M3 =
∨

and M2 = M4 =
∧

= NS(I(NS(0), I(x,NS(y))) = NS(I(1, I(x,NS(y))) = NS(I(x,NS(y))) = π(x,y) by J8, I6

II8: If π(x,y) = π(z,t), by Properties by J8 and I6 we have that

πII(x,y)(z,t) = NS(I(NS ◦ IN(M3(NS(x), y),M4(NS(x), y)), I(M1(x,NS(y)),M2(x,NS(y)))))

= NS(I(NS ◦ IN(NS(x), y), I(x,NS(y)))))

= NS(I(NS(0), I(x,NS(y))) = NS(I(1, I(x,NS(y))) = NS(I(x,NS(y))) = π(x,y).

Therefore, Proposition 2 holds.

3. (Co)Generalized Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index
In [2] and [1], the concept of generalized Atanassovâs intuitionistic fuzzy index is cha-
racterized in terms of fuzzy implication operators and a construction method with au-
tomorphisms is also proposed together with some special properties of a GIFIx. In the
following, we extend this concept in order to study its dual and conjugate constructions.
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Definition 2 [2, Definition 1] A function π : Ũ → U is called a generalized intuitionistic
fuzzy index associated with a SIFN NI (A−GIFIx(NI)) if, it holds that:

π1: π(x1, x2) = 1 if and only if x1 = x2 = 0;
π2: π(x1, x2) = 0 if and only if x1 + x2 = 1;
π3: if (y1, y2) �Ũ (x1, x2) then π(x1, x2) ≤ π(y1, y2);
π4: π(x1, x2) = π(NI(x1, x2)) when NI is a SIFN, , for all x1, x2, y1, y2 ∈ U .

Proposition 3 [2, Theorem 3] Let NI be a SIFN obtained by a SFN N , according with
Eq.(12). A function π : Ũ → U is a A − GIFIx(NI) iff there exists a function I(J) :
U2 → U verifying I1, I8,I9 and I10 (J2, J8, J9 and J10) such that

πI(x1, x2) = N(I(1− x2, x1)); (18)
πJ(x1, x2) = J(N(1− x2), N(x1)). (19)

Remark 1 By Proposition 3, when x1 ≤ x2 or equivalent I(x1, x2)) = 1, it holds that
(x1, x2) ∈ U since πI(x1, x2) = 0.

Proposition 4 [13, Prop.1] Let NI be a SIFN obtained by a SFN N , according with
Eq.(12). A function Π : Ũ → U is a A − co − GIFIx(NI) iff there exists a function
J : U2 → U verifying J2, J8, J9 and J10 such that

πJ(x1, x2) = J(N(1− x2), N(x1)). (20)

Corollary 2 Let NI = NSI be a SIFN obtained by a SFN N , according with Eq.(12). A
function Π : Ũ → U is a A − co − GIFIx(NI) iff there exists a function J : U2 → U
verifying J2, J8, J9 and J10 such that

πJ(x1, x2) = J(x2, 1− x1). (21)

Proposition 5 Let IN(JN) : U2 → U be a N -dual (implication) coimplication of a
fuzzy (co)implication I(J) : U2 → U . If πI(πJ) : Ũ → U is a A − GIFIx(N) then
πIN (πJN ) : Ũ → U is also a A−GIFIx(NI) given by

πIN (x1, x2) = πI(x1, x2), and πJN (x1, x2) = πJ(x1, x2). (22)

Proof 2 It follows from Eqs.(24) and (20) in Propositions 3 and 4 that πIN (x1, x2) =
IN(N(1 − x2), N(x1)) = N(I(1 − x2, x1)) = πI(x1, x2) and πJN (x1, x2) = N(JN(1 −
x2), x1) = (J(N(1− x2), N(x1))) = πJ(x1, x2).

See Table 1 illustrating Proposition 3, presenting A − GIFIx(NSI) associated
with the fuzzy implications: R0, Lukaziewicz and Reichenbach.

Proposition 6 Let II : Ũ2 → Ũ be the IFI given by Eq.(17). The related operator A-
GIFIx πII verifies the properties of especial truly group of IFIs, from II6 to II8.

3.1. Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Index and Conjugate Operators

In this section we study the conjugation and duality property related to generalized Ata-
nassov’s Intuitionistic Fuzzy Index. The following follows from Propositions 4 and 7.
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Tabela 1. G-IFIx associated with the standard negation.

Dual Functions Fuzzy A−GIFIx(NSI)

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;

J0(x, y)=

{
0, if x ≥ y,
min(1− 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;

JLK(x, y)=

{
0, if x ≥ y,
y − x, 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;

JRB(x, y)=

{
0, if x ≥ y,
y − xy, otherwise;

Proposition 7 [14] Let Φ ∈ Aut(Ũ) be a φ-representable automorphism, Nφ : U → U
be the φ-conjugate of a SFN N : U → U . A function ΠG

Φ : Ũ → U given by

πG
Φ(x1, x2) = φ−1(πG(Φ(x1, x2))) = (φ−1(πG(φ(x1)), 1− φ(1− x2)), (23)

is a A−GIFIx(NI) whenever πG : Ũ → Ũ is also a A−GIFIx(NI).

Proposition 8 Let φ ∈ Aut(U) , Nφ : U → U be a φ-conjugate of a SFN N and
Iφ : U2 → U be a φ-conjugate of I : U2 → U . A function πIφ(πJφ) : Ũ → U given by

πIφ(x1, x2) = Nφ(Iφ(1− x2, x1)), (24)
πJφ(x1, x2) = Jφ(Nφ(1− x2), Nφ(x1)), (25)

is a A−GIFIx(N) whenever πI(πJ) : Ũ → Ũ is also a A−GIFIx(N).

3.2. A-GIFIx (S,N)-implications and (T,N)-coimplications
(S,N)- and (T,N)-(co)implications are considered to obtain expressions of A-GIFIx.

Proposition 9 Let N be a SFN. A function π : Ũ → U is a A − GIFIx(N) iff there
exists an (S,N)-implication ((T,N)-coimplication) IS,N(JT,N) : U2 → U such that

πIS,N (x1, x2) = SN(NS(x2), N(x1))); (26)
πJT,N (x1, x2) = T (NS(x2), N(x1)). (27)

Proof 3 πIS,N (x1, x2) = N(IS,N(1 − x2, x1)) = SN(NS(x2), N(x1))) and
πJT,N (x1, x2) = JT,N(x2, 1− x1)) = T (NS(x2), N(x1)), for all (x1, x2) ∈ Ũ .

Remark 2 When N = NS , Eq.(26) can be expressed as πIS,NS (x1, x2) = NS(S(x1, x2))
and πJT,NS (x1, x2) = NS(TNS(x1, x2)).

4. Conclusion
Intrinsic proprieties of intuitionistic fuzzy logic have been proved and the concept of A-
GIFIx was studied by dual and conjugate construction methods, in particular, by means
of fuzzy (S,N)- and (T,N)-operators. Further work considers the extension of the A-
GIFIx(N) and A-IFE to the interval-valued intuitionistic fuzzy approach.
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Interpretação formal de produções em gramáticas L-systems∗

Katrini Silva Torres1, Ana Paula Lüdtke Ferreira1
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Abstract. This paper presents a formal model to give semantics to L-systems
productions results. L-systems is a family of rewriting systems formalisms used
to model geometrical and topological plant development. This work aims to
create a formal basis to support an extension of L-systems, to model biological
phenomena that change over the time. The final goal is to propose a new context
sensitive, non stationary, probabilistic rewriting system formalism, derived from
L-systems. The new framework should take environmental context into account,
as well as those instrinsic biological individual attributes which will be used to
determine rule application probabilities. The resulting specification framework
will be suited to model growth factors, weight gain, structural development and
any biological characteristic that changes over time depending on age, weight,
species, size, or other individual attributes.

Resumo. Este trabalho apresenta um modelo formal para interpretação das
produções de gramáticas L-systems, famı́lia de formalismos baseados em sis-
temas de reescrita, correntemente usados para modelar a evolução geométrica
e topológica de plantas. A intenção deste trabalho é fornecer a estrutura for-
mal necessária para a construção de uma extensão de L-systems com vistas
à modelagem de fenômenos biológicos que variam com o tempo. O obje-
tivo final deste trabalho é a construção de um modelo formal de sistema de
reescrita, dependente de contexto, probabilı́stico e não estacionário que leva
em consideração tanto o contexto quanto os atributos intrı́nsicos às estruturas
construı́das para definir a probabilidade de aplicação das regras, que pode va-
riar com o tempo. O formalismo resultante será adequado para modelar fatores
de crescimento, ganho de peso, desenvolvimento estrutural e quaisquer carac-
terı́sticas biológicas que são alteradas com o tempo em função de idade, peso,
espécie, tamanho ou outros atributos individuais.

1. Introdução
Sistemas biológicos são compostos por elementos que interagem entre si e operam em pa-
ralelo, permitindo que tarefas complexas possam ser executadas a partir de um conjunto
limitado de regras e fundamentos [Rathore 2016]. A interação de um grupo com ou-
tros grupos de elementos estabelece os assim chamados comportamentos emergentes que,
juntamente com a diversidade do desenvolvimento e de comportamentos dos indivı́duos
(células, genes, plantas, animais) [Kitano 2000], contribui para a complexidade dos siste-
mas biológicos, gerado tanto pelo número de elementos nos diversos nı́veis de operação
quanto pelas caracterı́sticas das interações e resiliência dos sistemas vivos, tornando a
escolha de uma técnica de modelagem (que permita posterior simulação) não trivial.

∗Trabalho em estágio inicial de desenvolvimento.
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A modelagem e simulação de sistemas biológicos tem forte impacto econômico,
na medida em que podem ser utilizadas para auxiliar a investigação de processos de
produção e tomada de decisão [da Costa 2004]. O uso de modelagem e simulação pode
também auxiliar na tentativa de prever o comportamento de sistemas reais e de es-
tabelecer consequências para intervenções antrópicas [Christofoletti 1999]. Trabalhos
sobre modelagem e simulação do desenvolvimento de plantas datam de meados do
Século XX. Estudos com o intuito de modelar e simular a troca de energia dentro de
uma área coberta por copas de árvores no sistema solo-planta-atmosfera são apresen-
tados [Waggoner et al. 1969, Jr. e Knoerr 1970, Sinclair et al. 1976], constituindo exem-
plos de modelagem de interação entre os indivı́duos e o meio. [Molz 1981] faz uma
revisão de pesquisas sobre modelos que descreviam o transporte de água no sistema
solo-raiz e nos tecidos das plantas, extraindo funções utilizadas por vários autores para
representar a absorção de água pelas raı́zes. Sistemas de Lindenmayer (L-systems)
foram concebidos para modelagem de organismos filamentosos [Lindenmayer 1968]
e desde então têm sido usados para descrever o desenvolvimento geométrico e to-
pológico de plantas [Prusinkiewicz e Lindenmayer 2004]. L-systems são uma famı́lia
de sistemas de reescrita com semântica de aplicação de regras em paralelo, de forma
a representar o paralelismo existente em sistemas biológicos, e que podem ser mode-
lados e simulados computacionalmente [Prusinkiewicz et al. 2007, Boudon et al. 2012,
Prusinkiewicz 2004, Allen et al. 2007]. Ainda que com gênese na Botânica, outras
aplicações também têm feito uso desses sistemas [Manousakis 2006].

Diferentemente de domı́nios onde regras podem ser aplicadas indefinidamente,
seres vivos obedecem a restrições referentes ao seu ciclo de nascimento, crescimento e
morte. O crescimento, no caso de animais e de algumas estruturas de plantas (flores, fo-
lhas, etc.) não ocorre eterna nem linearmente. O crescimento de seres vivos depende do
meio no qual eles se encontram – clima, alimentação, genética, saúde e ambiente – provo-
cando alterações no modo e velocidade de desenvolvimento. Linguagens de especificação
de sistemas biológicos devem considerar a interação com o meio e as diferenças entre dois
seres da mesma espécie. Ainda que vivam no mesmo ambiente, dois organismos não se
desenvolvem da mesma forma. Assim, caracterı́sticas de dependência de contexto são
requeridas, bem como probabilidades associadas à aplicação de cada regra. Além disso,
como o desenvolvimento não é idêntico ao longo do tempo, é necessário que essas proba-
bilidades sejam não estacionárias, ou seja, também elas se modifiquem com o tempo.

O objetivo deste trabalho é propor um método para especificação de sistemas
biológicos cujas caracterı́sticas de desenvolvimento sejam dependentes de contexto e não
estacionárias. Neste artigo, é apresentada a fundamentação inicial para que este propósito
seja atingido: o estabelecimento de uma estrutura formal de interpretação dos sı́mbolos
e produções de gramáticas L-systems, inexistente até o momento. O texto encontra-se
estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o modelo formal que servirá de ponto
de partida para esse trabalho, nomeadamente, L-systems; a Seção 3 apresenta a extensão
proposta de L-systems para a interpretação de sı́mbolos e produções, caracterizando a
contribuição deste trabalho; a Seção 4 apresenta as conclusões alcançadas até o momento
e as perspectivas de trabalhos futuros.
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2. L-systems

L-systems são uma famı́lia de sistemas de reescrita cuja semântica de aplicação de re-
gras exige que todos os sı́mbolos pertencentes a uma produção sejam substituı́dos no
mesmo passo de derivação. Sistemas de reescrita possibilitam a construção de estruturas
complexas a partir de estruturas mais simples e de regras de transformação. L-systems
são gramáticas, ou seja, sistemas de reescrita com uma estrutura inicial. Gramáticas
podem operar sobre diferentes estruturas: strings descrevem a sintaxe de linguagens
de programação [Aho et al. 2006], grafos são usados na descrição de estruturas es-
paciais, descrição sintática de linguagens visuais, semântica de programas concorren-
tes e diversas outras aplicações [Ehrig et al. 1996, Ehrig et al. 1997, Ehrig et al. 1999,
Ferreira e Ribeiro 2006].

