
76

Værktøjerne der ser før det sker

En tanke, der tog form i en tysk

forskers hjerne for 42 år siden,

har århusianske forskere udviktet

til værdifutde værktøjer. I IT-byen

Katrinebjerg samarbejder forskere

tæt med erhvervsliv og militær

rundt om i verden om at bruge

værktøjerne, der er baseret på

det, der hedder Farvede Petri Net

AF MALENE GROULEFF, FREELANCEJOURNAL]57

Fatate fejt kan fanges i tide, når mi[i-
tære operationer bliver plan[agt. Dyre-

bar tjd kan spares, når nye mobiltete-
foner skaL udviktes og designes.

Farvede Petri Net er ikke nogen
spåkugte. Det er bedre. Det er nemtig
grafiske værktøjer, der baserer sig på

grundig anatyse frem for gætværk og

tågesnak. 0g så er de oven i købet
gratis at bruge.

Mode[Leri n gsværktøjerne Farvede

Petri Net, som også kaldes CPN. er så

atsidige, at det kan lyde meget abstrakt,
når man sætter ord på hvad teorien og

værktøjerne kan bruges tit: Det handter
om samtidighed, kommunikation og de-

Ling af ressourcer. 0g det handler om at
skabe sig et solidt overbUk over kompli-
cerede processer.

I praksis giver CPN konkrete og kon-
tante resultater. Det har ftere og flere
fået øjnene op for. Vidt forsketlige bran-
cher bruger det. Lige fra nogen. der
arbejder med trafiktys i Brasitien, tjI
nogen. der arbejder med håndtering af
atomaffald i USA.

Tegn og fortæt
Hjernerne bag CPN-værktøjerne findes i
høj grad på Katrinebjerg. CPN-forskerne

her er internationa[t førende. og de

værktøjer, de udvikter. er unikke på ver-
densplan. 1400 forskere rundt omkring
på kloden abonnerer på de århusianske

forskeres maitingListe med nyt om CPN.

CPN fungerer sådan, at man med

computermusen skitserer et fortøb e[Ler

system. Man tegner firkanter og cirkler
og streger. Man forbinder etementerne

og fodrer med data og programmerings-

tekst om, hvordan enkeltdele "snakker

sammen". På CPN-sprog kaldes elemen-
terne pladser og det, der forbjnder
dem, katdes transitioner. Så kan man
ganske enkett trykke på afspiI og simu-
[ere, hvad der vil ske trin for trin. Man

kan ændre på kriterier eller rækkefølge

og se, hvad det fører til
Søren Christensen, forsker på Datalo-

g'isk Institut ved Aarhus Universitet. er
en af drivkræfterne bag forskningen i
CPN i Danmark, der har sin tyngde i
Århus. Sammen med en gruppe på otte
forskere og seks studenterprogrammører
- CPN-gruppen - arbejder han på at
videreudvikle teorien og værktøjerne.

l'arskerne i it-byen h*r en nus i hver
hdnd, ndr de '*rilqer rie grcfske værk^

tøje; {awede Peti Net

- Styrken ved at bruge CPN er, at det
ikke er skræddersyet til nogen bestemt
anvendetse, men er meget generelt.
Svagheden er, at man ofte er nødt ti[
at tiLpasse det tit de konkrete forhotd.
før det btiver rigtigt godt at bruge.
siger Søren Christensen.

I firserne udviktede Århus-forskerne
CPN-værktøjerne i samarbejde med

Meta Software i Boston, USA. Søren

Christensen og Kurt Jensen tilbragte to
år i Boston. Amerikanerne stod for sa[g

og distribution, men i midten af
hatvfemserne valgte de at trække sig ud

af samarbejdet. da firmaet skiftede
strategi. Så slog Søren Christensen og
koltegerne i CPN-gruppen tiL og fik lov
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tiL at overtage værktøjerne, der var

blevet ti år gam[e og lidt nedslidte.

- Vi valgte at gøre værktøjerne frjt
titgængeLige for at få så mange som

muligt tiL at bruge dem og for at undgå

at bruge ressourcer på distribution og

satg. På den måde kunne vi komme

[æn gere, vurderede forskerne.

0g de kom Længere. CPN-forskerne

besluttede i 1999 at udvikle et nyt sæt

værktøjer i samarbejde med to grupper
på universitetet: Dels en med fokus på

programmeringssprog, dels en med spe-

ciaLekspertise i brugergrænseftader.

Sjdstnævnte hedder HCI, og det står for
Human Computer Interaction. Deres

medvirken har gjort det mutigt at arbej-

de meget jntuitivt med værktøjerne,

nærmest som med LEG0. Man bruger

hverken menu elter dialogbokse og kan

sågar arbejde med to mus på 6n gang -

en i hver hånd.

