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Inleiding 
 
De afstudeeropdracht gaat over het modelleren en analyseren van de architectuur van 
FRIDA met behulp van de applicatie CPNTools. FRIDA is bedoeld voor bedrijven die 
goederen moeten vervoeren en bedrijven die deze goederen vervoeren. FRIDA is een 
internet gebaseerde applicatie die het hele traject automatiseert van het aanmaken van 
orders tot de betaling van deze orders. Voor het modelleren en het analyseren is de 
documentatie gebruikt die beschikbaar is gesteld door de ontwerpers (ControlPay) van 
FRIDA. Om de architectuur van FRIDA correct en zo duidelijk mogelijk te modelleren 
en te analyseren is gebruik gemaakt van gekleurde petri-netten (CP-nets). 
 
De keuze van CP-nets voor het modelleren en analyseren heeft een aantal voordelen. CP-
nets geven een omschrijving van het gemodelleerde systeem en daarom kunnen ze 
gebruikt worden als specificatie voor het betreffende systeem, of als presentatie van het 
systeem om de werking van het systeem aan anderen eenvoudig uit te leggen. 
Doordat er een model van een systeem gemaakt wordt, is het mogelijk om het betreffende 
systeem te analyseren voordat het geimplementeerd wordt. Op deze manier kunnen snel 
en efficient fouten achterhaald worden die misschien tijdens de implementatie niet naar 
boven zouden komen, of te veel tijd in beslag zouden nemen om te herstellen. 
Naast het modelleren hebben CP-nets nog een voordeel, en dat is de formele analyse van 
CP-nets. Doordat er een aantal analysemethoden zijn waarmee CP-nets op allerlei 
eigenschappen geanalyseerd kunnen worden, wordt het inzicht in het systeem vergroot en 
helpt de analyse bij probleemoplossing en bij het ontwerpen van een correct systeem. 
 
De keuze van CPNTools is gemaakt op basis van de ondersteuning die het programma 
biedt op het gebied van modelleren en op het gebied van analyseren van CP-nets. Een 
belangrijk voordeel van het modelleren, met CPNTools, is het gebruik maken van 
hiërarchieën, waardoor CP-nets gemodelleerd kunnen worden op niveaus en zo het 
overzicht over het systeem behouden blijft. De interface is heel gebruiksvriendelijk en 
vooral ook duidelijk in het weergeven van fouten die zowel tekstueel als grafisch te zien 
zijn. De modellen kunnen gevalideerd worden door middel van simulatie die zowel 
interactief als automatisch uitgevoerd kan worden. 
Wat analyse betreft, kan CPNTools een “State Space Analysis” uitvoeren. Deze 
analysemethode maakt een rapport waarin de boundedness properties, home properties en 
liveness properties vermeld staan voor het betreffende net. Dit zijn echter niet de enige 
analysemethodes die gebruikt zijn om de CP-nets te analyseren. 
 
Naast de analysemethodes die CPNTools biedt, worden de modellen nog geanalyseerd 
met behulp van plaats- en transitie-invarianten en soundness. De analyse van de modellen 
wordt per hiërarchieniveau uitgevoerd omdat het gehele model te complex is om in een 
keer te analyseren.  
De analyse gebeurt volgens een bepaald patroon. Ten eerste wordt er een simulatie 
uitgevoerd om het model te valideren. De simulatie vindt plaats op grond van scenario’s. 
Vervolgens wordt de “State Space Analysis” uitgevoerd. Hierna worden de plaats en 
transitie invarianten berekend. Tot slot werd het model onderworpen aan de soundness 
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analyse. Om de analyse eenvoudiger te maken worden de CP-nets geabstraheerd tot P-
nets. Dan worden de modelleertechnieken onderzocht om zo netten (bijv. WF-nets) te 
vinden met eigenschappen (bijv. soundness) die van belang waren voor de verdere 
analyse. Om de analyse van soundness eenvoudiger te maken, wordt het P-net door 
middel van reductietechnieken verkleind tot een eenvoudiger net waarop de analyse van 
soundness uitgevoerd kon worden. 
 
Tot slot wordt er een conclusie met betrekking tot de specificaties van de architectuur van 
FRIDA gemaakt. Deze conclusie komt tot stand door het vergelijken van de bevindingen 
van de analyse van de CP-nets en de specificaties van de architectuur van FRIDA. 
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1 FRIDA 
 
De informatie van dit hoofdstuk is samengesteld met behulp van de website van 
ControlPay [7] en de documentatie van de architectuur van FRIDA [1]. FRIDA is een 
internet gebaseerde applicatie die ontworpen is door ControlPay. Deze applicatie zorgt 
ervoor dat orders tussen twee partijen correct afgehandeld worden. FRIDA is bedoeld 
voor twee soorten gebruikers. Aan de ene kant zijn dat de “carriers”, bedrijven die 
goederen vervoeren en aan de andere kant zijn dat de “shippers”, bedrijven die goederen 
vervoerd willen hebben. FRIDA zorgt ervoor dat shippers een order kunnen plaatsen voor 
het vervoer van hun goederen. Vervolgens wordt deze order door een carrier uitgevoerd. 
Het hele proces van het aanmaken van een order tot aan de betaling van de betreffende 
order, met alle bijkomende functies van gegevensbeheer, rapportage, beveiliging etc. 
worden door FRIDA geautomatiseerd. 
 
FRIDA is opgebouwd uit zes modules die een order achtereenvolgens door moet lopen 
om goed afgehandeld te worden. Deze modules zijn in figuur 1 [1] weergegeven. De 
modules vormen de basis voor de hierarchische modules op het hoogste niveau van de 
CP-nets die gerealiseerd zijn om de architectuur te modelleren. 
 
  
 
 
 

Figuur 1: modules van FRIDA 

New  customer 
and/or 

contracts 
Order 

allocation 
Order

fulf ilment
Invoice

Receipt &
Matching

Payment Reporting  

 
Omdat het aanmaken van orders, de controle op het vervullen van een order, de 
administratie van de order en de financiële afhandeling van de order geautomatiseerd 
wordt, leidt dit tot een grote kostenbesparing voor beide partijen. Voor het onderhoud en 
de beveiliging van alle gegevens wordt het systeem gehost bij ControlPay om neutraliteit 
en betrouwbaarheid te garanderen. 
Doordat FRIDA een internet gebaseerde applicatie is, kunnen orders online aangemaakt, 
onderhouden en in de gaten gehouden worden. Gedetailleerde, relevante en up-to-date 
informatie over de betreffende orders is online op te vragen door zowel de shippers als de 
carriers. 
 
Hieronder zijn de specificaties van de modules weergegeven. 
 