L-systems podem ter diferentes formatos de regras, caracterizando a classe de es-
truturas por elas geradas. L-systems não determinı́sticos e livres de contexto, ou OL-
systems, são definidos como uma tupla L = (V, ω, P ), onde V é o conjunto de sı́mbolos,
ω ∈ V + é a estrutura inicial, denominada axioma, e P ⊆ V × V + é o conjunto de regras.
A notação a → χ, utilizada para representar (a, χ) ∈ P , será adotada nesse trabalho.
Assume-se que para qualquer sı́mbolo a ∈ V existe uma sentença χ ∈ V + tal que a regra
a→ χ esteja em P . Caso essa regra seja omitida, assume-se a existência da regra a→ a.
Diz-se que u⇒L v se e somente se u = u1u2 . . . un, com ui ∈ V para i = 1, . . . , n, exis-
tem produções u1 → χ1, u2 → χ2, . . . , un → χn em P e v = χ1χ2 . . . χn. Ou seja, uma
derivação na gramática exige que todos os sı́mbolos de uma produção sejam substituı́dos
no mesmo passo de derivação.

L-systems vêm evoluindo para agregar caracterı́sticas necessárias na especificação
do desenvolvimento de plantas. Contudo, essa evolução não apresenta formalmente as
alterações em relação ao modelo inicialmente proposto. Tree OL-systems e bracketed
OL-systems [Prusinkiewicz e Lindenmayer 2004] são exemplos dessas extensões, cria-
das com intuito de modelar estruturas ramificadas. Em tree OL-systems o axioma ω é a
representação de uma árvore axial e as produções substituem nodos por outras árvores;
em bracketed OL-systems os sı́mbolos [ e ] têm a função de delimitar os ramos da es-
trutura da vegetação, ou seja, os termos que estiverem entre esses sı́mbolos represen-
tam a estrutura de um ramo, que pode ter outros ramos internos. As estruturas e os
sı́mbolos especiais inseridos não são formalmente definidos, caracterizando-se como es-
truturas externas, com interpretação própria e informal, não integrando a linguagem de
especificação. L-systems estocásticos são L-systems probabilı́sticos, onde as regras têm
probabilidades associadas, perfazendo uma extensão própria de OL-systems, definidos
como uma tupla L = (V, ω, P, π), onde π : P → (0, 1] mapeia cada produção com
sua respectiva probabilidade. A definição de um sistema probabilı́stico que possibilite a
associação de distribuições de probabilidades variantes no tempo às regras da gramática
está em andamento. Outras classes de L-systems são definidas: L-Systems livres de
contexto [Prusinkiewicz 2004, Prusinkiewicz et al. 2007], L-systems paramétricos e 2L-
systems [Hanan 1992]. Neste ponto do trabalho, o contexto de aplicação das regras ainda
não foi definido.

As extensões de L-systems propostas não contemplam uma interpretação for-
malmente definida sobre o significado dos sı́mbolos da gramática. Uma sequência
de operações similares às da linguagem LOGO [Papert 1986], chamada “turtle in-
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terpretation”, onde cada sı́mbolo representa uma operação da linguagem (escre-
ver, girar, etc.), possibilitando a descrição de estruturas fractais, é apresentada em
[Prusinkiewicz e Lindenmayer 2004]. A descrição da interpretação é feita informalmente.
Esse esquema de interpretação (uma operação por sı́mbolo) não permite a definição de
estruturas aninhadas, como necessário para delimitação de ramos, subramos, e assim su-
cessivamente. A primeira contribuição deste trabalho está na definição de uma estrutura
de interpretação para os sı́mbolos de gramáticas L-systems, de forma que produções da
gramática possam ser interpretadas em contexto a ser definido pelo desenvolvedor.

3. CL-system
Nesta seção está concentrada a contribuição deste trabalho. Nomeadamente, a definição
de CL-system, que provê uma definição completa e formal para OL-systems com uma
estrutura sobre a qual os sı́mbolos usados pela gramática são interpretados. A seguir é
dado um exemplo de utilização deste modelo, replicando um dos exemplos apresentados
na literatura.

Definição 1 (L-structure) Uma L-structure ou estrutura de interpretação é uma tupla
L = (S, FS, init) onde S é um elemento de algum domı́nio matemático, FS é uma coleção
de funções f : S → S que operam sobre a estrutura de S e init ∈ FS é uma função
destacada que provê a inicialização da estrutura de interpretação.

Uma L-structure pode ser qualquer elemento de um domı́nio matemático: um con-
junto, um grafo, um espaço vetorial, uma tupla, etc. Assim, a interpretação dos sı́mbolos
da gramática é livre, a ser determinada pelo usuário, permitindo seu uso em qualquer
domı́nio do conhecimento. Como qualquer estrutura de dados pode ser representada como
uma estrutura matemática, pode-se entender uma L-structure como um elemento de um
programa computacional. A Definição 2 apresenta um CL-system, que é um L-system
com uma estrutura de interpretação associada.

Definição 2 (CL-system) Um CL-system é uma tupla LC = (V, ω, P, I, ι, τ) onde V é
um conjunto finito de sı́mbolos, ω ∈ V + é o axioma, P ⊆ V ×V + é o conjunto de regras,
I é uma estrutura de interpretação e τ : V + × I → I e ι : N× V + × V + × I → I são as
funções para interpretação, respectivamente, das produções e de um passo de derivação
na estrutura de interpretação I .

Um CL-system é um OL-System acrescido de uma estrutura e duas funções de
interpretação τ e ι. A primeira estabelece o significado de uma sequência de sı́mbolos
na estrutura matemática que representa o sistema real, eventualmente modificando-o;
a segunda altera a estrutura de acordo com um passo de derivação determinado. Para
fins de clareza, representaremos ι(n, u, v, I) como ι(u ⇒n v, I). A derivação em um
passo é idêntica à definida para OL-systems, sem necessidade de considerar a estrutura de
intepretação utilizada. O Exemplo 1 mostra como um CL-system pode ser usado para ge-
rar a estrutura de Koch apresentada na Seção 1.3 de [Prusinkiewicz e Lindenmayer 2004].

Exemplo 1: (Estrutura de Koch) Seja LK = (V, ω, P, I, ι, τ) um CL-system onde V =
{F,+,−} é o conjunto de sı́mbolos, ω = F − F − F − F é o axioma, P = {F →
F − F + F + FF − F − F + F} contém uma única regra e sejam I = (S, f, init),
onde S = (R, θ, d, n, x, y, α, s) e f = {init, incx, incy, decα, addR, incs}. Os elementos
de S são interpretados da seguinte forma: R é um conjunto de retas, onde cada reta é
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representada por uma tupla (x, y, x′, y′, s, n), onde (x, y) é o ponto de inı́cio da reta no
plano R2, (x′, y′) é o ponto final da reta, s é o indicativo de qual foi o elemento que
originou aquela reta e n é o número da derivação que a originou; θ é o ângulo de curva da
estrutura, d ∈ R+ é o comprimento do segmento de reta na derivação n, n ∈ N é o passo
de derivação, x, y ∈ R são coordenadas do ponto inicial de cada segmento da estrutura, α
é o ângulo de inclinação de cada r ∈ R e s ∈ N é o indicador da posição do sı́mbolo que
produziu a reta, na produção anterior do sistema. As funções pertencentes ao conjunto f
são definidas como se segue:

init(R, θ, d, n, x, y, α, s) = ({(0, 0, 0, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0, 0, 0),
(1, 0, 0, 0, 0, 0)}, π/2, 1, 0, 0, 0, 0, 0)

incx(R, θ, d, n, x, y, α, s) = (R, θ, d, n, x+ d cos(α), y, α, s)
incy(R, θ, d, n, x, y, α, s) = (R, θ, d, n, x, y + d sin(α), α, s)
incs(R, θ, d, n, x, y, α, s) = (R, θ, d, n, x, y, α, s+ 1)
incα(R, θ, d, n, x, y, α, s) = (R, θ, d, n, x, y, α + θ, s)
decα(R, θ, d, n, x, y, α, s) = (R, θ, d, n, x, y, α− θ, s)
addR(R, θ, d, n, x, y, α, s) = (R ∪ {(x, y, x+ d cos(α), y + d sin(α), s, n)},

θ, d, n, x, y, α, s)

A função de inicialização init cria um quadrado de aresta igual a 1 e origem no
ponto (0, 0). As demais alteram valores de elementos da estrutura.

A função τ , que descreve as alterações causadas por cada um dos sı́mbolos das
produções na estrutura de interpretação, é definida como se segue:

τ(F, (S, f, )) = (incx(incy(addR(S))), f, )
τ(−, (S, f, )) = (decα(S), f, )
τ(+, (S, f, )) = (incα(S), f, )

O sı́mbolo F causa a escrita de uma reta com coordenadas iniciais (x, y) e finais
(x+d cos(α), y+d sin(α)) na estrutura de interpretação; com referências s e n usados para
marcar o sı́mbolo da produção e o passo de derivação que geraram aquela reta. O sı́mbolo
− causa o ângulo de escrita da reta ser atualizado, modificando a direção da escrita da
próxima reta para a esquerda; correspondentemente, o sı́mbolo + causa o ângulo ser
rotacionado para a direita. O sı́mbolo , seguindo a notação da linguagem PROLOG
indica que a função init não precisa ser levada em consideração.

A função de interpretação de derivações ι é definida como se segue:

ι(u⇒n v, I) = ι′(1, u⇒n v, I)

onde as funções auxiliares ι′, κ : N× N× V + × V + × I → I são:

ι′( , ε⇒n ε, I) = I
ι′(k, au⇒n χv, I) = ι′(k + 1, u⇒n v, κ(k, a→n χ, I))

e
κ(k, a→n χ, ((R ∪ {(x, y, x′, y′, s, n− 1)}, θ, d, n, x, y, α, p), f, )) =

τ(χ, ((R, θ, d/4n, n, x, y, θ, k), f, ))
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Figura 1. Derivação sob a interpretação Turtle

Fonte: [Prusinkiewicz e Lindenmayer 2004].

Recursivamente, as regras do CL-system aplicadas no passo da derivação são im-
plementadas na estrutura de interpretação, alterando-a. Em particular, cada reta existente
nessa estrutura é substituı́da pelo conjunto de retas que tomam o seu lugar. O resultado
de quatro passos de derivação de LK , quando as retas da estrutura de interpretação I são
plotadas em um gráfico pode ser visto na Figura 1.

ut
A função de interpretação pode ser generalizada para uma derivação de qualquer

comprimento, como apresentado na Definição 3.

Definição 3 (Interpretação de derivação em CL-system) Seja L = (V, ω, P, I, ι) um
CL-system e seja D : ω = w0 ⇒1 w1 ⇒2 w2 ⇒3 w3 . . . ⇒n wn uma derivação em L.
A interpretação da derivação de comprimento n ≥ 0 ω ⇒∗ wn é dada pela função I(n),
definida como

I(k) =
{
τ(ω, (init(S), f, init)) k = 0
ι(wk−1 ⇒k−1 wk, I(k − 1)) k > 0

4. Conclusões

Este trabalho apresentou os passos iniciais para a construção de um modelo para
formalização de sistemas biológicos que sejam dependentes de contexto e probabilı́sticos,
cujas probabilidades possam ser variáveis no tempo. A construção do modelo partiu de
uma famı́lia de formalismos correntemente usados para modelagem do desenvolvimento
geométrico e topológico de plantas, denominado L-systems. Este formalismo começou
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a ser desenvolvido nos anos 1960, para modelagem de organismos filamentosos; ba-
seado nas gramáticas livres de contexto de Chomsky, difere dessas pela semântica das
derivações da gramática, que são realizadas substituindo todos os sı́mbolos das produções
simultaneamente; adicionalmente, todos os sı́mbolos podem ser substituı́dos, não havendo
diferenciação entre sı́mbolos terminais e não terminais.

A contribuição deste trabalho está centrada na definição de uma estrutura de
interpretação para os sı́mbolos (ou sequências de sı́mbolos) da gramática, sempre dada de
maneira informal nos trabalhos encontrados na literatura. Essa estrutura de interpretação
permite ainda que novos sı́mbolos, com semântica especı́fica, sejam adicionados para
representar estruturas recursivas, o que não era possı́vel dentro do formalismo original.
Atualmente o trabalho está em processo de prover uma semântica formal para todos os
sı́mbolos posteriormente adicionados aos L-systems originais, com vistas a aumentar seu
poder de representação. Paralelamente, estão sendo definidos os modelos que permitem
que distribuições de probabilidades, dependentes do comprimento da derivação, sejam
adicionados ao modelo. Esse novo aspecto poderá permitir que regras com alta probabili-
dade de aplicação inicial tenham essa probabilidade diminuı́da (ou até mesmo eliminada)
ao longo do tempo, permitindo que fenômenos biológicos tais como crescimento sejam
interrompidos ao longo do processo.

Como trabalhos futuros pretende-se avançar na definição do modelo, incorporando
aspectos de contexto nas regras, para modelagem das influências do meio no desenvol-
vimento dos seres vivos. Paralelamente, simulações do desenvolvimento desses sistemas
serão construı́das, com base nas linguagens de especificação apresentadas. Finalmente,
para validação da proposta, será modelado o desenvolvimento do capim Annoni como
estudo de caso, espécie invasora com forte impacto na produção agropecuária do Rio
Grande do Sul.
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Abstract. This article describes the purely functional language V. This language
employs a novel approach to deal with named records using traits for subtyping.
These approaches are explained individually, and then the language as a whole
is explained.

1. Introduction
Using features such as higher-order functions, laziness and currying, functional languages
can express complex operations in (generally) fewer lines of code than imperative or
object-oriented languages. To allow for this conciseness of code, functional languages
provide easy manipulation of data structures such as lists and tuples. Pattern matching
and strong type systems can also help the developer to produce code free of some kinds
of errors. Despite these advantages, some important languages such as Haskell do not
offer a very good approach for records, at least in comparison with imperative and object-
oriented programming languages. The current system to deal with named fields in Haskell
is criticized by many12, and some proposals have emerged to try to improve on it.