I løbet af godt tre år var det nye sæt

værktøjer ktar. Setvom teorien bag CPN

attså har mange årtier på bagen, er den

ikke blevet uaktuet, men derimod mere

sofistjkeret. I en stadig proces arbejder

forskerne skjftevis med teori, praksis og

værktøjer. Det sker i tæt samarbejde

med en række institutjoner og virk-
somheder. som har set en pointe i at
bruge CPN tiI projekter.

Forurening og gtatføre
Det område. CPN bruges atlermest tjL. er
protokoL[er - aLtså beskrivetser af, hvor-
dan computere snakker sammen. CPN

kan på den måde synliggøre kommunjka-

tion og Logistik, der foregår på et usyn-

l"igt plan.

- Der er jo en meget stor standardis-

ering inden for protokoller. Men oven
på dem bygger man jo nogle protokol-

[er, der kan varetage noget, der er

speciett for Lige nøjagtig den type
apparat elter den type anvendetse. 0g

her kan man bruge CPN til at udvikte

nye protoko[|.er.

I et treårigt projekt arbejder Søren

Christensen og hans kolleger sammen

med Ericsson TeLebit om såkatdte ad

hoc netværk med IPv6-protokotter, hvor

CPN spiLLer en vigtig rotte. Det hedder

ad hoc, fordi der er tale om kommuni-

kation metlem sensorenheder, der be-

væger sig etler lander et titfæLdigt sted.

hvor man ingen infrastruktur har. Hvis

der for eksempeI opstår en fartig foru-
rening i et område. kan man fra Luften

kaste nogLe sensorer ned tiI at overvåge

situationen.
Lignende tanker arbejder et ISIS-pro-

jekt på Katrinebjerg med: Life WArning

Systems, LIWAS. Her er sensorerne mon-

teret i bi[er. Id6en er, at biten Længere

fremme på vejen kan advare de bagved-

kørende om faktiske ptetter af is på kø-

rebanen. I stedet for blot at køre var-

somt, fordi meteorologerne har advaret

om ptetvis gtatte veje, så udveksler bit-
erne altså nøjagtige, aktuelle op§snin-
ger med hinanden. Bag LIWAS står Jørn

Eskitdsen, Amfitech ApS, Klaus Marius

Hansen, ISIS Katrinebjerg Software.

Lars M. Kristensen, Data[ogisk Institut,
Aarhus Universitet og Ulrik MerrjLd,

LIWAS ApS.

Samtidigt design af indmad og ind-
pakning
Nokia bruger CPN tiI estjmering af hu-

kommetsesbrug. når setskabet udvikter
nye mobittetefoner.

- Det har utrolig stor værdi, at de-

signeren tidtigt i et designfortøb kan

prøve af og teste, før han bygger "dim-
sen". For når man [aver en ny Nokia-

tetefon, så sker det hete samtidig. Man

begynder faktisk at lave den fosiske
telefon ude i 6n fabrik, mens de Laver

aI softwaren et andet sted. Det viI sige.

at før de laver telefonen, så skal de

vide. hvor meget hukommetse, der skal

være i den og hvilken processor, den

ska[ have, forktarer Søren Christensen.

Den udviktingsproces er CPN-værktøj-

erne vetegnede t'iI at styre. For med

dem kan man finde de punkter, der er

de mest kritiske for ressourcerne i tete-
fonen - aLtså for hukommeLse, beregn-

ing og kommunikation.
- Det er måske der, hvor man er ved

at lave videooptagelser med sin tele-
fon, og den ringer samtidig, giver

Søren Chrjstensen som et eksempe[.

Det australske forsvar samarbejder

også med CPN-gruppen i Århus. Austra-

Lierne blev opmærksomme på mul.ighed-

erne i værktøjet, da Århus-forskeren

Lars Kristensen tog tiL Adetaide j to år

for at forske. Her handler det om minu-
tiøs ptantægning af miLitære operatio-
ner. 0m at forebygge kommunikatjons-
brister og ressourcespiLd.

- De bruger det, når de har en hel

masse ting, der skal foregå samtidigt,
og de har begrænsede ressourcer. Hvis

de skal ftytte noget fra et sted til et
andet, så skaL de bruge nogLe Lastbiter

etter fty. Når de gør det, er der andre,

der er forhindrede i at bruge dem. Derfor

er det ikke tige meget, hvilke rækkeføtge

man får udført alle tingene i.
- Ved at beskrive atle delelementer,

kan vores værktøjer hjæLpe med at
finde a[Le måder at sammensætte en

ptan på. De kan vælge den, der er bedst

ud fra nog[e bestemte kriterjer. Krite-
riet kan være den ptan. der er hurtigst
færdig, den der koster mindst eLLer den,

der er sikrest.
- CPN kunne også være værdifuld for

en nødhjæLpsorganisation, hvor det
også er meget kritisk, at man får de

rigtige ting gjort først. fortætter Søren

C h ri stense n.

Hvert efterår samler CPN et haLvt

hundrede mennesker fra hid og did tit
en workshop i Århus. Her bHver der

udvekstet erfaringer med værktøjet på

tværs af erhvervstiv. universiteter og

myndig heder.
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