New customer and/or contracts 

• Opslaan van algemene gegevens, contracten en business rules van carriers 
• Opslaan van algemene gegevens, contracten en business rules van shippers 
• Controle van de ingevoerde gegevens 
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Order Allocation 
• Handmatige invoer van een order 
• Elektronische invoer van een order 
• Aanmaken en bevestigen van een order en deze doorsturen naar de betreffende 

carrier 
 
Order Fulfillment 
 

• Voorberekening van de te verwachten kosten van de order 
• Verwerken van afwijkingen van de vervulde order 
• Verwerken van de onverwachte kosten van de vervulde order 

 
Invoice Receipt and Matching 
 

• Afhandelen van een vervulde order, binnengekomen op papier 
• Afhandelen van een vervulde order die electronisch is ontvangen 
• Binnengekomen order vergelijken met de oorspronkelijke order 
• Binnengekomen order koppelen aan oorspronkelijke order 
• Opstellen van de factuur van de order 

 
Payment 
 

• Afhandelen van de betaling van de factuur van de order 
 
Reporting 
 

• Opstellen van een financieel rapport 
• Opstellen van een beoordelingsrapport 
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2 Formele definities 
 
In dit hoofdstuk zijn de definities vermeld die nodig zijn voor het bewijzen van het 
behoud van soundness van reductie technieken en de abstractie van een CP-net met 
behulp van een P-net. Sommige definities zijn definities uit bestaande bronnen en 
sommige definities zijn zelf geïntroduceerd. Verder zijn bewijzen geleverd voor het 
behoud van soundness van de reductietechnieken en het behoud van soundness voor de 
abstractie van een CP-net met behulp van een P-net. De bewijzen zijn gemaakt met 
behulp van de definities in dit hoofdstuk  

2.1 Definities met betrekking tot P-nets 
 
In dit subhoofdstuk zijn alle formele definities vermeld die nodig zijn om de formele 
analyse van de P-nets uit te voeren. Mits anders vermeld dan komen de definities uit het 
dictaat systeemmodelleren 1 [2]. 
 
Definitie 1 (P-net): Een P-net is een tupel FTPN ,,=  waarvoor geldt: 

• P is een eindige set van plaatsen. 
• T is een eindige set van transities. 
• F is een eindige set van pijlen (flow relation). Formeel: →×∪× )()(: PTTPF N 

 
Definitie 2 (multi-set [4]): Een multi-set m, over een niet-lege set S, is een functie 

N]. Sms is een notatie voor het weergeven van de set van alle multi-sets over S. 
De natuurlijke getallen 

→∈ Sm [
}|)({ Sssm ∈  zijn de coëfficiënten van de multi-set. We schrijven 

 wanneer . ms∈ 0)( ≠sm
 
Definitie 3 (marking): Markings zijn configuraties van een net. Een marking M van N is 
een multi-set over P. Met andere woorden: een mapping van P naar N waar M(p) het 
aantal tokens van p in M weergeeft. We schrijven (N,M) om een P-net aan te geven met 
marking M (marked P-net). 
 
Definitie 4 (post- and presets): Gegeven een transitie Tt∈ , de preset  van t bestaat uit 
alle inkomende plaatsen van t en de postset 

t•
•t  van t bestaat uit alle uitgaande plaatsen 

van t. Dit zijn bags over P gegeven door:  en  voor 
iedere . Op een gelijke wijze geldt voor een 

),()( tpFpt
def
=• ),()( ptFpt

def
=•

Pp∈ Pp∈ , dat de preset  en de postset 

van p bags zijn over T gegeven door:  en  voor 
iedere . 

p•

•p ),()( ptFtp
def
=• ),()( tpFtp

def
=•

Tt∈
 
Definitie 5 (enabledness van een transitie): transitie t is enabled in een marking m in een 
P-net wanneer geldt txmx •=⊆∃ : . 
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Definitie 6 (vuring): een transitie t die enabled is, in een marked P-net (N,M) kan vuren 
en daarmee actie t uitvoeren. Dit resulteert in een nieuwe marking M’ gedefinieer door 

. Een marked P-net (N,M ) kan vuren wanneer er een transitie t is die 
enabled is. 

•+•−= ttMM
def

'

 
Definitie 7 (vuringssequentie): Een sequentie ntt ,.....,1=σ  van transities is een 
vuringssequentie in (N,M) wanneer er markings M1,.....Mn bestaan zodat 

. We schrijven dan . n

ttt

MMM
n

→→→ ...
21

1 nMM
σ
→

 
Definitie 8 (bereikbaarheid): We zeggen dat een marking M’ bereikbaar is in (N,M) 

wanneer er een vuringssequentie σ bestaat zodanig dat . Voor een bereikbare 

marking M’ van M schrijven we . 

'MM
σ
→

'MM
∗

→
 
Definitie 9 (deadlock): Een transitie t van een marked P-net (N, M0) is “dead” wanneer er 
geen marking M’ is die bereikbaar is van M0 waardoor t kan vuren. Een marking M is in 
een deadlock in een P-net N wanneer alle transities van of (N, M) “dead” zijn. 
 
Definitie 10 (boundedness): Een plaats p van een marked P-net (N,M0) is bounded 
wanneer er een natuurlijk getal n is waarvoor geldt dat voor iedere bereikbare marking 
het aantal tokens in p maximaal n is. Een plaats p is k-bounded wanneer voor iedere 
bereikbare toestand geldt dat het aantal tokens in p maximaal k is. Een marked net (N,M0) 
is (k-) bounded wanneer alle plaatsen van dat net (k-)bounded zijn. Een 1-bounded plaats 
of net wordt ook wel “safe” genoemd. 
 
Definitie 11 (liveness): Een transitie t van een marked P-net (N,M0) is live wanneer voor 
iedere bereikbare marking M er een marking M’ is die bereikbaar is van M en t enabled. 
Een net N is live wanneer alle transities van dit net live zijn. 
 
Definitie 12 (plaatsinvariant): ),,( FTPN =  is een P-net. Een mapping Z is een 
plaatsinvariant wanneer voor iedere transitie 

→PI :
Tt∈  geldt: ∑ ∑

•∈ •∈

=
tp tp

pIpI )()( . 

 
Definitie 13 (transitie-invariant): ),,( FTPN =  is een P-net. Een mapping N is 
een transitieinvariant wanneer voor iedere plaats 

→TJ :
Pp∈  geldt: ∑ ∑

•∈ •∈

=
pt pt

tJtJ )()( . 

 
Definitie 14 (path): Stel  is een P-net en ),,( FTPN = )(,1 TPnn k ∪∈ . Een ongericht 
pad C van een node n1 naar een node nk is een sequentie knnn ......, 21 , , 
voor j=1...k, zodat voor iedere i met 

)( TPn j ∪∈

ki <≤1  geldt of . Het 
pad is gericht wanneer  voor alle geschikte i. 

0),( 1 >+ii nnF 0),( 1 >+ ii nnF
0),( 1 >+ii nnF
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Definitie 15 (connectedness): Een P-net ),,( FTPN =  is “connected” wanneer voor 
iedere node uit  er een undirected pad leidt naar een andere node. Wanneer er 
voor iedere node uit  een directed pad is naar een willekeurige andere node, dan 
is het net “strongly connected”.  