This paper presents the current status of the development of the V language, a
new purely functional language inspired by Haskell which incorporates an accessor-based
record manipulation approach. The purpose is to provide the programmer a more conve-
nient way to access and update records. The V language employs features such as type
traits and an ad-hoc structural subtyping system built directly into the language as means
to achieve this goal.

The structure of this article is as follows. In Section 2, the current state of records
in Haskell is introduced, showing what can be improved by the approach taken in V. In
Section 3, the record and accessor system, as it exists in V, is introduced. In Section 4, the
mechanism of traits that supports the extensible accessors, Traits, is defined. In Section
5, the V language as a whole is introduced, explaining its characteristics. In Section 6
current state of the project is exposed, along with related approaches and future work to
be done.

2. Motivation: Haskell record system
In the Haskell language, the following code

data A = A { a :: Int, b :: Int }
x = A { a = 3, b = 5 }

1https://bloggablea.wordpress.com/2007/04/24/haskell-records-considered-grungy
2http://baatz.io/posts/haskell-in-a-startup/
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declares a new named record type A with two fields (a and b) of type Int, together with
a value x of type A. The Haskell language automatically creates two “getter” functions a
:: A -> Int and b :: A -> Int. The language also offers the following syntax for the
creation of a new record based on modifications over existing ones.

y = x { a = 7 } -- y = A { a = 7, b = 5 }

One of the problems with this approach is that getters are defined as simple func-
tions in the current namespace. This choice forbids two distinct record types to have the
same field names. For this reason, the following code would fail to compile if we wanted
a and a to be the same identifier, as occurs commonly in real applications (with fields
such as id).

data B = B { a_ :: A, c :: Int }
z = B { a_ = A { a = 3, b = 4}, c = 6 } -- record with another record as field

Record updating is cumbersome if we wish to update an inner field. For instance,
the following code would be required in order to update the a field of record z to have
value 8.

z' = z { a_ = (a_ z) { a = 8 } }

As the example shows, we are forced to expose the intermediate updates whenever
we are trying to modify fields within fields.

The V language attempts to improve the record access and update mechanism by
introducing record accessors as first-class expressions, with different types of composition
operators available.

3. Record System in V
This section introduces, in an informal way, the approach V takes for records. First,
the structure and construction of records are given. Second, accessors are described,
explaining their use, construction and use cases.

Records are a comma-separated set of associations between names and values
enclosed in curly braces. Each name can only appear once in a given record. For example,
the record below has two fields: one named “name” and another named “age”.

{name: "John", age: 35}

The type of a record is defined completely in terms of its names and the types as-
sociated with each of them. Because of this, a record can be constructed without declaring
its type beforehand, such as is required in C or C-like languages. In the example above,
the type of the record is {name : String, age : Int}.

For manipulating specific fields of a record, a term called an accessor exists. In
its most basic form, an accessor is a name preceded by an octothorp (#). This accessor
can then be used on any record that contains that specific name. In the example below,
the #age accessor is used on two different record types.
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get #age {name: "John", age: 35} // Getting the age of a person
get #age {type: "red", age: 12} // Getting the age of wine

To actually use accessors, two built in functions, get and set, are defined:

1. get takes an accessor and a record, returning the value associated with the acces-
sor’s name in the record.

2. set takes an accessor, a value and a record. It returns a new record, replacing the
value associated with the accessor’s name in the record.

Another feature of accessors in V is their ability to be “stacked” with the stack
function. With this, it is easy to access arbitrarily deep nested records. In the example
below, a stacked accessor is used to create a new record with the number subfield of the
headquarters field set to 4.

let address = {street: "Infinite Loop", number: 1}
let company = {name: "Apple Inc", headquarters: address}

let nested = stack #headquarters #number;
set nested 4 company

Besides stacking, it is also possible to join accessors. Joined accessors operate
on different fields of the same record. The values are treated as tuples, both for setting
new values and for getting the current values. Below is a simple example of accessing the
fields width and height in a record.

get #(#width, #height) {width: 4, height: 3} // Returns (4, 3)
set #(#width, #height) (6, 2) {width: 4, height: 3} // {width: 6, height: 2}

When setting, joined accessors are “applied” from left to right. This means that,
if multiple components of the accessor refer to the same field, the last component is used.

set #(#width, #width) (6, 2) {width: 4, height: 3} // {width: 2, height: 3}

It is possible to “distort” accessors, defining “getter” and “setter” functions to be
applied on the values. These functions allow a value to be stored in a different format (or
even type) than the one used when operating on it. For example, the code below allows
viewing a temperature stored in Celsius as Fahrenheit.

let ctoF x = x * 9 / 5 + 32;
let ftoC x = (x - 32) * 5 / 9;
let fahrenheit = distort #celsius ctoF ftoC;
get fahrenheit {celsius: 30} // Returns 86

It is important to realize that accessors, by construction, are always bijective. This
means that, for cases in which setting the value is nonsensical, one can simply define a
function to obtain the desired value (and, therefore, not use an accessor). An example of
such a case would be a function for getting the area of a rectangle
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4. Traits
The term trait was first introduced by [Ungar et al. 1991] to denote a parent object to
which an object may delegate some of its behavior. Since then, the term has been used
to describe systems of delegating and defining behavior by many different languages,
such as Squeak/SmallTalk[Nierstrasz et al. 2009] and Scala[Odersky and Others 2004].
Other languages have different names for similar tools, such as interfaces in
Java[Gosling et al. 2014] and protocols in Swift. Most instances of traits occur in object-
oriented languages, but Type Classes are a Haskell system that also defines specific be-
havior for types[Hudak and Fasel 1992][Wadler and Blott 1989].

In this article, traits define functions that support ad-hoc polymorphism (or over-
loading). A trait can define one or more functions that work on many different types, such
as equality, comparisons or record accessors. A type can then conform to one or more
traits, depending on the functions that it supports.

Below are all the types available in the V language.
T ::= Int | T1 → T2 | (T1, . . . Tn) (n ≥ 2)

| {l1 : T1, . . . ln : Tn} (n ≥ 1) | T1#T2 Accessor

l ::= {l1, l2, ...} set of record labels

The type T1 → T2 specifies a function with a parameter of type T1 and a return
value of type T2. Similarly, T1#T2 specifies a record accessor that manipulates a value of
type T2 and a record of type T1. This allows us to define the type signature of the get and
set function as follows:

1. get :: T1#T2 → T1 → T2
2. set :: T1#T2 → T2 → (T1 → T1)

With the types defined, it is necessary to specify all the available traits in the
language.

Trait ::= Equatable | Orderable | {l : Type} (Record Label)

The traits Equatable and Orderable are used for equality (= and 6=) and comparison
(≥, >,<,≤) operations, respectively. The other kind of trait, Record Label, describes a
set of different traits. Each of these traits specifies a single name and associated type that
a type must have. This means that only record types can conform to Record Label traits,
and their conformance depends on the fields that the record contains.

Below are the rules for deciding whether a type conforms to the Equatable or
Orderable trait. In this minimalist language, the only basic type that conforms to either of
these traits is Int. Furthermore, a tuple can conform to Equatable if all of its components
conform to Equatable.

Int ∈ Equatable, Orderable ∀i ∈ [1, n] . Ti ∈ Equatable

(T1, . . . Tn) ∈ Equatable

∀i ∈ [1, n] . Ti ∈ Orderable

(T1, . . . Tn) ∈ Orderable

When it comes to conformance to Record Label traits, a more sophisticated rule
exists. Firstly, only record types can conform to Record Label traits. Furthermore, the
record must have a field with the same name and type as the one defined in the Record
Label trait. This means that a record type with n fields automatically conforms to n
Record Label traits, one for every association between a name and a type.
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∃ n ∈ [1, k] . ln = l ∧ Tn = T

{l1 : T1, . . . lk : Tk} ∈ {l : T}

To illustrate the use of traits and how they are deployed in the language, below is
the typing rule for the equality operator. It specifies that the type T of the arguments must
conform to the Equatable trait.

Γ ` e1 : T Γ ` e2 : T T ∈ Equatable

Γ ` e1 = e2 : Bool
(T-=)

Accessors also create trait requirements. Every basic accessor (that is, an accessor
for a single field) has a corresponding Record Label trait. Compound accessors, be they
stacked, composed or distorted, do not create additional trait requirements, but instead
create new accessor types. For a clearer understanding of this, below are the typing rules
for a basic accessor and stacked accessors.

T2 ∈ {l : T1}
Γ ` #l : T2#T1

(T-ACCESSOR)
Γ ` e1 : T2#T1 Γ ` e2 : T1#T3

Γ ` stack e1 e2 : T2#T3

(T-STACK)

Record Access traits may seem similar to structural polymorphism, but they differ
from this (and other forms of subtyping) in a few ways. Firstly, they are built on top of
a more flexible system, since it also allows ad-hoc polymorphism. Secondly, there is no
hierarchy between record types and Record Access traits. This avoids issues such as the
diamond problem[Martin 1998] and means that there is no base type from which all other
records are created.

Traits have no structure in common, and there is no way to compose traits. This
is to further emphasize that, while a type can conform to multiple traits at the same time,
traits themselves are independent of one another. Later, a union of traits will be used to
represent types that conform to multiple traits.

5. The V Language
In this article, a reduced version of the V language is used. This reduced version contains
all the basic elements necessary to define and use traits and records, but very little else.
This makes it easier to expose the language, making the syntax tree smaller and removing
extra semantic and typing rules.

5.1. General Characteristics

V is a purely functional general purpose programming language with strong inspirations
from Haskell. It has a strong and static type system, with support for polymorphism. A
Hindley-Milner style let-polymorphism[Pierce 2002] allows parametric polymorphism,
while traits allow ad-hoc polymorphism, or overloading.

The language supports unary recursive and non-recursive functions and infix op-
erators. It also has support for pattern matching in case expressions, functions and let
expressions. Many more features are available in the full language, but only those rele-
vant to the record and accessor system are shown below.
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e ::= n | x | fn p⇒ e | e1 e2
| let p = e1 in e2 | raise
| get e1 e2 | set e1 e2 e3
| #path | stack e1 e2
| distort e1 e2 e3
| (e1, . . . en) (n ≥ 2)
| {l1 : e1, . . . ln : en} (n ≥ 1)
| match e with
match1, ... matchn (n ≥ 1)

path ::= l | path1 . path2 | path [e1, e2]
| (path1, . . . pathn) (n ≥ 2)

match ::= p→ e | p when e1 → e2

l ::= {l1, l2, ...} (set of record labels)

p ::= x | | n
| (p1, . . . pn) (n ≥ 2)
| {l1 : p1, . . . ln : pn} (n ≥ 1)
| {l1 : p1, . . . ln : pn, . . . }

(partial record, n ≥ 1)

x ::= {x0, x1, . . .} (set of identifiers)
n ::= Z

Most expressions in the language are standard functional expressions, and more
details about them can be found in [Pierce 2002].

An accessor, as described in the previous sections, is here represented by the ex-
pression #path, and deserves an explanation. A path is used as a way to indicate the
path that an accessor must take in a record to obtain (or modify) the desired value. The
functions stack and distort operate on accessors, creating a new accessor by modify-
ing the underlying path. stack receives two accessors, creating a new path of the form
path1 . path2. distort receives a single accessor (along with two functions), creating a
new path of the form path [e1, e2].

5.2. Operational Semantics

V has eager big-step evaluation semantics with an evaluation environment and static
scope. This environment is a mapping of identifiers to values, and new identifiers are
added in expressions with pattern matching. Besides basic data values (numbers, tuples
and records), closures and accessors are also considered values.

v ::= n | raise | #path
| 〈p, e, env〉 (closure)
| (v1, . . . vn) (n ≥ 2)
| {l1 : v1, . . . ln : vn} (n ≥ 1)

env ::= {} | {x→ v} ∪ env

path ::= l | path1 . path2

| path [v1, v2]
| (path1, . . . pathn) (n ≥ 2)

The notation used to describe evaluating an expression e under the environment
env to a value v is env ` e ⇓ v. When evaluation of subexpressions are required for full
evaluation, these are done from left to right. If, at any point in the evaluation, an exception
is encountered (raise), then the whole expression evaluates to raise.

∀ k ∈ [1, n] env ` ek ⇓ vk

env ` {l1 : e1, . . . ln : en} ⇓ {l1 : v1, . . . ln : vn}
(BS-RECORD)

∃ k ∈ [1, n] env ` ek ⇓ raise

env ` {l1 : e1, . . . ln : en} ⇓ raise
(BS-RECORDRAISE)

A new association is added to the evaluation environment whenever a pattern x is
matched against a value. When a match succeeds, it returns an environment.3 In single-
pattern expressions, such as let expressions or functions, failing to match a pattern will

3The rules for pattern matching will not be exposed here for brevity, but can be found in the online
documentation.
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result in a runtime exception and will evaluate to raise. In case expressions, every pattern
is matched, from left to right. When the first match succeeds, the associated expression is
evaluated. If all patterns fail, then the whole case expression also evaluates to raise.

5.3. Type System
Most of the basic characteristics of the type system, such as the available types, traits and
their relationships, have already been described in section 4. This section will give more
specific characteristics of the system, such as environment, properties and typing rules.

Firstly, V has a Hindley-Milner type inference system, which means type annota-
tions are not necessary to properly type a term. With let-polymorphism, it also supports
parametric polymorphism. In other words, it allows functions to be defined for all types
(such as the length of a list or swapping elements in a 2-tuple). With the existence of
traits, another type of polymorphism is allowed: ad-hoc polymorphism.

In section 4, a list of types was shown. This list omitted a type needed for the type
inference system: the variable type. This type is used to represent unknown types during
the type inference algorithm. A variable type can have a set of traits which it must satisfy,
limiting the types which it can represent.

T ::= · · · | XTraits Traits ::= ∅ | {Trait}∪Traits X ::= X1, X2, ...
set of variable type identifiers

For judging the type of an expression, there are two stages. First, the expression
tree is traversed, collecting constraints on types. These constraints force the equality
between two types. A constraint collection rule is of the form Γ ` e : T | C, where Γ
is a typing environment, e is an expression, T is a type and C is a set of constraints. As
an example, the typing rule given for the equality operator given in section 4 is, in reality,
the given below.