)( TP ∪
)( TP ∪

 
Definitie 16 (Workflow-net (WF-net)): Een P-net N is een WF-net wanneer geldt: 

• N heeft twee speciale plaatsen i en f. Plaats i, met ∅=• i , is een initiële plaats en 
plaats f, met , is een eindigende plaats. ∅=•f

• Wanneer er een sluitende transitie t aan N toegevoegd wordt die plaatsen f en i 
met elkaar verbindt (  en ][ ft =• ][it =• ), dan is het resulterende P-net strongly 
connected. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: WF-net 
 

Definitie 17 ( tWorkflow-net (tWF-net)): Een P-net N is een tWF-net wanneer geldt: 
• N heeft twee speciale transities it en . Transitie ft it is een initiële transitie 

waarvoor geldt:  = Ø en transitie  is een eindigende transitie waarvoor geldt: 
= Ø . 

t• ft
f•

• Wanneer er een plaats p aan N wordt toegevoegd die de transities it en  met 
elkaar verbindt, dan is het resulterende P-net strongly connected. 

ft

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: tWF-net 
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Definitie 18 (State Machine Workflow net (SMWF)): Een P-net N is een State Machine 
(SM) wanneer geldt 1||1|:| ≤•∧≤•∈∀ ttTt . N is een State Machine Wokflow-net 
(SMWF) wanneer N een WF-net en een State Machine is.  
 
Definitie 19 (Marked Graph Workflow net (MGWF)): een P-net N is een Marked Graph 
(MG) wanneer geldt: 1||1|:| ≤•∧≤•∈∀ pppp . N is een Marked Graph Workflow-net 
(MGWF) wanneer N een WF-net en een Marked Graph is.  
 
Definitie 20 (Free-choice Workflow net (FCWF)): Een P-net N is een Free-Choice P-net 
wanneer geldt: 212121 ,, ttttTtt •=•⇒∅≠•∩•∈∀ . Een P-net is een Free-Choice WF-
net (FCWF) wanneer het P-net een WF-net en een Free-Choice net is. 
 
Definitie 21 (soundness): Een WF-net is k-sound wanneer er voor iedere marking M, die 
bereikbaar is van marking , geldt dat er een vuringssequentie bestaat die leidt van M 
naar . Formeel: . Een WF-net is sound wanneer het 
voor iedere natuurlijke k, k-sound is (k geeft het aantal tokens in i en f aan).  

ki
kf )()(: kk fMMiM →⇒→∀

 
Definitie 22 (isomorf net): Twee P-nets ),,( 1111 FTPN = , ),,( 2222 FTPN =  zijn isomorf 
wanneer er twee bi-jectieve functies bestaan ,  zodanig dat 21: PPrp → 21: TTrt →

))(),((),())(),((),(:, 11 prtrFptFtrprFtpFTtPp pttp =∧=∈∈∀ . Deze functies 
definiëren het hernoemen van plaatsen en transities van N1, dat resulteert in N2. Deze 
hernoemingsfuncties voor WF-nets kunnen alleen initiële naar initiële en eindigende naar 
eindigende plaatsen mappen. 
 
Definitie 23 (plaats verbetering): Laat N een P-net zijn met een plaats p en en N1 een 
WF-net zijn met een initiele plaats i en een eindigende plaats f zodat de nodes disjoint 
zijn. De plaats verbetering van net N met net N1 is een net GTTpPPN ,},{\' 11 ∪∪= , 
waar G de verandering van de union is van de flow relations zodat pi •=•  en •=• pf  
(zie figuur 3a). 
 
Definitie 24 (transitie verbetering): Laat N een P-net zijn met een transitie t en en N1 een 
WF-net zijn met een initiele transitie ti en een eindigende transitie tf zodat de nodes 
disjoint zijn. De transitie verbetering van net N met net N1 is een net 

GtTTPPN },{\,' 11 ∪∪= , waar G de verandering van de union is van de flow 
relations zodat  en tti •=• •=• tt f  (zie figuur 3b). 
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Figuur 3a: plaats verbetering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3b:transitie verbetering 
 
Definitie 25 (client-server koppeling): Laat ),,( 1111 FTPN =  en  twee 
disjoint tWF-nets zijn met initiële en eindigende transities respectievelijk , 
Q een set van plaatsen die disjoint is met P1 en P2 en 

),,( 2222 FTPN =

2121 ,,, ffii tttt
)()((: 1221 TTTTQcs ×∪×→  een 

injectieve functie zijn zodat er een Qqq fi ∈,  bestaat met 
, . We schrijven  voor ),()( 21 iii ttqcs = ),()( 21 ff ttqfcs = )(qcst )(1 qcsoπ  - de projectie 
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van cs op het eerste component (transmitter), en  voor )(qcsr )(2 qcsoπ  - de projectie 
van cs op het tweede component (receiver). Hierbij is π  het symbool voor projectie. 
Een client-server coupling (CS-coupling)  is een tWF-net ),,,( 21 csQNNCS N

FTTQPPN ,, 2121 ∪∪∪=  met de initiële transitie ti1 en de eindigende transitie tf1  
(zie figuur 4) waarvoor geldt dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 4: Client-server coupling 
 
 
Definitie 26 (isomorfe koppeling): Laat N1,N2 disjoint SMWF-nets zijn met 
corresponderende state machines N1, N2 en w1,w2 als verbeteringsfuncties en daarbij zijn 

,  isomorfe netten met hernoemingsfuncties rp,rt. Laat N een parallelle compositie 

zijn van N1,N2 waar voor iedere transitie  of een CS-coupling 

1

_

N 2

_

N
_

Tu∈
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),)),((),(( 21 uutN csQurwuwCS  of  wordt toegepast zodat 

voor iedere  met 

),),()),((( 12 uuN csQuwurwCS
_

, Tvu ∈ vu •=•  de koppeling van paren 
 in dezelfde richting gaat (client-server voor beiden of 

server-client), en daarbij vormt iedere dergelijke koppeling een sound tWF-net.  
))((),()),((),( 2121 vrwvwurwuw tt

 

2.2 Reductietechnieken 
 
Reductietechnieken worden hier gebruikt om soundness makkelijker te bewijzen. Het P-
net wordt door de reductietechnieken aanzienlijk gereduceerd zodat soundness snel en 
eenvoudig berekend kan worden. Er is bekend [3] van de zes reductietechnieken (zie 
figuur 5 [3]) dat ze de eigenschappen liveness, boundedness en safeness behouden. In dit 
hoofdstuk wordt het bewijs gegeven dat deze reductietechnieken ook soundness 
behouden. 