Γ ` e1 : T1 | C1 Γ ` e2 : T2 | C2 X
{Equatable}
1 is new

Γ ` e1 = e2 : Bool | C1 ∪ C2 ∪ {T1 = T2;X
{Equatable}
1 = T2}

(T-=)

Every rule for constraint collection returns a type and a list of constraints. For cor-
rectly judging the type of an expression, a typing environment is needed. Environments
map identifiers to typing associations, and there are two kinds of typing associations:
simple and universal. 4

After collection, the list of constraints is traversed, verifying that all constraints
can be satisfied (unification). For every constraint between two types, their compatibility
is checked. This ranges from trivial (for equal types) to complex (for variable types with
traits). Every iteration of the unification process might create more constraints but, since
the types are reduced at each step, the algorithm is guaranteed to terminate.

6. Current Status, Related Approaches and Future Work
The language presented here is a reduced and simplified version of the V language, which
is implemented and available on Github5. The features shown here were selected to rep-

4Details can be found in the online documentation.
5https://github.com/AvatarHurden/V
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resent the unique and interesting characteristics of the language, but the implemented ver-
sion has many more useful features, such as lists, strings, builtin functions, constructors,
type aliases and ad hoc library support (with a standard library).

Alongside a functioning implementation, including a parser and sample code (in
the form of the standard library), there is also documentation describing various aspects
of the language. Although this documentation is extensive, it is by no means exhaustive or
complete. Many features are poorly or not at all explained and, as the language evolves,
sections are added, removed or heavily rewritten. As some aspects of the language are
still in flux, the documentation must be taken as a living document, showing (to the best
approximation) the current state of the language.

Our approach to record access is comparable to the RecordAccess6 proposal,
which tries to expand the power of records without much increase in their complexity.
This proposal still maintains the generated global functions to access fields in a record,
but changes the nature of these functions: instead of being read-only, they allow reading
and writing.

For next steps, proving the correctness of the features shown in this article is one
of the priorities. Parallel to this, the language itself is constantly being built upon. The
language is being divided into a small core and an extended language built on top of this
core (much like Haskell). Work is being done on generalizing this core to facilitate future
features, such as allowing declaration of new types and constructors.
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Abstract. Computational Thinking is a methodology based on Computer Sci-
ence that encompasses problem solving, among other reasoning skills that are
pertinent to professionals in various areas. Logical knowledge is an important
skill for reasoning and indispensable to specialists in many areas, since it helps
to organize premises for conclusions, not to mention their use in the formulation
of algorithms.
In this work, artifacts are presented for the teaching of logic for children in the
initial grades of Elementary School, through gamification, as a means to foster
Computational Thinking in the school environment.

Resumo. O Pensamento Computacional é uma metodologia fundamentada na
Ciência da Computação que engloba a resolução de problemas, entre outras
habilidades de raciocı́nio que são pertinentes a profissionais de diversas áreas.
O conhecimento lógico é uma habilidade importante para a construção do ra-
ciocı́nio e indispensável aos especialistas de inúmeras áreas, uma vez que ajuda
a organizar premissas para se obter conclusões, sem mencionar seu uso na
formulação de algoritmos.
Neste trabalho, são propostos artefatos para o ensino de lógica para crianças
das séries iniciais do Ensino Fundamental, através de gamificação, como meio
de fomentar o Pensamento Computacional no meio escolar.

1. Introdução
A tecnologia é imprescindı́vel no cotidiano das pessoas, o que torna essencial extrair ao
máximo o poder que estas disponibilizam. Uma forma de potencializar essa interação
é através do PC (Pensamento Computacional). O PC representa uma forma alternativa
de apresentar, entender e estudar computação [Henderson et al. 2007]. Este compreende
os conceitos que cercam a computação, pois representa “o raciocı́nio envolvido no pro-
cesso de formulação de um problema e na expressão da sua solução de uma forma que
o computador — humano ou máquina — possa lidar efetivamente” [Wing 2006], como
por exemplo, o processo de escolha de uma abstração correta, a manipulação e a relação
entre nı́veis de abstração. Ou seja, o PC representa os conceitos que complementam o
pensamento de matemáticos e engenheiros [Wing 2006].

Ensinar os alunos a pensar computacionalmente é uma habilidade importante para
a vida [Henderson et al. 2007], não sendo restrita apenas ao ensino de programação ou
lógica de programação. Por sua vez, o pensamento lógico matemático é importante a
vários profissionais, como engenheiros e profissionais de TI (Tecnologia da Informação).

∗Projeto em andamento, com chancela da SBC e realizado com o apoio da PREC e PRPPG / UFPel

302 IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017



Como um ramo da filosofia, a lógica deu origem a aplicações em diversas áreas, como
linguı́stica, matemática, computação, entre outras [Nolt e Rohatyn 1991], o que faz com
que a lógica seja vista como algo naturalmente ligado ao PC.

A disciplina de Lógica é fundamental para a formação dos alunos de Computação,
ajudando-os no desenvolvimento de suas habilidades de lógica, formalização e resolução
de problemas [Penteado e Gluz 2011]. O ensino da lógica na Educação Básica pode aju-
dar o aluno a organizar logicamente as informações que possuem para que possa aplicar
seu conhecimento nas várias esferas em que é aplicada a lógica. Ver a lógica como parte
do PC acaba por representar um raciocı́nio um tanto óbvio, dada sua natureza intrı́nseca
a diversas áreas.

Este trabalho vem ao encontro da disseminação do PC propor um projeto instru-
cional constituı́do de dois artefatos educativos para o ensino de lógica para crianças. O
projeto utiliza de teorias educacionais e conceitos de desenvolvimento de jogos para tra-
balhar habilidades do PC. O objetivo é contribuir para a promoção do PC entre crianças
do Ensino Fundamental através do ensino de lógica.

Alguns autores demonstram que alunos das séries inicias do Ensino Fundamental
são capazes de compreender conceitos lógicos, como falácias e contradições, e muitos já
dominam os conceitos sozinhos [Ennis 1971]. Uma pesquisa com 87 alunos do estado
de Nova York, concluiu que muitos estudantes do primário compreendem os princı́pios
básicos da lógica condicional [Ennis 1971].

Como trabalho relacionado, [Weng et al. 2010] apresenta um jogo em blocos para
ensinar lógica através do jogo Pac-Man1. O trabalho apresenta uma atividade que consiste
no ajuste das regras de jogo do Pac-Man, e suporta o aprendizado de expressões lógicas
Booleanas simples para alunos do Ensino Médio.

Este artigo está organizado como segue. A Seção 2 discorre sobre a o Pensamento
Computacional, a Lógica e sua importância. A Seção 3 fala sobre os embasamentos
teóricos para a construção da proposta. Na Seção 4 é apresentada a proposta de pro-
jeto instrucional. E por fim, na Seção 5 são apresentadas as considerações finais desta
proposta.

2. O Pensamento Computacional e a Lógica

O Pensamento Computacional (PC) representa uma forma de inserir e estudar tecnologias
em ambientes escolares. É um método para solução de problemas que utiliza os funda-
mentos e técnicas da Ciência da Computação [ISTE 2014], representando uma forma
alternativa de demonstrar, compreender e estudar computação [Wing 2006].

Algumas das habilidades do PC, segundo [ISTE 2014], dizem respeito à
formulação de algoritmos e análise de dados, abstração, simulação, entre outras descri-
tas. Tais habilidades, para que possam ser trabalhadas, requerem um nı́vel de pensamento
lógico por parte do aluno. A lógica é uma linguagem de raciocı́nio, é uma coleção de
regras usadas quando se utiliza o raciocı́nio lógico [Liu e Wang 2010]. A lógica formal
estuda as formas do pensamento e trata da relação entre as premissas e conclusão, consi-
derando as regras do pensamento correto [Mundim 2008].

1https://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man
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O pensamento lógico é o processo no qual a consistência do raciocı́nio é utili-
zado para chegar-se a uma conclusão [Liu e Wang 2010], assim, a lógica formal fornece
princı́pios pelos quais o raciocı́nio é adequadamente avaliado [Aune 1986]. Existem mui-
tos problemas sobre a tomada de decisão no cotidiano escolar, tais como a descrição
de teoremas cientı́ficos ou declarações causais em História, que utilizam a lógica como
linguagem de formulação e podem usar a habilidade lógica para ajudar a esclarecer os
possı́veis efeitos para diferentes situações [Weng et al. 2010].

As abordagens tradicionais do ensino da lógica tendem a não conectar as ex-
periências do mundo real com a lógica formal, tornando os alunos proficientes apenas em
expressões lógicas abstratas [Weng et al. 2010]. Alunos que não conseguem ver relações
lógicas com termos técnicos e que alguns termos são logicamente mais básicos do que ou-
tros, consequentemente, não buscam termos produtivos enquanto estudam ou pesquisam
uma área [Paul 1992].

3. Fundamentos para a Concepção dos Artefatos
Um software educacional tem caracterı́sticas únicas, pois envolve educação, psicologia,
conhecimento profissional e aspectos tecnológicos, não podendo serem aplicados apenas
os modelos de Engenharia de Software [Zhang e Liu 2012]. Para isso, são apresentadas
fundamentações teóricas e pedagógicas utilizadas para a construção dos artefatos pro-
postos, trazendo o construtivismo de Piaget e Vygotsky [Cavicchia 2010], o construcio-
nismo de Papert [da Costa Nunes e dos Santos 2013], e os Eventos de Instrução de Gagné
[Gagne e Briggs 1974], acrescidos do conceito de gamificação.

3.1. Construtivismo e Construcionismo

O conhecimento é construı́do a partir da ação do sujeito sobre o meio e da estruturação da
experiência que possibilite atribuir significado a esta ação [Cavicchia 2010]. O indivı́duo
que constrói seu conhecimento é capaz de reconhecer a importância dos dados disponı́veis
e construir valores a partir desses dados [Campos et al. 1998].

A ideia do construtivismo é permitir o uso de estratégias para a construção
do conhecimento, fornecendo ao aluno a oportunidade de desenvolver as habilidades
cognitivas, possibilitando que o aluno se permita extrapolar o conteúdo definido e buscar
informações de outros contextos, com o propósito de testar estratégias, descobrindo ideias
de forma imprevista.

Construcionismo é uma reconstrução teórica da ideia do construtivismo de Pi-
aget [da Costa Nunes e dos Santos 2013]. A atitude construcionista implica na meta de
ensinar, de forma a produzir o máximo de aprendizagem, com o mı́nimo de ensino. A
meta do construcionismo é alcançar meios de aprendizagem fortes que valorizem
a construção mental do sujeito, assim como no construtivismo, apoiada nas próprias
construções de mundo do indivı́duo [da Costa Nunes e dos Santos 2013].

3.2. Nove Eventos de Instrução

Gagné definiu nove eventos da instrução que podem ser vistos como passos para o design
instrucional de um objeto de aprendizagem. Em alguns casos, esses eventos ocorrem
como um resultado natural da interação do aluno com os materiais particulares da lição.
Os eventos não necessariamente ocorrem na mesma ordem e se tornando um checklist
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em um projeto instrucional [Gagne e Briggs 1974]. Os eventos serão detalhados na seção
4.1, junto com a aplicação dos mesmos na proposta.

3.3. Gamificação

O jogo torna mais fácil, interessante e aceitável para os alunos perceberem os concei-
tos abstratos, mais do que através dos exemplos do mundo real [Weng et al. 2010]. A
gamificação deriva dos jogos e de sua capacidade de motivar a ação, resolver problemas
e potencializar a aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento e da vida dos
indivı́duos [Fardo 2013].

Todas estas capacidades são incentivadas através da cooperação, competição, ob-
jetivos e regras claras, nı́veis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade, entre
outros. Tais atividades associadas aos jogos são aplicadas em outras atividades que não
são diretamente associadas aos games, com o intuito de obter o mesmo grau de envol-
vimento e motivação que normalmente é encontrado nos jogadores quando em interação
com bons jogos [Fardo 2013].

4. Proposta de Artefatos

A utilização das ferramentas tecnológicas de maneiras efetivas por parte dos alunos requer
que habilidades de raciocı́nio sejam ensinadas e trabalhadas. Nesse caso, o PC pode
ajudar os alunos a perceber os computadores como um meio mais eficiente de automatizar
soluções, com o propósito de estender seu próprio pensamento [ISTE 2014] e promover
as áreas de computação.

A partir deste pensamento, foi construı́da esta proposta de artefatos educativos
como forma de estimular a área lógica do PC e trabalhar a habilidade de generalização e
o tópico abstração do PC [ISTE 2014]. A proposta consiste em um jogo com o intuito de
ensinar lógica para crianças através de problemas criados e contextualizados com exem-
plos reais. Se propõe a construção de duas versões para o jogo, sendo uma versão fı́sica e
outra digital, com a finalidade de alcançar públicos de diferentes realidades.

Como público-alvo deste trabalho foram escolhidas crianças na faixa etária de 7
a 9 anos, as quais encontram-se no inı́cio de sua alfabetização. A proposta se baseia na
construção de um jogo de tabuleiro, com um caminho com várias casas a ser seguido
pelos jogadores, onde, para avançar nas casas do caminho, o jogador deverá retirar uma
carta de um baralho e executar a ação pedida na carta. Ao retirar a carta, o jogador
terá duas opções, responder a questão da carta, corretamente, para avançar no tabuleiro
ou permanecer na mesma casa. As questões presentes nas cartas deverão ser expressões
lógicas em forma textual para o exercı́cio da lógica. Os exercı́cios de lógica obrigarão a
criança a consultar o material de apoio, que deverá ser exibido ou entregue nas versões
fı́sica e digital.

O formato de jogo escolhido foi “tabuleiro” de perguntas e respostas, devido à
motivação para ação intrı́nseca e o formato competitivo que estes jogos têm, bem como a
simplicidade de regras e a fácil jogabilidade. O formato “perguntas e respostas” permite
que uma série de conteúdos sejam abordados além da temática do ensino da lógica.

As cartas possuem frases verdadeiras ou falsas de várias áreas disciplinares, como
matemática básica e geografia. Sempre utilizando a linguagem própria à faixa etária e
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assuntos que sejam de fácil conhecimento para o público. Por exemplo, “a capital do Rio
Grande do Sul é Porto Alegre E as formigas miam”, logo, para essa frase deve ser avaliado
o valor-verdade “verdadeiro” ou “falso”.

4.1. Eventos de Instrução

A seguir, é feito o detalhamento de como podem ser utilizados os eventos de instrução de
Gagné.

Obtenção da Atenção: O primeiro evento deve ser acionado através do caráter lúdico
dos artefatos, uma vez que as crianças da faixa etária escolhida são atraı́das por
jogos e a interação social da competição entre si.

Informação dos Objetivos: O objetivo a ser informado é a linha de chegada. A aprendi-
zagem da lógica como objetivo pode se tornar um pouco difı́cil de ser entendido
por parte das crianças, enquanto o simples objetivo de chegar primeiro ao final
apresenta uma ideia de fácil assimilação.

Recuperação de Conhecimentos Prévios Necessários à Aprendizagem: A habilidade
de leitura da criança e algum conhecimento de mundo é o conhecimento prévio
requerido para a avaliação do valor verdade das sentenças. Porém o evento não é
feito de forma explı́cita.

Apresentação do Material Instrucional: A apresentação do material na versão fı́sica
deve ser feita pelo professor ou responsável pela aplicação da atividade, enquanto
que, na versão digital, deve ser feita pelo próprio aplicativo.

Orientação da Aprendizagem: O responsável pela atividade deve ser encarregado de
apresentar o jogo à turma e fornecer orientações aos alunos caso necessário; na
versão digital essa orientação deve ser feita, por exemplo, por meio de um tutorial
inicial e botões de dicas durante o jogo.

Obtenção Gradual do Desempenho do Estudante: O estudante deve ser conduzido a
aprendizagem através de perguntas exibidas nas cartas do jogo. Conforme a res-
posta dada a uma pergunta, o estudante pode avançar no jogo ou permanecer
no mesmo ponto. O avançar no jogo e a competitividade, estimula que o aluno
aprenda a responder as perguntas propostas.

Oferecimento de Retorno sobre o Desempenho: Por se tratar de um jogo de tabuleiro,
o estudante e o professor podem avaliar o desempenho de forma automática no
jogo, apenas observando em que posição do tabuleiro está seu peão, podendo fazer
um comparativo com os demais jogadores.

Avaliação do Desempenho: As avaliações de desempenhos são automáticas; a cada
término de jogo, espera-se que o jogador vencedor tenha o melhor desempenho.
Porém, devido à presença de um dado durante o jogo, essa avaliação não pode ser
utilizada como medida de sucesso da atividade, apenas como um retorno rápido
para o aluno.

Aumento da Retenção e da Transferência: O aumento da retenção para os artefatos é
baseada na competitividade entre os alunos e na variação do estilo de mapa para o
jogo aplicativo, como um forma de evoluir no jogo versão digital. A transferência,
em ambos, se dá através das cartas, usando contextos diferentes para a construção
das frases para a avaliação de seu valor-verdade.
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Figura 1. Exemplo de tabuleiro para o jogo fı́sico fı́sico

4.2. Artefato Fı́sico

A versão fı́sica do jogo foi pensada para atingir escolas e públicos que não dispõem dos
recursos necessários para a versão digital, como smartphone com Android e/ou Chrome-
cast. Utilizou-se para construção do artefato fı́sico a utilização de softwares livres, como
o software Inkscape, para o desenho vetorial, e o Gimp para manipulação de imagens. As
imagens, em sua maioria, podem ser retiradas de sites com artes gratuitas, como o site
Open Game Art e Lost Garden2.

O tabuleiro fı́sico foi pensado para se ter uma quantidade considerável de casas
para jogo, uma quantidade proposta de 30 a 40 casas, a fim que force os alunos a con-
siderar o material de apoio. As tabelas-verdade dos operadores trabalhados devem estar
fixados no tabuleiro para consulta rápida do aluno (vide Figura 1).

O material de instrução fı́sico é composto de um tabuleiro, quatro peões, um dado
e, é indicado no mı́nimo, cem cartas. A versão digital apresenta estes mesmos elementos,
acrescidos de outros elementos de jogos digital, como ranqueamento automático, cenários
e personagens.

4.2.1. Instruções

Todos os peões são colocados no local de partida do tabuleiro. Os jogadores jogam o
dado, quem tirar o maior número começa o jogo e o mesmo continua pela esquerda de
quem começa o jogo.

2https://opengameart.org/, http://www.gameart2d.com/
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O jogador tira uma carta do baralho e, sem olhar, a entrega a outro jogador, que
deve ler a carta. Quem tirou a carta deve responder corretamente à pergunta de verdadeiro
ou falso. Ao responder certo ao que é pedido na carta, poderá jogar o dado, o número
tirado no dado é o número de casas que poderá avançar. Porém, se o jogador responder
errado, não avança no tabuleiro.

4.3. Artefatos Digital
A versão digital do artefato foi pensada para Android, devido a facilidade de obtenção de
dispositivos com Android e facilidade no manuseio dos mesmos. Para o desenvolvimento
do aplicativo adotou-se motor de jogos Unity3D, devido sua praticidade, popularidade e
gratuidade [Huixian e Lu 2016], e o plugin disponibilizado pela Google para o desenvol-
vimento para Chromecast, Google Cast Remote Display Plugin.

4.3.1. Recursos

O jogo permite que cada jogador escolha seu personagem para jogar, o que, apesar de não
ter influência na jogabilidade, atrai a atenção do aluno. Além disso, possui um tutorial
inicial falado, o que facilita para os alunos que não dominam muito bem a leitura.

O jogo digital através das ferramentas utilizadas para sua construção deve possi-
bilitar sua adaptação facilmente, novas proposições e mapas podem ser inseridos apenas
modificando os CSV correspondentes e recompilando-os no Unity. Deve, também, haver
uma pontuação por jogador, que é incrementada toda vez que o jogador acerta a questão.
O jogo deve possuir o recurso de progressão de nı́veis, que altera a forma dos mapas
conforme o jogador avança com jogo.

O artefato digital construı́do para testes deu suporte a utilização do Chromecast. A
viabilidade do uso do Chromecast neste artefato possibilita que telas maiores seja utiliza-
das em conjunto com dispositivos móveis, permitindo uma maior interação dos estudantes
em torno do jogo.

5. Considerações Finais
O trabalho expôs uma proposta de criação de artefatos para ensino de lógica e estimulo
do Pensamento Computacional nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Foi apresen-
tado uma forma de introduzir a lógica a crianças utilizando-se do construcionismo e do
construtivismo para isto, bem como os eventos de Gagné e a gamificação. Através disto,
busca-se qualificar os cidadãos que cursam o Ensino Fundamental.

Atualmente, os artefatos estão em perı́odo de testes; após testados, passarão por
uma revisão de design. Futuramente, os artefatos serão desenvolvidos para a utilização e
geração de resultados de sua aplicação efetiva em ambientes escolares, e por fim, serão
disponibilizados para uso. Além disso, pretende-se continuar o projeto instrucional, adi-
cionando mais artefatos ao projeto, a fim de se trabalhar mais operadores e conceitos
lógicos.
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do Desenvolvimento. UNESP: Júlio de Mesquita Filho. UNIVESP, pages 1–15.

da Costa Nunes, M. S. e dos Santos, R. P. (2013). O construcionismo de papert na criação
de um objeto de aprendizagem e sua avaliação segundo a taxionomia de bloom.

Ennis, R. H. (1971). Conditional logic and primary school children: A developmental
study. Interchange, 2(2):126–132.

Fardo, M. L. (2013). A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. RENOTE,
11(1).

Gagne, R. M. e Briggs, L. J. (1974). Principles of instructional design. Holt, Rinehart &
Winston.

Henderson, P. B., Cortina, T. J., e Wing, J. M. (2007). Computational thinking. In ACM
SIGCSE Bulletin, volume 39, pages 195–196. ACM.

Huixian, H. e Lu, L. (2016). Automatic functional testing of unity 3d game on android
platform.

ISTE, C. (2014). Computational thinking in k–12 education leadership toolkit. http://csta.
acm. org/Curriculum/sub/CurrFiles/471.11 CTLeadershiptToolkit-SP-vF. pdf¿. Acesso
em, 10:12.

Liu, J. e Wang, L. (2010). Computational thinking in discrete mathematics. In 2010
Second International Workshop on Education Technology and Computer Science.

Mundim, R. P. (2008). A lógica formal–princı́pios elementares. Revista Economia &
Gestão, 2(3).

Nolt, J. e Rohatyn, D. (1991). Lógica. tradução de mineko yamashita e revisão técnica de
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Abstract. We study unification and asymmetric unification modulo an equa-
tional theory whose signature contains a binary operator + satisfying the
ACUN(h) properties: associativity, commutativity, unity, nilpotence and homo-
morphism. First, we present a sound and complete algorithm for ACUN(h)-
unification. Second, we present the asymmetric unification problem, which con-
sist of obtaining unifiers from the normalized unification problem Γ, with the
property of preserving the normal form from the rhs of each equation in Γ, con-
sidering a particular convergent rewriting system. Finally, we present an al-
gorithm to compute a complete set of ACUN-asymmetric unifiers from a giving
complete set of ACUN-unifiers.
Keywords: Unification, asymmetric unification, ACUN(h) equational theory.

Introduction
In the beginning of the 80’s, [Dolev and Yao 1983] begin to use formal methods to ana-
lyze cryptographic protocols trying to find vulnerabilities. They consider only messages
in a free algebra, i.e., the intruder only consider the uninterpreted functions symbols in
the messages. In the Dolev-Yao model, two messages are equal if, and only if, they are
syntactically equal. This approach ignores the fact that algebraic properties may exist on
the terms, which are representing the messages, allowing that some intruders, who knows
these vulnerabilities, access the principals messages. To solve this problem, more flex-
ible modern approaches are used to cryptographic protocol analysis, in which algebraic
properties are considered among an equational theory.

The concept of unification modulo an equational theory can be used to detect
vulnerabilities. So, in general, the problem considered here is deciding if two terms s, t
are unifiable modulo an equational theory E, known asE-unification. To do so, a search is
made in the protocol, finding possible vulnerabilities by unification, but the search space
can have an arbitrary size or even be infinite, so finding an algorithm which can minimize
the size is essential to the cryptographic protocol analysis.

In this work we deal with the unification problem modulo the equational prop-
erties for ACUN. In addition, we will consider operators h that are homomorphic
regarding a binary operator +. The general ACUN(h)-unification problem is NP-
complete [Schulz 1997] and considering only variables and constants the problem belongs
to P [Guo et al. 1996]. A sound and complete algorithm to solve general ACUN(h)-
unification was developed in [Liu 2012]. For a given input, this algorithm computes a

∗Complete Work.
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small complete set of unifiers and will be applied to solve asymmetric unification prob-
lems. Indeed, to improve the search of vulnerabilities, many cryptographic protocol tools
adopt this techniques to avoid unreachable or redundant states, reducing in this way the
search space. Maude-NPA ([Escobar et al. 2007]) is a tool that implements a few tech-
niques to reduce the search space, for which the use of asymmetric unification is essential.

The main objective of this work is to present details of the proofs of correctness
and completeness of the algorithm of E-unification introduced by [Liu 2012] to convert a
complete set of ACUN -unifiers into a complete set of (R, AC)-asymmetric unifiers. All
details can be found in [Delboni 2017]

Background

We assume that the reader is familiar to the notions of term rewriting systems. For more
details, see [Baader and Nipkow 1998].

Terms, T (V ,Σ), are built over a countable set of variables V over a signature
Σ of function symbols, according to the following grammar: t, ti := x || f(t1, ..., tn).
The tuple of terms to which f is applied is of length equal to the arity of f . The set of
positions Pos(t) of a term t is defined as usual, where ε denotes the root position and
the function symbol at the root of t will be denoted as Root(t). By Var(s) we denote
the set of variables occurring in s. A map σ : V → T (V ,Σ) is called a substitution
whenever the set Dom(σ) = {x ∈ V| x 6= xσ} is finite. A substitution can be denoted
by σ := {x 7→ t | x ∈ Dom(σ) and t = xσ}. We will not distinguish between σ and
its homomorphic extension to T (V ,Σ), also denoted as σ. For two substitutions σ and γ,
we define composition of substitutions by the regular composition of functions, i.e., for
all term t, tσγ = (tσ)γ. A substitution σ is called idempotent, whenever σσ = σ. The
substitution with the restricted domain in W is defined as σ|W := {x 7→ t ∈ σ | x ∈ W}.
A set E of pairs of the form s ≈ t of terms over T (Σ,V), will be called a set of identities.
Example 1. The set of identities forACUNh is defined over the signature Σ = {+, 0, h},
where + is a binary function symbol, 0 a nullary operator (i.e., a constant) and h a unary
function symbol, and given as

ACUNh =





x+ (y + z) ≈ (x+ y) + z x+ y ≈ y + x
x+ 0 ≈ x x+ x ≈ 0

h(x) + h(y) ≈ h(x+ y) h(0) ≈ 0

A term rewriting system is set R of oriented identities over a T (Σ,V), that is, a
set of pairs of the form l → r, where Var(r) ⊆ Var(l) and l /∈ V . We say that the term
s reduces by R into t, denoted as s →R t, whenever there exists a rule l → r ∈ R and a
position p in s such that there exists a substitution σ satisfying: s|p = lσ and t = s[rσ]p.
We say that→ is confluent, when for all terms r, s and t, such that r ∗← s

∗→ t, there exists
a term u such that r ∗→ u

∗← t. It is terminating, when there is not infinite sequence of
reductions. The relation→ is called convergent whenever it is confluent and terminating,
and in this case we denote by t ↓ the normal form of t w.r.t. →. An equational theory ≈E
is the smallest congruence that contains E and is closed by applications of substitutions.
The rewriting relation moduloE is denoted by→R,E is defined as s→R,E t if, and only if,
there exists p ∈ Pos(s), a substitution σ and l→ r ∈ R, and s|p ≈E lσ and t = s[rσ]p.
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We say σ is more general than θ modulo a equational theory E, σ .E θ, when
there exists a substitution γ such that θ ≈E σγ.