 
Figuur 5: Reductietechnieken 
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Fusie van een serie plaatsen 
 
Omschrijving: Laat  een WF-net zijn met een marking M en een transitie 

 waarvoor geldt dat 
),,( FTPN =

Tt∈ }{}{}{ tpqtpt =•∧=•∧=•  voor de plaatsen . Door 
deze reductietechniek wordt het WF-net 

Pqp ∈,
)',','(' FTPN =  met een marking M’ gemaakt 

waarvoor geldt dat }{}),{\(' rqpPP ∪= , , }{\' tTT =
),(),('),(),(),(':' uqFurFquFpuFruFTu =∧+=∈∀ , 
),(),('),(),(':}'\{:' usFusFsuFsuFrPsTu =∧=∈∈∀ , )()()(' qMpMrM +=  en 

. )()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀
 
Hulplemma: Laat  een WF-net zijn met marking M0  en laat 

 een WF-net zijn met een marking M’0, dat is verkregen door de fusie van 
een serie plaatsen van het WF-net 

),,( FTPN =
)',','(' FTPN =

),,( FTPN =  zoals hierboven beschreven. Voor elke 

vuringssequentie σ  en marking M1 zodanig dat  bestaat er een 

vuringssequentie σ’ en een marking M1’  zodanig dat  en 

 en 

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM += )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀  (1).  

Voor elke vuringssequentie 'σ  en marking M1’ zodanig dat  bestaat er een 

vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  en   

en  (2).  

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

10 MM
N

σ
→ )()()(' qMpMrM +=

)()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀
 
Bewijs:  Eerst gaan we (1) bewijzen met inductie naar de lengte van σ . 
Basisstap: εσ =  )0( =σ  Neem εσ ='  dan geldt M1=M0, M’1=M’0, 

 en )()()(' 111 qMpMrM += )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ . 
IH: Voor elke vuringssequentie σ  van lengte n en elke marking M1 zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ’ en een marking M1’  zodanig dat 

 en 

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )()()(' 111 qMpMrM +=  en )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ . 

IS: Voor n+1 hebben we σ u waar Tu∈  en σ  is een vuringssequentie van lengte n. 

Volgens de IH weten we dat  gesimuleerd kan worden met  waar σ’ 

een vuringssequentie  is en marking M1’  zodanig dat  
10 MM

N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM +=  en 
  .  )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀

Beschouw de vuring . Als u=t dan geldt 21 MM
u

N
→ )()()(' 221 qMpMrM +=  (omdat 

) en )()()()( 2211 qMpMqMpM +=+ )()()(':}'\{ 121 sMsMsMrPs ==∈∀ . Dus 

 wordt gesimuleerd met . Als 20 MM
u

N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
N

σ
→ tu ≠  dan is u enabled in (N’,M1’) en  
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voor  geldt dat  en '
2

'
1 MM

u
→ )()()( 22

'
2 qMpMrM += )()(':}'\{ 22 sMsMrPs =∈∀ . 

Dus  wordt gesimuleerd met . 20 MM
u

N

σ
→ 2

'

'0 '' MM
u

N

σ
→

 
Nu gaan we (2) bewijzen met inductie naar de lengte van 'σ . 
Basisstap: εσ ='  )0'( =σ  Neem εσ =  dan geldt M1=M0, M’1=M’0, 

 en )()()(' 111 qMpMrM += )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ . 
IH: Voor elke vuringssequentie 'σ  van lengte n en elke marking M’ zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  

en   en 
1

'

'0 '' MM
N

σ
→ 10 MM

N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM += )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ .  
IS: Voor n+1 hebben we 'σ u waar Tu∈  en 'σ  is een vuringssequentie van lengte n. 

Volgens de IH weten we dat  gesimuleerd kan worden met  waar σ 

een vuringssequentie is en marking M1 zodanig dat 
1

'

'0 '' MM
N

σ
→ 10 MM

N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM +=  en 
.  )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀

Beschouw de vuring . Aangezien 2'1 '' MM
u

N
→ 'Tt ∉ , tu ≠  en u enabled is in (N,M1)  en 

voor  geldt dat  en 21 MM
u
→ )()()( 22

'
2 qMpMrM += )()(':}'\{ 22 sMsMrPs =∈∀ . 

Dus  wordt gesimuleerd met  □ 2

'

'0 '' MM
u

N

σ
→ 20 MM

u

N

σ
→

 
Lemma: Wanneer de plaatsen p en q van het WF-net ),,( FTPN =  gefuseerd worden tot 
plaats r in WF-net , blijft soundness behouden. )',','(' FTPN =
 
Bewijs: Als eerste gaan we bewijzen dat wanneer N sound is, ook N’ sound is. We 

moeten dan bewijzen dat voor alle ∈k N en voor alle M’ zodanig dat ' geldt 

. Beschouw een marking M’ zodanig dat . Met behulp van het 

hulplemma kunnen we concluderen dat er een marking M is zodanig dat  waar 

 en 

][
*

'
Mi

N

k →

]['
*

'

k

N
fM → '][

'
Mi

N

k
∗

→

Mi
N

k
∗

→][

)(')()( rMqMpM =+ )()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀ . We weten dat N sound is, dus 

volgens de definitie van soundness geldt . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  . Dus wanneer 

N sound is dan is N’ ook sound. 

][ k

N
fM

∗

→

]['
'

k

N
fM

∗

→

Nu gaan we bewijzen dat wanneer N’ sound is, N ook sound is. We moeten dan bewijzen 

dat voor alle N en voor alle M zodanig dat geldt . Beschouw een ∈k Mi
N

k
*

][ → ][
*

k

N
fM →
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marking M zodanig dat . Met behulp van het hulplemma kunnen we 

concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  waar 

 en 

Mi
N

k
∗

→][

'][
'
Mi

N

k
∗

→

)()()(' qMpMrM += )()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀ . We weten dat N’ sound is, dus 

volgens de definitie van soundness geldt . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M is zodanig dat . Dus wanneer N’ 

sound is, is N ook sound □ 

]['
'

k

N
fM

∗

→

][ k

N
fM

∗

→

 
Fusie van een serie transities 
 
Omschrijving: Laat  een WF-net zijn met een plaats ),,( FTPN = Pp∈  en de transities 

 waarvoor geldt dat Tut ∈, }{}{}{ ptuptp =•∧=•∧=• . Door deze reductietechniek 
ontstaat het net  waarvoor geldt )',','(' FTPN = }{\' pPP = , , }{}),{\(' vutTT ∪=

),(),(),('),(),(),(':' uqFtqFvqFquFqtFqvFPq +=∧+=∈∀  en 
),(),('),(),(':}'\{:' wqFwqFwqFwqFvTwPq =∧=∈∈∀ , , 

. )(),()()(':}{\ pMsuFsMsMpPs +=∈∀
 
Hulplemma: Laat  een WF-net zijn met marking M0  en laat 

 een WF-net zijn met een marking M’0 verkregen door de fusie van een 
serie plaatsen van het WF-net 

),,( FTPN =
)',','(' FTPN =

),,( FTPN =  zoals hierboven beschreven. Voor elke 

vuringssequentie σ en marking M1 zodanig dat  bestaat er een vuringssequentie 

σ’ en een marking M1’ zodanig dat  en 

 (1).  