We will denote by Γ a finite set of pairs of terms of the form s =?
E t meaning ”is

s equal to t in E?”. An E-unifier for Γ is a substitution σ such that sσ ≈E tσ. UE(Γ)
denotes the set of E-unifiers of Γ. We say that σ is a more general E-unifier than θ,
whenever σ ∈ UE(Γ) and for all θ ∈ UE(Γ), σ .E θ. A complete set of E-unifier for Γ,
denoted by CE(Γ), is defined as a set of all σ ∈ UE(Γ) s.t. σ is idempotent, and for all
θ ∈ UE(Γ), there exists σ ∈ CE(Γ) such that σ|Var(Γ) . θ|Var(Γ). To distinguish between
syntactic equality and equality in the theory ACUNhwe use≈+h

. ACUN is the restriction
of ACUNh without h and the associated identities. For the last theory we use ≈+. For
instance, f(x + 0) + f(x) ≈+ 0, h(x) + h(y + y) ≈+h

h(x), etc. For brevity, we will
use the notation ACUN(h) to refer to both theories. We denoted all functions symbols,
but +, as prefix operators and + as infix operator. An ACUN(h)-unification problem Γ
consists of equations of the form s =? t and an ACUN(h)-solution of Γ is a substitution
σ such that for all s =? t ∈ Γ, sσ ≈+h

tσ. We say the relation→ is coherent modulo an
equation theory E, or E-coherent, when for all terms s, t, s′, in which s→ s′ and s ≈E t,
then exists s1, t1 such that s1 ≈E t1, t +→ t1 and s′ ∗→ s1. We denoted R as a convergent
term rewriting system modulo an equational theory E (or E-convergent term rewriting
system), when→R,E is confluent and terminating, also E-coherent term rewriting system
when→R,E is E-coherent. The ACUNh AC-convergent and AC-coherent term rewriting
system R+h

is the set with the following rewriting rules:

R+h
=





x+ 0 → x
x+ x → 0

x+ y + x → y

h(0) → 0
h(x) + h(y) → h(x+ y)

h(x) + z + h(y) → h(x+ y) + z





For ACUN theory, the AC-convergent and AC-coherent term rewriting system
R+, is the restriction of R+h

removing the rules associated to h. For simplicity, we
denoted→R+h

,AC as only→+h
.

Unification algorithms
In this section we present two algorithms, the first is used to compute a complete set of
ACUN(h)-unifier of a problem Γ and the second is to convert, if possible, a complete set
of ACUN-unifiers of Γ to a complete set of (R+, AC) - asymmetric unifiers for Γ.

General ACUN(h) unification algorithm
The ACUN(h)-unification problem has some difficulties that can be avoided, for instance,
for Γ = {f(x+y)+f(a) =? h(y+b)}, we obtain Γ′ = {f(x+y)+f(a)+h(y+b) =? 0}
from the nilpotence property, and it can be proven that Γ and Γ′ have the same unifiers.
This motivates this following lemma.
Lemma 1. Given an ACUN(h)-unification problem Γ = {s1 =? t1, . . . , sn =? tn}, a
substitution σ and considering Γ′ = {(s1 + t1) ↓+h

=? 0, . . . , (s1 + t1) ↓+h
=? 0}. Then,

σ is an ACUN(h)-unifier of Γ if, and only if, σ is a ACUN(h)-unifier of Γ′.
From now on, we consider only ACUN(h)-unification problems with normalized

equations, i.e., equations of the form t ↓=? 0, which will be denoted by the term t.
Unless stated otherwise, by unification problems (unifiers) we mean ACUN(h)-unification
problems (ACUN(h)-unifiers).
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Purification

Purification consists of removing all + and h function symbols occurrences below unin-
terpreted function symbols, at the cost of creating new equations and adding new variables
to the initial problem. In order to to preserve solutions we will transform problem of the
form Γ = {f(x+ y) + f(a)} into a problem of the form Γ′ = {f(v) + f(a), v + x+ y},
via a process called purification, and in this case Γ′ will be called the purified form of Γ.
The process of purification is consists of applications of the rule:

Γ̂ ∪ {S}
[Purif]

Γ̂ ∪ {S[v]p, v + S|p}

this rule can be applied with the side conditions:

• for p = iq, S|p is a purified term, that is, it has no occurrences of + and h under
uninterpreted function symbols;
• Root(S|p) ∈ {+, h},Root(S|q) = f is an uninterpreted function symbol and v is

a fresh variable in Γ = Γ̂ ∪ {S}.
To prove soundness and termination properties of the purification rule we need the notion
of conservative extensions.
Definition 1 (E-Conservative Extension). Let E be an equational theory and Γ an equa-
tional problem. We say that Γ′ is an E-conservative extension of Γ if, and only if, for
all substitutions σ, if σ is an E-unifier of Γ′ then σ is an E-unifier of Γ and if σ is an
E-unifier of Γ then, there exists a substitution γ such that Dom(γ) ⊆ Var(Γ′) \ Var(Γ)
and σγ is a E-unifier of Γ′.
Lemma 2 (Termination of Purif). The purification rule is terminating.

Proof. (Sketch) Make a measure µ : T (Σ,V) 7−→ N which µ(S) counts how many
positions in Pos(S) satisfy: p = iq,Root(S|p) ∈ {+, h} andRoot(S|q) /∈ {h,+}.

Below, we denote by Γ =⇒[Purif] Γ′ the fact that Γ′ was obtained from Γ after one
application of [Purif].
Lemma 3 (Soundness of Purif). Let Γ be an unification problem and Γ′ such that Γ =⇒∗

[Purif] Γ′,

then Γ′ is a purified form and an AC-conservative extension of Γ.

From now on, we assume that every unification problem Γ is in its purified form.

JXOR Algorithm:

The algorithm JXOR will be formulated as a set of rules over triples Γ‖∆‖Λ, where

• Γ is a set of purified terms, which represents the problem to be solved.

• ∆ is a set of inequality pairs of the form term pairs s 6= t, whose terms are headed by
uninterpreted function symbols.

• Λ is a set of term pairs x = t, where x ∈ V and for all non-variable subterms τ from Γ, if
Root(τ) 6= + than x /∈ Var(τ), we called x an unconstrained variable of Γ.
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• Γ‖∅‖∅ as initial triple and ∅‖∆‖Λ as a solution triple.

• Γ‖∆‖Λ is called a JXOR-state when it is an initial triple or it is obtained by applying one
of the rules below on a JXOR-state.

[Triv] Γ ∪ {0}‖∆‖Λ =⇒ Γ‖∆‖Λ
[Simp] Γ ∪ {x+ S}‖∆‖Λ =⇒ Purif(Γσ)‖∆σ‖Λσ ∪ {x = S}, where σ := {x 7→ S}, x is an
unconstrained variable of Γ, x /∈ Var(S) and occurs only one of the following cases: h does not
occur in S or for all x+ T ∈ Γ the function symbol h occurs in T .

[N-Dec] Γ ∪ {s+ t+ T}‖∆‖Λ =⇒ Γγ ∪ {Tγ}‖∆γ ∪ γ‖Λγ∨Γ‖∆ ∪ {s 6= t}‖Λ, where γ is a
syntactic mgu of s =? t and s and t are uninterpreted non variable terms.

[Null] Γ ∪ {S + h(t)}‖∆‖Λ =⇒ Γ ∪ {S, h(t)}‖∆‖Λ, where the only symbols occurring in
Γ ∪ {S + h(t)} are the function symbols + and h and constrained variables.

Theorem 1 (Termination of JXOR). JXOR is a terminating set of rules, i.e., JXOR is an algo-
rithm.

Proof. (Sketch) To prove this theorem, we need some definitions: Pair(∆) := {(s, t) | s 6=? t ∈
∆}, Pair(Γ) := {(s, t)|s, t are sub terms in Γ andRoot(s) = Root(t) /∈ {+, h}}, Par(Γ\∆) =:
Pair(Γ) \ Pair(∆) |Γ|h := # of occurrences of the function symbol h in Γ.

Define the measure µ as µ(Γ‖∆‖Λ) := (|Γ|h, |Var(Γ)|, |Sym(Γ)|, |Pair(Γ \∆)|). Note
that from each application of rules, µ decreases, so JXOR is terminating.

Theorem 2 (Soundness of JXOR). Let be Γ‖∅‖∅ an initial state. If ∅‖∆‖Λ is a solution estate
obtained from Γ‖∅‖∅ then σΛ = {x 7→ S | x = S ∈ Λ} is an unifier of Γ.

The theorem below establishes that for all unifiers σ of Γ, JXOR computes an idempotent
substitution σΛ that is a more general unifier than σ.
Theorem 3 (Completeness of JXOR). Let Γ be a unification problem and σ an unifier of Γ. Then
there exist a state ∅‖∆‖Λ obtained from Γ‖∅‖∅ s.t. σΛ is the left-to-right orientation of Λ and
σΛ|Var(Γ) .ACUN(h) σ|Var(Γ).

A mathematical application of ACUNh-unification:

Given a system of linear equations S over the domain Z2[h], and consider its matricial represen-
tation [Hij ]n×m ·XT = [H ′1 · · · H ′n]T , with Hij , H

′
j ∈ Z2[h]: it is possible to build an unification

problem Γ such that each normalized ground unifier of Γ corresponds to a solution to S.

Let Σ = {+, h, 0, a} be a signature where a is a constant symbol. Consider {x1, . . . , xm}
a set of variables, H :=

∑n
k=0 h

k · bk ∈ Z2[h], where bk ∈ Z2, and the following conversions:

• 1 · t := t, 0 · t := 0;

• h · t := h(t) and h(k+1) · t := h(hk · t)

• H · t =
∑n

k=0 h
k · bk · t, notice that bi = 0 or bi = 1, for i = 1, . . . , n.

Notice that for Γ :=
{∑m

i=1H1i · xi =? H ′1 · a, . . . ,
∑m

i=1Hni · xi =? H ′n · a
}

, we have for each
normalized ground ACUNh-unifier σ of Γ a solution [H1 H2 · · · Hn]T to the linear system S,
such that Hi · a = xiσ if xi ∈ Dom(σ).
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General (R+, AC)-Asymmetric Unification algorithm
We start this section introducing the asymmetric unification problem which will be followed by
an example to give some intuition regarding the algorithm JAXO to solve asymmetric unification
problems modulo ACUN(h).
Definition 2. Let E be an equational theory with partitions E′, E

′′
(i.e., E = E′′∪̇E′) where

E′′ can be oriented and completed to a E′-convergent and E′-coherent term rewriting system R,
and an E-unification problem Γ. We say that σ is a (R, E′)-asymmetric unifier of Γ iff σ is an
E-unifier of Γ and for each equation s =? t ∈ Γ we have (s ↓R,E′)σ ↓R,E′≈E′ (t ↓R,E′)σ.

Notation: Γ = {t1 =↓ t̂1, . . . , tn =↓ t̂n} denotes an asymmetric unification problem.

The notion of complete set of (R, E′)-asymmetric unifiers is defined as expected and will
be denoted as CAE (Γ).
Example 2. Let Γ = {f(y + a) =↓ f(x + z)} be an ACUN-unification problem. Using the
algorithm JXORh we obtain an ACUN-unifier σ = {x 7→ v + z, y 7→ v + a} of Γ. However
f(x + z)σ = f(v + z + z), which is reducible with relation to R+ modulo AC, therefore, σ is
not an (R+, AC)-asymmetric unifier. Considering the substitution θ = {v 7→ v′ + z}, one can
check that σθ ↓R+,AC= {x 7→ v′, y 7→ v′ + z + a}. Hence, σθ ↓R+,AC is ACUN-unifier of Γ
and f(x + z)σθ ↓R+,AC= f(v′ + z), which is irreducible regarding R+ modulo AC. Therefore
σθ ↓R+,AC it is an ACUN-asymmetric unifier of Γ.

This example motivates the algorithm JAXO which converts ACUN-unifiers to ACUN-
asymmetric unifiers. From now on, we will say asymmetric unification problem (asymetric uni-
fier) for ACUN- asymmetric unification problem (ACUN-asymmetric unifier) and will denote by
CA(Γ) a complete set of asymmetric unifiers.

JAXO algorithm

Let Γ be an unification problem and CA(Γ) its complete set of unifiers. Then JAXO outputs a
complete set CA(Γ) of asymmetric unifiers for Γ, such that for each δ ∈ CA(Γ) exists a σ ∈
CACUN (Γ) and a substitution γ, which δ = σγ|Var(Γ).
Definition 3 (Simple Term, Sum Term). Let S be a normalized term w.r.t. →R+,AC . S is a sum
term if, and only if, Root(S) = +, otherwise S is a simple term. We say that t ∈+ S if, and only
if, S ≈AC t+ T .
Definition 4 (conflict). Let σ be a unifier of Γ, s and t simple terms. We say x ∈ Var(Γ) is in
conflict with t in σ when:

1. there exists a designation [x 7→ t+ T ] ∈ σ; and

2. there exists u =↓ v[x+ s]p ∈ Γ, with p ∈ Pos(v) and sσ ↓+≈AC t+ S, where S can be
a empty term.

The strategy is: to remove the conflicts occurring in σ, by applying a substitution θ to
move the conflicts from rhs to the lhs; when is not possible to do so, the strategy consists in trying
to unify two non-variable simple terms in conflict.
Definition 5. The algorithm JAXO consists of a set of rules over triples of the form σ‖Υ‖∆, a
unification problem Γ and a complete set CACUN (Γ) of unifiers such that:

• σ ∈ UACUN (Γ)

• ∆ is a set of inequality pairs, i.e., pairs of simple terms s and t such that s 6= t.
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• Υ is a set of restriction pairs, that is, pairs (v, t), where v ∈ V \ Var(Γ), t is a simple
term and v 6= t.

• σ‖∅‖∅ as initial triple if σ ∈ CACUN (Γ) and δ‖Υ‖∆ is a solution triple when δ is an
asymmetric unifier.

• σ‖∆‖Λ is called a JAXO-state when is initial triple or it is obtained by applying one of
the rules below on a JAXO-state.

• ∆θ := {(sθ, tθ) | (s, t) ∈ ∆}, Υθ := {(v, tθ) | (v, t) ∈ Υ}

• Υ[ v̂v ] := {(y, t) ∈ Υ | y 6= v} ∪ {(v̂, t) | (v, t) ∈ Υ} and Υ ∪ (v, s) = Υ ∪ {(v, s)}

• Υ[ v12
v1,v2

] := (Υ[v12v1 ])[v12v2 ] and Υ[
v′1
v1
,
v′2
v2
, v12
v1,v2

] := Υ[
v′1
v1

] ∪Υ[
v′2
v2

] ∪Υ[ v12
v1,v2

]

Rules for JAXO.

Sep: σ‖Υ‖∆ =⇒ σγ‖Υγ‖∆γ, if there exists a designation [x 7→ y + S + T ] ∈ σ such that
x, y ∈ Var(Γ), y /∈ Var(S), and γ := {y 7→ v + S}, for v a fresh variable.

NRam: σ‖Υ‖∆ =⇒ σγ‖Υ′γ‖∆γ∨σ‖Υ ∪ (v, s)‖∆, if there exists [x 7→ v + s + S] ∈ σ such
that v ∈ V \ (Var(Γ) ∪ Var(s)), x ∈ Var(Γ) is a variable in conflict with a non-variable s in σ,
(v, s) /∈ Υ, γ := {v 7→ v′ + s} and Υ′ = Υ[v

′
v ] ∪ (v′, s), for v′ a fresh variable.

VRam: σ‖Υ‖∆ =⇒ σγ‖Υ′γ‖∆γ∨σ‖Υ′′‖∆, if there exist [x 7→ vi + vj + S], [y 7→ vi + S′] ∈
σ such that vi, vj /∈ Var(Γ), x, y ∈ Var(Γ); there exists u =↓ u′ ∈ Γ, where x ⊕ y is a
subterm of u′, (vi, vj), (vj , vi) /∈ Υ, γ = {vi 7→ v′i ⊕ vij , vj 7→ v′j ⊕ vij}, where v′i, v

′
j , vij are

fresh variables, Υ′ = Υ[
v′i
vi
,
v′j
vj
,
vij
vi,vj

]∪{(v′i, vij), (v′j , vij), (vij , v′i), (vij , v′j), (v′i, v′j), (v′j , v′i)} and
Υ′′ = Υ ∪ {(vi, vj), (vj , vi)}
ARam: σ‖Υ‖∆ =⇒ σγ‖Υ′γ‖∆γ∨σ‖Υ′′‖∆, if there exists [y 7→ v⊕S′], [x 7→ v⊕ s⊕S] ∈ σ
such that v 6∈ Var(Γ), x, y ∈ Var(Γ), a non-variable simple term s with v /∈ Var(s), exist
u =↓ u′ ∈ Γ where x ⊕ y is a subterm of u′, (v, s) /∈ Υ, γ = {v 7→ v′ ⊕ s} where, v′ fresh
variable, Υ′ = Υ[v

′
v ] and Υ′′ = Υ ∪ (v, s)

Dec: σ‖Υ‖∆ =⇒ ∨n
i=1 σγi‖Υγi‖∆γi

∨
σ‖Υ‖∆′, if there exists [x 7→ s⊕ t⊕S] ∈ σ, such that

s, t are non-variable simple terms with Root(s) = Root(t), x is in conflict to s in Γ and (s, t) /∈
∆, {γ1, . . . , γn} is a complete set of ACUN-unifiers of the equation s =? t and ∆′ = ∆ ∪ (s, t).

Elim: σ‖Υ‖∆ =⇒ σγ‖Υγ‖∆γ, if there exist [x 7→ v ⊕ S], [y 7→ v ⊕ S′] ∈ σ s.t. S, S′ are
non-empty terms, v /∈ Var(Γ) and there exists u =↓ u′ ∈ Γ such that x⊕ y is a subterm of u′ and
γ = {v 7→ 0}

Theorem 4 (Soundness and Completeness of JAXO). Let Γ be a unification problem and σ ∈
CACUN (Γ). From σ‖∅‖∅, the algorithm JAXO outputs a set CAσ which contains only asymmetric
unifiers that are instances of σ. Besides, for each µ asymmetric unifier of Γ such that µ is an
instance of σ, there is a δ ∈ CAσ such that δ|Var(Γ) .ACUN µ|Var(Γ).

Proof. (Sketch) The prove of soundness is directly the definition of JAXO, since the algorithm
only outputs asymmetric unifiers. The completeness require more technical details, which can be
found in [Delboni 2017].
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Conclusion and Future Work
We presented a study of the algorithm JXOR, developed by Liu [Liu 2012], to solve general
ACUN(h)-unification problems. We proved that JXOR is terminating, sound and complete, for
that, we present the rule purification which is also sound and terminating. As an example of
application of ACUNh-unification, we proved that a system of linear equations over the domain
of polynomials in h and coefficients in the boolean ring, can be solved via a reduction to an
elementary ACUNh-unification problem, a normalized ground ACUNh-unifiers can be obtained
via the instantiatiation of the most general ACUNh-unifier given by JXOR. We also presented
a detailed study of the algorithm JAXO, developed by Liu to ACUN-asymmetric unification
and we proved the soundness and completeness utilizing an alternative approach. As a future
work, we pretended to generalize this results to equationals theory which represent the theory
of groups with prime exponent, and the next step we pretend to extend the nominal unifica-
tion [Kesner and Pientka 2016, Urban et al. 2004] to the equational theory ACUN(h).
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Abstract. With the aim of contributing to the articulation of the electronic 

instruments inserted in the educational context, the purpose of this work is to 

explain to the managers and / or principals of schools, teachers, pedagogues, 

and even the parents the importance of addiction educational tools,  such as 

the use of ludic software, digital platforms and even electronic games, in order 

to collaborate in the development and learning of children and adolescents, 

making their logical reasoning more sagacious, significantly improving your 

creativity. 

Resumo. Com pretensão de contribuir para a articulação dos instrumentos 

eletrônicos inseridos no contexto educacional, o propósito deste trabalho é 

explanar aos gestores e/ou diretores de escolas, aos docentes, aos pedagogos, 

e até mesmo aos progenitores a importância da adição de ferramentas 

educacionais, tais como, o uso de softwares lúdicos, plataformas digitais e até 

mesmo jogos eletrônicos, a fim de colaborar para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e adolescentes, tornando o seu raciocínio-lógico 

mais sagaz, melhorando significativamente sua criatividade. 

1. Evolução Tecnológica e a Educação 

As crianças que são consideradas “nativas digitais”, ou seja, aquelas que 

nasceram e cresceram em contato com a tecnologia digital, as chamadas gerações Y e Z, 

tornaram-na seu “idioma oficial” e, estão gradualmente cercadas de ferramentas dessa 

Era, tais como computadores, videogames, internet, smartphones, etc. Essas ferramentas 

eletrônicas são partes integrais de suas vidas e, serão futuramente. Desta forma, faz-se 

interessante aproveitar essa integração para ampliar a aprendizagem dos nativos, 

tornando a obtenção do conhecimento dinâmica e prazerosa, porém, sem descartar o 

modelo pedagógico utilizado até então. 

A primeira vez que o termo “nativos digitais” surgiu foi através de um artigo 

publicado pelo norte-americano especialista em educação e tecnologia pela 

Universidade de Yale, Marc Prensky, no ano de 2001. Através do artigo de Mark, 

identifica que os nascidos a partir dos anos 1980 (geração Y) e dos anos 2000 (geração 

Z) formam a camada dos chamados “nativos digitais”, isto é, o indivíduo que nasceu e 

imergiu em convívio constante com a cultura tecnológica até os dias atuais. Os 

chamados “nativos digitais” dispõem de características e comportamentos distintos dos 

nascidos em gerações anteriores, características essas que são oriundas da submersão no 

ciberespaço e que cooperam para que os jovens sejam “ávidos para experimentar, 
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coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos 

propõem” (LEVY; 2010, p.11). 

Devido ao grande avanço tecnológico, a troca e a transmissão de conhecimento e 

informação é realizada em tempo real, através da comunicação das redes digitais. A 

interatividade física entre a maioria dos humanos “nativos digitais” é reduzida ao que se 

considera fundamental no cotidiano. O contato, o bate-papo e a conversa estão sendo 

substituídos pela construção de relações virtuais, que ultrapassam fronteiras geográficas 

e são mantidas por conversações através de chats online. A sociedade contemporânea 

subside em constante conexão à mídia, os aparatos eletrônicos, tais como computadores, 

smartphones, tablets, já são considerados como bens móveis imprescindíveis. Estes e 

outros nos permitem acesso à tecnologia e tornaram-se também meios de comunicação, 

que estão presentes em quase todos os aspectos de nosso cotidiano, tanto que rotinas 

básicas, como enviar um e-mail, assistir televisão ou navegar na internet, 

transformaram-se em algo quase natural (GERE; 2008, p.204.). 

Com o constante uso das inovações tecnológicas, uma das relações com notória 

constatação de revolução virtual é o mecanismo de interação estabelecida entre docente-

discente e vice-versa; este desenvolveu-se gradativamente até a popular maneira de 

tratamento que ocorre nos dias atuais, onde já é possível haver um diálogo eletrônico e 

em tempo real, através de transmissão de vídeos e áudios com professores. Similarmente 

é viável assistir aulas online, não havendo a necessidade de limitação e restrição entre o 

espaço da sala de aula e o aluno adulto. Diante deste contexto, faz-se válido empregar as 

ferramentas eletrônicas educacionais - a tecnologia - no ensino de crianças e 

adolescentes, já que, assim sendo, “[...]estamos em um mundo em que as tecnologias 

inteferem no cotidiano, sendo relevante, assim, que a educação também envolva a 

democratização do acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação das 

tecnologias.” (BRITO; PURIFICAÇÃO, de; 2008, p.23) 

A implementação do uso das ferramentas tecnológicas disponíveis como apoio, 

no quadro educacional, é uma questão bastante polemizada ainda, e que fragmenta os 

professores imigrantes digitais, conforme Mark relata em seu artigo “[...] o maior 

problema que a educação enfrenta hoje é que os instrutores Imigrantes Digitais, que 

usam uma linguagem ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar uma 

população que fala uma linguagem totalmente nova, todavia, estes professores 

contrapõem-se devido a um recorrente período de utilização de métodos e práticas 

pedagógicas tradicionais que como consequência de sua geração, foi transmitida a eles. 

Conforme Hentges e Bulegon (2016, p.402) citam: 

A tecnologia invade também a sala de aula, e entender este processo não é 

algo tão simples, pois envolve diversos fatores e inúmeros questionamentos. 

No entanto, aceitar que a tecnologia pode ser inserida nas escolas e contribuir 

para uma melhora na qualidade do ensino, ainda é um paradigma a ser 

quebrado. 

Porém, cada vez mais adeptos estão se juntando a causa, uma vez que, da 

perspectiva de aprendizagem, a execução de uma nova metodologia, através de mídias 

digitais, sejam essas: jogos eletrônicos, softwares, plataformas digitais, entre outros em 

âmbito educacional, aplicados em sala de aula, poderão trazer novas oportunidades de 

ensino. 

IV Workshop-Escola de Informática Teórica — Santa Maria, 09 a 11 de outubro de 2017 319



  

Dessa forma, a escola incorporando os computadores passará a ser um lugar 

mais atraente para os alunos, que não acharão tanta diferença com o resto das 

atividades sociais que participam. É o fascínio com a novidade que apresenta 

vários desafios, tornando o computador uma ferramenta muito útil no sistema 

de ensino – aprendizagem (MERCADO, 2002.) 

Portanto, é de grande relevância que para a reversão do sentido da metodologia 

de ensino hodierno, o educador esteja disposto a alterar sua postura pedagógica, e 

consentir com a implementação prática de uma nova técnica para que assim, ele consiga 

assimilar racionalmente a inovação de caráter didático que lhe será proporcionado. 

Para desvelar a importância da inserção das tecnologias no ambiente 

educacional, o presente trabalho foi construído através de pesquisas em fontes 

bibliográficas e também análise de artigos e TCC‟s (Trabalho de Conclusão de Curso) 

onde houveram implementações das ferramentas em campo, ou seja, dentro da sala de 

aula, e que revelaram que quando bem empregadas, contribuíram para transformar o 

ambiente em novas possibilidades tanto para o docente como para o discente. 

Metodologicamente, para o aprofundamento de conhecimento e discussões sobre 

o determinado tema em questão, foi realizada uma pesquisa teórica de natureza 

qualitativa, onde foi executada uma análise conceitual do material citado acima, e ainda 

uma complementação de embasamento teórico através de livros técnicos e outros artigos 

em mesma linha de pesquisa.  

2. Entendendo a Geração dos Nativos Digitais 

Eles estão por toda a parte, os denominados Nativos Digitais, ou melhor, aqueles 

que nasceram após 1980, quando a Era da Informação estava em transição, hoje, estes, 

populam grande parte do planeta. E conforme Palfrey e Gasser (2011) citam, os 

principais aspectos ou momentos de suas vidas, sofrem interferência das tecnologias 

digitais, desde o seu nascimento, como é visto naquela garota de 9 anos que vence 

qualquer adulto no videogame que tenha o triplo de sua idade, ora naquele garoto 

prodígio, que aos 14 anos já inventou um aplicativo, ou até mesmo em um bebê recém-

nascido que já está ligado a geração online, devido a uma série de fotos digitais que são 

captadas dele a cada minuto.  