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

)(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀

Voor elke vuringssequentie σ’ en marking M1’ zodanig dat  bestaat er een 

vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  en  

 (2).  

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

10 MM
N

σ
→

)(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀
 
Bewijs: Eerst wordt het bewijs geleverd voor (1) met inductie naar de lengte van σ . 
Basisstap: εσ =  )0( =σ  Neem εσ ='  dan geldt M1=M0, M’1=M’0 en 

. )(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀
IH: Voor elke vuringssequentie σ  van lengte n en elke marking M1 zodanig dat 

, bestaat er een vuringssequentie σ’ en een marking M1’  zodanig dat 

 en . 

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀

 18



IS: Voor n+1 hebben we σ w waarbij voor w geldt dat Tw∈  en σ  is een 

vuringssequentie van lengte n. Volgens de IH weten we dat  gesimuleerd kan 

worden met  waar σ’ een vuringssequentie is en marking M1’  zodanig dat 

 en 

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀ . 

Beschouw de vuring . Als w=t dan geldt 

 en 
21 MM

w

N
→

),()()(:}{\ 12 stFsMsMpPs +=∈∀ 1)()( 12 += pMpM . Dus dan geldt 

 en  wordt gesimuleerd met 

. Als w=u dan geldt 

)(),()()(':}{\ 221 pMsuFsMsMpPs +=∈∀ 20 MM
w

N

σ
→

1

'

'0 '' MM
v

N

σ
→ ),()()(:}{\ 12 stFsMsMpPs +=∈∀  en 

. Dus dan geldt 1)()( 12 −= pMpM )(),()()(':}{\ 221 pMstFsMsMpPs +=∈∀  en 

 wordt gesimuleerd met . Als 20 MM
w

N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
v

N

σ
→ utw ,≠  dan is w enabled in (N’,M1’) 

en voor  geldt dat 21 '' MM
w
→ )('),()(')(':}{\ 222 pMsuFsMsMpPs +=∈∀ . Dus 

 wordt gesimuleerd met . 20 MM
w

N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
N

σ
→

 
Nu wordt het bewijs geleverd voor (2) met inductie naar de lengte van 'σ . 
Basisstap: εσ ='  )0'( =σ  Neem εσ =  dan geldt M1=M0, M’1=M’0 en 

. )(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀
IH: Voor elke vuringssequentie 'σ  van lengte n en elke marking M’ zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  

en  
1

'

'0 '' MM
N

σ
→ 10 MM

N

σ
→

)(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀ .  
IS: Voor n+1 hebben we 'σ w waarbij voor w geldt dat Tw∈  en 'σ  is een 

vuringssequentie van lengte n. Volgens de IH weten we dat  bestaat die 

gesimuleerd kan worden met  waar marking M1  zo is dat  en 

. 

1'0 '' MM
N

∗

→

10 MM
N

∗

→ 1'0 MM
N

σ
→

)(),()()(':}{\ 111 pMsuFsMsMpPs +=∈∀

Beschouw de vuring . Als w=v dan geldt 

. Dus  wordt gesimuleerd met  

. Als  dan is w enabled in (N,M1) en voor  geldt dat 

2'1 '' MM
w

N
→

)(),()()(':}{\ 112 pMsuFsMsMpPs +=∈∀ 2

'

0 '' MM
N

σ
→

20 MM
tu

N

σ
→ vw ≠ 21 MM

w
→
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)(),()()(':}{\ 222 pMsuFsMsMpPs +=∈∀ . Dus  wordt gesimuleerd met 

 □ 

2

'

0 '' MM
w

N

σ
→

20 MM
w

N

σ
→

 
Lemma: Wanneer de transities t en u van het WF-net ),,( FTPN =  gefuseerd worden tot 
transitie v in WF-net , dan blijft soundness behouden. )',','(' FTPN =
 
Bewijs: Als eerste gaan we bewijzen dat wanneer N sound is ook N’ sound is. We moeten 

dan bewijzen dat voor alle N en voor alle M’ zodanig dat geldt .  ∈k '][
*

'
Mi

N

k → ]['
*

'

k

N
fM →

Beschouw een marking M’ zodanig dat . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M is zodanig dat  waar 

. We weten dat N sound is, dus volgens de 

definitie van soundness geldt . Met behulp van het hulplemma kunnen we 

concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  . Dus wanneer N sound is 

dan is N’ ook sound. 

'][
'
Mi

N

k
∗

→

Mi
N

k
∗

→][

)(),()()(':}{\ pMsuFsMsMpPs +=∈∀

][ k

N
fM

∗

→

]['
'

k

N
fM

∗

→

Nu gaan we bewijzen dat wanneer N’ sound is, N ook sound is. We moeten dan bewijzen 

dat voor alle N en voor alle M zodanig dat geldt . Beschouw een 

marking M zodanig dat . Met behulp van het hulplemma kunnen we 

concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  waar 

. We weten dat N’ sound is, dus volgens de 

definitie van soundness geldt . Met behulp van het hulplemma kunnen we 

concluderen dat er een marking M is zodanig dat . Dus wanneer N’ sound is, 

dan is N ook sound □  

∈k Mi
N

k
*

'
][ → ][

*

'

k

N
fM →

Mi
N

k
∗

→][

'][
'
Mi

N

k
∗

→

)(),()()(':}{\ pMsuFsMsMpPs +=∈∀

]['
'

k

N
fM

∗

→

][ k

N
fM

∗

→

 
Fusie van parallelle plaatsen 
 
Omschrijving: Laat  een WF-net zijn met twee plaatsen  waarvoor 
geldt dat 

),,( FTPN = Pqp ∈,
•=•∧•=• qpqp  en M(p)=M(q). Deze reductietechniek, toegepast op dit net, 

resulteert dan in het WF-net )',','(' FTPN =  waarvoor geldt dat }{}),{\(' rqpPP ∪= , 
,  TT ='
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),(),(),('),(),(),(':' uqFupFurFquFpuFruFTu ==∧==∈∀ , 
),(),('),(),(':}'\{:' usFusFsuFsuFrPsTu =∧=∈∈∀ , )()()(' qMpMrM ==  en 

. )()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀
 
Hulplemma: Laat  een WF-net zijn met marking M0  en laat 

 een WF-net zijn met een marking M’0. Het WF-net  is 
verkregen door de fusie van een serie plaatsen van het WF-net  zoals 
hierboven beschreven. Voor elke vuringssequentie σ en marking M1 zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ’ en een marking M1’ zodanig dat 

 en 

),,( FTPN =
)',','(' FTPN = )',','(' FTPN =

),,( FTPN =

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )()()(' 111 qMpMrM ==  en )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀  (1).  

Voor elke vuringssequentie σ’ en marking M1’ zodanig dat  bestaat er een 

vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  en  

 en 

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

10 MM
N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM == )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀  (2).  
 
Bewijs: Eerst gaan we (1) bewijzen met inductie naar de lengte van σ . 
Basisstap: εσ =  )0( =σ  Neem εσ ='  dan geldt M1=M0, M’1=M’0,  

 en )()()(' 111 qMpMrM == )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ . 
IH: Voor elke vuringssequentie σ  van lengte n en elke marking M1 zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ’ en een marking M1’  zodanig dat 

 en  en 

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )()()(' 111 qMpMrM == )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ . 

IS: Voor n+1 hebben we σ w waar Tw∈  en σ  is een vuringssequentie van lengte n. 

Volgens de IH weten we dat  gesimuleerd kan worden met  waar σ’ 

een vuringssequentie  is en marking M1’  zodanig dat  en 

 en 

10 MM
N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM == )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ .  

Beschouw de vuring . Als w=u dan is w enabled in (N’,M1’) en geldt  

 en M2(p)=M2(q)=M’2(r). Dus dan kan  

gesimuleerd worden met .  Als w=t dan is w enabled in (N’,M1’) en geldt 

 en M’2(p)=M1(p)-1. Dus dan geldt 

 en 

21 MM
w

N
→

)()(':}'\{ 22 sMsMrPs =∈∀ 20 MM
w

N

σ
→

1

'

'0 '' MM
w

N

σ
→

)()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀

)()()(' 221 qMpMrM == )()(':}'\{ 21 sMsMrPs =∈∀  en kan  20 MM
w

N

σ
→

 21



gesimuleerd worden met . Als 1

'

'0 '' MM
w

N

σ
→ uw ≠  dan is w enabled in (N’,M1’) en geldt 

dat ),(),(),('),(),(),(':' uqFupFurFquFpuFruFTu ==∧==∈∀ , 
),(),('),(),(':}'\{:' usFusFsuFsuFrPsTu =∧=∈∈∀ , Dus dan geldt 

 en M2(p)=M2(q)=M’2(r) en kan  wordt 

gesimuleerd met . 

)()(':}'\{ 22 sMsMrPs =∈∀ 20 MM
w

N

σ
→

1

'

'0 '' MM
w

N

σ
→

 
Nu gaan we (2) bewijzen met inductie naar de lengte van 'σ  
Basisstap: εσ ='  )0'( =σ  Neem εσ =  dan geldt M1=M0, M’1=M’0,  

 en )()()(' 111 qMpMrM == )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ . 
IH: Voor elke vuringssequentie 'σ  van lengte n en elke marking M’ zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  

en   en 
1

'

'0 '' MM
N

σ
→ 10 MM

N

σ
→

)()()(' 111 qMpMrM == )()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀ .  
IS: Voor n+1 hebben we 'σ w waar Tw∈  en 'σ  is een vuringssequentie van lengte n. 

Volgens de IH weten we dat  gesimuleerd kan worden met  waar σ 

een vuringssequentie is en marking M1 zodanig dat   

en . 

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ 10 MM

N

σ
→

10 MM
N

σ
→ )()()(' 111 qMpMrM ==

)()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀

Beschouw de vuring . Als w=u dan geldt 2'1 '' MM
w

N
→ )()()(' 111 qMpMrM ==  en  

 dus is w enabled in (N,M1). Dus dan geldt 

 en 

)()(':}'\{ 11 sMsMrPs =∈∀

)()()(' 112 qMpMrM == )()(':}'\{ 12 sMsMrPs =∈∀  en kan  

gesimuleerd worden met . Als 

2'0 '' MM
w

N

σ
→

20 MM
w

N

σ
→ uw ≠  dan geldt dat 

),(),(),('),(),(),(':' uqFupFurFquFpuFruFTu ==∧==∈∀ , 
),(),('),(),(':}'\{:' usFusFsuFsuFrPsTu =∧=∈∈∀  dus is w enabled in (N,M1). Dus 

dan geldt  en )()()(' 112 qMpMrM == )()(':}'\{ 12 sMsMrPs =∈∀  en kan  

gesimuleerd worden met  □ 

2

''

'0 '' MM
w

N

σ
→

20 MM
w

N

σ
→

 
Lemma: Wanneer de plaatsen p en q van het WF-net ),,( FTPN =  samengevoegd 
worden tot de plaats r in net WF-net )',','(' FTPN = , dan blijft soundness behouden. 
 
Bewijs: Als eerste gaan we bewijzen dat wanneer N sound is ook N’ sound is. We moeten 

dan bewijzen dat voor alle N en voor alle M’ zodanig dat geldt .  ∈k '][
*

'
Mi

N

k → ]['
*

'

k

N
fM →

 22



Beschouw een marking M’ zodanig dat . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M is zodanig dat  waar 

 en 

'][
'
Mi

N

k
∗

→

Mi
N

k
∗

→][

)()()(' qMpMrM == )()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀ . We weten dat N sound is, dus 

volgens de definitie van soundness geldt . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  . Dus wanneer 

N sound is dan is N’ ook sound. 

][ k

N
fM

∗

→

]['
'

k

N
fM

∗

→

Nu gaan we bewijzen dat wanneer N’ sound is, N ook sound is. We moeten dan bewijzen 

dat voor alle N en voor alle M zodanig dat geldt . Beschouw een 

marking M zodanig dat . Met behulp van het hulplemma kunnen we 

concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  waar 

 en 

∈k Mi
N

k
*

'
][ → ][

*

'

k

N
fM →

Mi
N

k
∗

→][

'][
'
Mi

N

k
∗

→

)()()(' qMpMrM == )()(':}'\{ sMsMrPs =∈∀ . We weten dan N’ sound is, dus 

volgens de definitie van soundness geldt . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M is zodanig dat . Dus wanneer N’ 

sound is, is N ook sound □  

]['
'

k

N
fM

∗

→

][ k

N
fM

∗

→

 
Fusie van parallelle transities 
 
Omschrijving: Laat  een WF-net zijn met twee transities  waarvoor 
geldt dat . Deze reductietechniek, toegepast op dit net, resulteert in het 
WF-net  waarvoor geldt dat 

),,( FTPN = Trt ∈,
•=•∧•=• utut
),,( 1111 FTPN = PP =1 , , }{}),{\(1 vutTT ∪=

),(),(),('),(),(),(':' uqFtqFvqFquFqtFqvFPq ==∧==∈∀  en 
),(),('),(),(':}'\{:' qwFqwFwqFwqFvTwPq =∧=∈∈∀ ,  )()(':' sMsMPs =∈∀ . 

 
Hulplemma: Laat  een WF-net zijn met marking M0  en laat 

 een WF-net zijn met een marking M’0. Het WF-net  is 
verkregen door de fusie van een serie plaatsen van het WF-net  zoals 
hierboven beschreven. Voor elke vuringssequentie σ en marking M1 zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ’ en een marking M1’ zodanig dat 

 en  (1).  

),,( FTPN =
)',','(' FTPN = )',','(' FTPN =

),,( FTPN =

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )()(':' 11 sMsMPs =∈∀
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Voor elke vuringssequentie σ’ marking M1’ zodanig dat  bestaat er een 

vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  en  

 (2).  