Esses jovens estão acostumados a receber as informações de maneira rápida e 

imediata, eles possuem a capacidade de serem multitarefas, quando ouvem uma música, 

ao mesmo tempo que enviam uma mensagem para seus amigos e ainda se conectam à 

Internet em seus smartphones. Para Prensky (2001), “as crianças nascidas em qualquer 

cultura aprendem a linguagem digital facilmente”, pois eles possuem a facilidade de se 

adaptarem e interagirem com diversas mídias simultaneamente, em função de estarem 

sempre, desde a época em que nasceram, cercados de aparatos eletrônicos. 

Outrossim, Palfrey e Gasser (2011), destacam que os nativos são muito criativos. 

Pois quando estes percebem que certa informação pode ser facilmente manipulada, ou 

seja, algo que eles podem monitorar e reconfigurar de várias maneiras novas e 

intrigantes, isso pode significar uma atualização de perfil em rede social mais „na 

moda‟, ou então o upload de um vídeo ou filme preferido. Outra habilidade em que se 

destaca o nativo, é a aptidão de interatividade com o games, a forma com que este 
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aprende, autodidaticamente, a estratégia e criatividade necessárias que lhe capacitarão a 

progredir para a próxima fase do jogo (PESCADOR; 2010, p.4)    

Como é de ciência, a explosão da era digital afetou a todos os seres humanos, 

porém “o mundo digital oferece oportunidades novas para aqueles que sabem como 

aproveitá-las. Essas oportunidades possibilitam novas formas de criatividade, 

aprendizagem, empreendimento e inovação.” (PALFREY, GASSER. 2011, p.24). 

Portanto, faz-se importante discutir que no meio de tantas revoluções 

tecnológicas, inserir ferramentas educacionais a âmbito escolar, que assessorem o 

desenvolvimento de práticas diárias sobre estilos novos de aprendizagem, pode ser um 

desafio para muitos, mas é também uma oportunidade de dinamizar a didática e 

possibilitar novas formas ensino.    

3. Ferramentas Eletrônicas Nas Escolas 

A utilização da informática contribui no auxílio aos professores em sua 

incumbência de propagar o conhecimento e ainda utilizando uma nova forma de ensinar, 

cada vez mais dinâmica, lúdica, criativa e que contribui para novas descobertas. E, para 

o discente, essas ferramentas tecnológicas, quando aplicadas em âmbito escolar, 

trabalham como facilitadoras, pois são capazes de sustentar a aquisição de 

conhecimento, motivando a vontade de aprender do aluno e possibilitando novas 

interações com a tecnologia. 

4. Uso de Novas Tecnologias pelos Docentes 

Em uma sociedade onde o conhecimento é evidência, a educação obriga-se a 

tornar este fato visível, e utilizá-lo como favorecimento para uma nova abordagem de 

ensino, em que componentes tecnológicos são implementados em âmbito escolar com o 

intuito de tornar fácil o acesso à informação e também levar em consideração que o 

ingresso à mesma possui um valor incalculável que reflete na vida social e econômica 

da população mundial. 

Com o surgimento das novas tecnologias, também novas possibilidades à 

educação se manifestam, requisitando que o professor adote um novo posicionamento 

com relação à instrução que ele transmite ao aluno, também na construção do 

conhecimento pelo mesmo e no desenvolvimento de novas competências. Ao docente é 

indispensável que esteja empenhado em aplicar as devidas mudanças conscientemente, 

que conheça as suas limitações e capacidades no momento de escolher qual ferramenta 

tecnológica é melhor empregada em determinado conteúdo de ensino (MERCADO, 

2002).  

Os docentes intitulados analógicos, em grande parte, não possuem o 

conhecimento sobre rudimentos de como as ferramentas eletrônicas, tecnicamente 

funcionam, e consequentemente a maneira que podem ser implementadas como suporte 

ou complementação de atividade em sala de aula. Porém, o professor que esteja disposto 

a imergir na massa digital e quebrar este paradigma, necessariamente, deve provocar 

uma mudança de atitude e também de valores do seu trabalho, e assim, prover situações 

de interação onde os alunos podem praticar o que aprendem em sala de aula através de 

ferramentas tecnológicas, tais como um computador executando um software educativo 

que contribui para a construção de conhecimento de maneira lúdica (VALENTE, 1998).  
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Ou seja, o educador deve encetar a premissa necessária, para que seja possível 

recontextualizar o aprendizado e as experiências vividas no decorrer de sua formação, 

transpassada para a sua prática em sala de aula, harmonizando as necessidades dos seus 

alunos nativos digitais e os objetos pedagógicos que se propõem a atingir. Torna-se de 

fundamental importância que o docente tenha conhecimento sobre as possibilidades das 

ferramentas tecnológicas, para poder utilizá-las como instrumentos para o ensino-

aprendizagem e aperfeiçoar a sua prática em sala de aula.  

DE acordo com Marques e Caetano (2002, p. 137), a formação dos professores é 

alicerce fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. Assim, para que os 

professores possam fazer parte do mercado de trabalho em uma sociedade competitiva e 

cada vez mais exigente de um profissional qualificado, este deve possuir uma formação 

atual e dominar as novas ferramentas digitais a ponto de adotá-las no processo de 

ensino, e ainda buscar ocupar-se com os mais atuais meios de informação tecnológica a 

fim de promover a construção do conhecimento através da interação aluno-tecnologia, 

onde essa irá elevar a qualidade da educação e também permitirá um avanço pedagógico 

da escola e docente 

5. Contribuições Práticas das Ferramentas Eletrônicas: Scratch  

Scratch é uma linguagem de programação gráfica que facilita a criação de jogos 

de computador, histórias animadas, tutoriais ou até mesmo simulações científicas, além 

de outras tarefas. Ele foi criado para tornar o aprendizado de programação com jogos, 

arte, ciência e matemática mais fácil e divertido. Scratch é um projeto que foi 

desenvolvido no ano de 2007 pela equipe do Lifelong Kindergarten Group do 

Massachussetts Institute of Technology (MIT) Media Lab. 

Por tratar-se de uma interface gráfica, o Scratch permite que os programas sejam 

montados como blocos, onde cada bloco contém um comando separado que 

aleatoriamente pode ser agrupado e assim encaixar diversas mídias, tais como imagens, 

sons e textos Também no site oficial do Scratch, através da sua comunidade ativa, os 

usuários podem visualizar os jogos, animações e projetos que são compartilhados por 

outros desenvolvedores. 

5.1 Aplicabilidade do Scratch em Sala de Aula 

A mestranda em Educação pela UNISC, professora Vanice Hentges, no ano de 

2014, realizou a aplicação do projeto de conclusão do curso de Sistemas de Informação 

na Faculdade Antônio Meneghetti, através do uso do ambiente Scratch no processo de 

aprendizagem lógico-matemático de estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental 

de uma escola municipal da região central do estado do Rio Grande do Sul.  

No presente, será apresentado o trabalho executado com alunos de 11 a 13 anos 

– nativos digitais - que compõem a turma do 5º ano. A mesma utilizou o instrumento de 

observação da interação dos alunos com o computador e a habilidade dos mesmos 

desenvolverem a programação nele, no decorrer das aulas que ocorriam durante 60 

minutos, duas vezes por semana, no laboratório de informática da escola, pelo período 

de três semanas. 

Primeiramente, foi realizada uma entrevista com a professora regente da turma 

com o objetivo de fazer um levantamento e diagnóstico quanto ao uso e conhecimento 
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dos mesmos com relação ao computador, onde constatou-se que as crianças possuem 

conhecimento básico em informática. A referida professora destacou que desloca os 

estudantes ao laboratório de informática quinzenalmente e percebe que nestas aulas 

específicas, consegue captar a atenção dos alunos.  

Da mesma forma, foi aplicado um questionário com a turma, onde estes 

responderam que unanimemente utilizam computador, seja na escola, em casa, 

lanhouses e ainda em casa de parentes ou vizinhos, o que demonstra a realidade da 

tecnologia nas mais diversas classes sociais. Um dos gráficos presentes na monografia 

da graduada, indica que todos os estudantes utilizam acesso ao computador e internet 

para jogos, 75% utiliza para realização de trabalhos e pesquisas escolares e 65,50% para 

acesso a redes sociais. Conforme Hentges cita (2014):  

Pode-se perceber que a maioria utiliza os jogos para o que não traz 

necessariamente novos aprendizados e sendo assim, pode-se concluir, que 

como ainda existe um contraste de gerações onde pais, professores e pessoas 

próximas na maioria das vezes não possuem conhecimento para auxiliar em 

um uso construtivo do computador.  

Quer dizer, a fim de ativar o desenvolvimento das crianças, jovens e 

adolescentes, é imprescindível, no cotidiano do mesmos, que se faça presente algumas 

pessoas „chave‟, que manuseando as ferramentas educacionais eletrônicas, como 

plataformas digitais (Scratch), softwares lúdicos e também jogos estimulará o raciocínio 

e a criatividade, de acordo com o estilo de aprendizagem de cada aluno; essas pessoas, 

podem ser gestores e/ou diretores de escolas, docentes, pedagogos, e até mesmo os 

progenitores podem dar sequência aos métodos desenvolvidos com os nativos digitais 

em sala de aula. Nas primeiras aulas com a turma do 5º ano, apresentou-se aos alunos o 

objetivo do projeto, bem como a exibição do Scratch, suas funcionalidades básicas, os 

principais comandos, e as informações indispensáveis para a utilização do mesmo, 

posteriormente os estudantes usufruíram do primeiro contato com o ambiente.  

O ambiente tornou-se um atrativo para os alunos, que demonstraram elevado 

interesse e vontade de instruir-se mais a respeito do Scratch, portanto, nas aulas 

seguintes, foi-se aprimorando as atividades propostas em aula. Uma delas, tratava-se dos 

discentes desenvolverem um jogo de labirinto através de variáveis, que possuísse 

sensores com sons, incrementando um placar somatório de pontos (cada vez que o ator 

recolhesse objetos no decorrer do caminho do labirinto) e ainda deveriam complementar 

seu layout com o recurso aparência.  

Conforme proferido, no decorrer das aulas, foram sendo propostas atividades 

que desafiavam os discentes, implicitamente, incitava-os a desenvolverem um modo de 

pensar que os auxiliasse na resolução dos problemas, ou seja, a aplicabilidade da 

ferramenta Scratch contribuiu para a evolução de diversas habilidades mentais dos 

alunos que se propuseram a utilizá-la.  

Segundo Felder e Silvermann (1998, p. 674), os estudantes podem aprender de 

diversas maneiras, alguns vendo e ouvindo, outros refletindo e agindo, também há 

aqueles que memorizam, vizualizam e desenham modelos matemáticos, entre outros. 

Esses chamados estilos de aprendizagem, podem ser desenvolvidos de acordo com o 

perfil de cada aluno, gerando assim novas possibilidades de descobertas e 

desenvolvimento de habilidades no quesito aprendizagem e também criatividade. 
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Para Soares et al. (2014, p. 47-57): 

[…] os aplicativos com caráter/intenção para fins educacionais permitem 

criar novas oportunidades aos alunos/ crianças para desenvolver 

competências quanto à comunicação, à compreensão (leitura), raciocínio 

lógico e à criatividade, além de poder tornar a aula mais dinâmica, flexível e 

colaborativa. 

6. Conclusão 

Como conclusão ao trabalho prático em sala de aula, notou-se que a 

implementação do instrumento de programação, o uso da plataforma Scratch, trouxe 

contribuições valiosas sobre a possibilidade do uso de novas ferramentas tecnológicas 

na estruturação da metodologia aplicada à construção da aprendizagem. Ademais 

relatou-se facilidade de entendimento do conteúdo matemático pelos discentes, o 

aprazimento dos mesmos em manusear um material que faz-se incomum em seu dia-a-

dia. 

Segundo análise do questionário final aplicado aos docentes após algumas 

semanas decorridas, percebeu-se o desenvolvimento do raciocínio-lógico dos alunos no 

desenvolvimento das tarefas, que foram estimulados a criação de diversos, tais como 

histórias, jogos, músicas, entre outros. Também notou-se significativa mudança no 

comportamento da maioria dos alunos, que demonstraram sinais de criatividade ao 

explorar a ferramenta, e ao produzir novas ações para execute-las através da plataforma.  

Reafirma-se que as ferramentas eletrônicas possuem um impacto considerável 

no sistema educacional de ensino utilizado pelos docentes, visto que estes obrigam-se a 

estar em constante formação em termos de conteúdo e métodos de uso da tecnologia, 

que se unificados com a implementação prática de uma nova técnica a âmbito escolar, 

ensejam dinamismo à didática e possibilitam novas formas ensino. 

Com base nos dados fornecidos na monografia, onde houve a aplicação prática 

do uso de uma plataforma digital com alunos do ensino fundamental, incorporado às 

pesquisas em fontes bibliográficas, e acréscimo de embasamento teórico através de 

livros técnicos e outros artigos em mesma linha de pesquisa, demonstra-se que a 

inserção das ferramentas eletrônicas possuem potencial satisfatório para auxiliar os 

docentes em sala de aula, além do que, tem objetivo de beneficiar os alunos quanto a 

absorção de conhecimento através da utilização dos instrumentos eletrônicos no ensino 

aprendizagem.  

Por conseguinte, trabalhar com Scratch ou qualquer outro instrumento eletrônico 

dentro das salas de aula, torna-se eficaz para alcançar os objetivos pedagógicos 

almejados, e ainda coadjuvam como instrumento para estratégia didática, visto que as 

tecnologias surgem possibilitando novas formas de aquisição de informação e 

aprendizado. Quando bem aplicadas e orientadas aos alunos nativos digitais, as 

vantagens são diversas, enriquecem a prática pedagógica, resgatam a atenção e interesse 

dos nativos digitais ao conteúdo escolar, constrói o conhecimento coletivo e virtual, 

coopera no desenvolvimento cerebral das crianças e adolescentes, tornando o seu 

raciocínio-lógico mais sagaz e melhorando significativamente outras características.  
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