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

10 MM
N

σ
→

)()(': 11 sMsMPs =∈∀
 
Bewijs: Eerst gaan we (1) bewijzen met inductie naar de lengte van σ . 
Basisstap: εσ =  )0( =σ  Neem εσ ='  dan geldt M1=M0, M’1=M’0 en 

. )()(':},'\{ 11 sMsMqpPs =∈∀
IH: Voor elke vuringssequentie σ  van lengte n en elke marking M1 zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ’ en een marking M1’  zodanig dat 

 en  

10 MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→ )()(':' 11 sMsMPs =∈∀ .  

IS: Voor n+1 hebben we σ w waar Tw∈  en σ  is een vuringssequentie van lengte n. 

Volgens de IH weten we dat  gesimuleerd kan worden met  waar σ’ 

een vuringssequentie  is en marking M1’  zodanig dat  en  

.  

10 MM
N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
N

σ
→

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

)()(':' 11 sMsMPs =∈∀

Beschouw de vuring . Als w=t of w=u dan is transitie v in (N,M’1) enabled. 

Dus  wordt gesimuleerd met . Als 

21 MM
w

N
→

20 MM
w

N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
v

N

σ
→ tw ≠  en uw ≠  dan is w enabled 

in (N’,M1’). Dus  wordt gesimuleerd met . 20 MM
w

N

σ
→ 1

'

'0 '' MM
w

N

σ
→

 
Nu wordt het bewijs geleverd voor (2) met inductie naar de lengte van 'σ . 
Basisstap: εσ ='  )0'( =σ  Neem εσ =  dan geldt M1=M0, M’1=M’0 en 

. )()(':},'\{ 11 sMsMqpPs =∈∀
IH: Voor elke vuringssequentie 'σ  van lengte n en elke marking M’ zodanig dat 

 bestaat er een vuringssequentie σ en een marking M1 zodanig dat  

en  .  
1

'

'0 '' MM
N

σ
→ 10 MM

N

σ
→

)()(':' 11 sMsMPs =∈∀
IS: Voor n+1 hebben we 'σ w waarbij voor w geldt dat Tw∈  en 'σ  is een 

vuringssequentie van lengte n. Volgens de IH weten we dat er een  bestaat die 

gesimuleerd kan worden met  waar σ een vuringssequentie is en marking M1  

zodanig dat  en 

1

'

'0 '' MM
N

σ
→

10 MM
N

σ
→

10 MM
N

σ
→ )()(':' 11 sMsMPs =∈∀ . 
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Beschouw de vuring . Als w=v dan is transitie t enabled in (N,M1). Dus 

 wordt gesimuleerd met . Als 

21 '' MM
w

N
→

2

'

0 '' MM
v

N

σ
→ 20 MM

t

N

σ
→ vw ≠  dan is w enabled in (N,M1). 

Dus  wordt gesimuleerd met . In beide gevallen blijft gelden 

 □ 
2

'

0 '' MM
w

N

σ
→ 20 MM

w

N

σ
→

)()(':' 11 sMsMPs =∈∀
 
Lemma: Wanneer de parallele transities t en u van het WF-net ),,( FTPN =  gefuseerd 
worden tot een transitie v in het net WF-net ),,( 1111 FTPN = , dan blijft soundness 
behouden. 
 
Bewijs: Als eerste gaan we bewijzen dat wanneer N sound is ook N’ sound is. We moeten 

dan bewijzen dat voor alle N en voor alle M’ zodanig dat geldt .  ∈k '][
*

'
Mi

N

k → ]['
*

'

k

N
fM →

Beschouw een marking M’ zodanig dat . Met behulp van het hulplemma 

kunnen we concluderen dat er een marking M is zodanig dat  waar  

. We weten dat N sound is, dus volgens de definitie van soundness 

geldt . Met behulp van het hulplemma kunnen we concluderen dat er een 

marking M’ is zodanig dat  . Dus wanneer N sound is dan is N’ ook sound. 

'][
'
Mi

N

k
∗

→

Mi
N

k
∗

→][

)()(':' sMsMPs =∈∀

][ k

N
fM

∗

→

]['
'

k

N
fM

∗

→

Nu gaan we bewijzen dat wanneer N’ sound is, N ook sound is. We moeten dan bewijzen 

dat voor alle N en voor alle M zodanig dat geldt . Beschouw een 

marking M zodanig dat . Met behulp van het hulplemma kunnen we 

concluderen dat er een marking M’ is zodanig dat  waar  

. We weten dan N’ sound is, dus volgens de definitie van 

soundness geldt . Met behulp van het hulplemma kunnen we concluderen dat 

er een marking M is zodanig dat . Dus wanneer N’ sound is, dan is N ook 

sound □  

∈k Mi
N

k
*

'
][ → ][

*

'

k

N
fM →

Mi
N

k
∗

→][

'][
'
Mi

N

k
∗

→

)()(':' sMsMPs =∈∀

]['
'

k

N
fM

∗

→

][ k

N
fM

∗

→

 
Elimination of selfloop places 
 
Omschrijving: : Laat  een WF-net zijn met een plaats ),,( FTPN = Pp∈  waarvoor geldt 
dat  d.w.z. dat p een selfloop plaats is waarvoor gedlt dat 

. Door deze reductietechniek wordt het WF-net  
•=• pp

)),(max)( tpFpM Tt∈≥ )',','(' FTPN =
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gemaakt waarvoor geldt dat }{\' pPP = ,  en, TT ='
),(),('),(),(':}{\:' usFusFsuFsuFpPsTu =∧=∈∈∀ ,  )()(':}{\ sMsMpPs =∈∀ . 

De selfloop plaats p is een resource plaats, d.w.z. dat p gemarkeerd moet zijn in de 
initiële marking. De definitie van soundness, met betrekking tot WF-nets met resource 

plaatsen wordt herschreven tot:  ))()()()(:,( lkkl pfMMiplM +→⇒→+∀
γσ

 
Lemma: Verwijdering van een plaats waarvoor geldt dat •=• pp  die verbonden is met 
een WF-net , resulteert in het behoud van soundness van het betreffende 
WF-net. 

),,( FTPN =

 
Bewijs: De marking van een selfloop plaats verandert niet door de vuringen van transitie 
t. Aangezien , kan p de enabledness van transities niet 
beinvloeden. Omdat  constant blijft voor iedere marking M, blijft de soundness van het 
WF-net ook constant. Net alsof plaats p er niet is. Onder de conditie dat  geldt dat 
het WF-net met een (resource) selfloop plaats ook sound is, wanneer hetzelfde WF-net 
zonder de (resource) selfloop plaats sound is. □ 

)),(max)( tpFpM Tt∈≥
lp

|| pl •≥

 
Elimination of selfloop transitions 
 
Omschrijving: Laat  een WF-net zijn met een transitie   waarvoor 
geldt dat , d.w.z. dat t een selfloop transitie is. Door deze reductietechniek wordt 
het WF-net  gemaakt waarvoor geldt dat 

),,( FTPN = Tt∈
•=• tt

)',','(' FTPN = PP =' ,  en, }{\' tTT =
),(),('),(),(':}{\:' usFusFsuFsuFtTsPu =∧=∈∈∀ , )()(': sMsMPs =∈∀  

 
Lemma: Verwijdering van een transitie waarvoor geldt dat •=• tt  die verbonden is met 
een WF-net , resulteert in het behoud van soundness van het betreffende 
WF-net. 

),,( FTPN =

 
Bewijs: Wanneer t verwijderd wordt, zoals in N’ het geval is, worden de markings 
daardoor niet beinvloed. Omdat de markings constant blijven, blijft soundness van het 
WF-net ook constant. 
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2.3 Definities met betrekking tot CP-nets 
 
In dit subhoofdstuk zijn alle formele definities vermeld die nodig zijn om de formele 
analyse van de CP-nets uit te voeren. De meeste definities zijn afkomstig uit een bron van 
Kurt Jensen [4]. 
 
Definitie 27 ( CP-net [4]): Een CP-net is een tupel ttc qgCNATPSN ,,,,,,,=  
waarvoor geldt: 

•  S is een eindige set van niet-lege types (color sets). De set van types legt de 
waarde van de data vast en de functies die gebruikt kunnen worden in de 
expressies van het net (bijv. pijlexpressies en guardexpressies). Wanneer het 
gewenst is, kunnen de types gedefiniëerd worden met behulp van “many-sorted 
sigma algebra” (zoals in de theorie van abstracte data types). We nemen aan dat 
ieder type minstens één element heeft. 

•  P is een eindige set van plaatsen. 
•  T is een eindige set van transities. 
•  A is een eindige set van pijlennamen.  
•  N is een nodefunctie die gedefiniëerd is van A naar . De 

nodefunctie mapt iedere pijl naar een set van twee elementen waar het eerste 
element de bronnode is en het tweede element de doelnode. De twee nodes 
moeten in soort verschillen (de ene moet een plaats zijn en de ander een transitie). 
Een CP-net kan niet meerdere pijlen in dezelfde richting hebben tussen dezelfde 
set van nodes.  

)()( PTTP ×∪×

•  C is een kleurfunctie die gedefiniëerd is van P naar S. De kleurfunctie C mapt 
elke plaats p naar een type C(p). Intuitief betekent dit dat iedere token van p een 
datawaarde heeft die hoort bij C(p).  

•  gt is een guardfunctie die gedefiniëerd is van TEms naar B. Voor TE geldt dat 
.  )}(|),{( pCcPpcpTE ∈∧∈=

• qt is een transformatiefunctie die gedefiniëerd is van Rms naar Vms. Voor R geldt 
dat  )}(}{|),{( pCctpPpcpR ∈∧•∈∧∈=  en voor V geldt dat 

)}(}{|),{( qCdtqPqdqV ∈∧•∈∧∈= .  
 
De plaatsen, transities en pijlen zijn beschreven door drie sets P, T en A die eindig en 
paarsgewijs disjoint behoren te zijn.  

 
Definitie 28 (gekleurde marking [4]): Een token element is een paar (p,c) met  en 

. De set van alle token elementen wordt aangeduid met TE. Een gekleurde 
marking is een multi-set over TE. 

Pp∈
)( pCc∈

 
Definitie 29 (structural equivalentie tussen een P- en een CP-net): Een CP-net Nc en een 
P-net N zijn structureel equivalent wanneer geldt dat FFTTPP ccc =∧=∧=  waar 

 voor elke |)},()(|{|),( yxaNAaayxFc =∧∈= )()(),( PTTPyx ×∪×∈ . 
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Definitie 30 (ontkleuringsfunctie f die van een gekleurde marking Mc een ongekleurde 
marking M maakt): Laat Mc een marking zijn van een CP-net Nc en M een marking zijn 
van een structureel equivalent P-net N. M(p,c) is het aantal tokens (p,c) in M. Functie f 
stelt een gekleurde marking voor met behulp van een normale marking door de kleuren 
niet in acht te nemen zodat geldt )),()(:()( ∑

∈

=∈∀⇔=
Cc

cpMpmPpmMf . 

 
Definitie 31 (guardfunctie gt van een transitie t van een CP-net): De guardfunctie is een 
mapping B, waar →Xgt : ))}(:),(()(|{ pCcMcptMfMX ∈∈∀∧•== . 
 
Definitie 32 (transformatiefunctie qt van een transitie t van een CP-net): De 
transformatiefunctie is een mapping , waar ZYqt →:

))}(:),(()()(|{ pCcMcptrueMgtMfMY t ∈∈∀∧=∧•==  
))}(:),(()(|{ pCcMcptMfMZ ∈∈∀∧•==  

 
Definitie 33 (enabledness van een CP-net): Transitie t, met een guardfunctie gt en een 
ontkleuringsfunctie f (die hoort bij transitie t), is enabled in marking M in een CP-net 
wanneer geldt: truexgtxfMx t =∧•=⊆∃ )()(: .  
 
Definitie 34 (vuringsregel CP-nets): Wanneer een transitie t enabled is, dan geldt 

 en kan transitie t vuren. Dit resulteert in een nieuwe marking M’ 
waarvoor geldt .  

truexgMx t =⊆∃ )(:
)(' xqxMM t+−=

 

2.4 Abstractie van een CP-net met behulp van een P-net 
 
De berekening van soundness van een CP-net is niet mogelijk doordat de tokens gekleurd 
zijn. Vandaar dat het CP-net omgezet zal worden in een structureel equivalent P-net en 
zal er met deze abstractie van het CP-net de analyse van soundness uitgevoerd worden. In 
dit hoofdstuk zullen we met behulp van het behouden van de eigenschappen van 
deadlock, bereikbare deadlock en boundedness laten zien dat wanneer het geabstraheerde 
P-net sound is, men mag aannemen dat het CP-net structureel ook sound is. Om deze 
abstractie te laten slagen zullen wel laten zien dat een CP-net well-formed moet zijn en 
structureel equivalent moet zijn met het geabstraheerde P-net. 
 
De manier waarop vuringen plaatsvinden in een CP-net en in een P-net verschillen van 
elkaar. In een CP-net zijn de vuringen van transities afhankelijk van de kleur van de 
tokens van de marking, omdat de guard van de transitie de kleuren van de tokens eerst 
evalueert voordat er gevuurd wordt. In een P-net kan een transitie vuren wanneer deze 
genoeg tokens ter beschikking heeft. 
Om een abstractie van een CP-net te maken, moet er een eis gesteld worden aan het CP-
net en het geabstraheerde P-net. Deze eis is de structurele equivalentie tussen de beide 
netten.  
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Dat houdt in dat de plaatsen, transities, in- en output pijlen gelijk zijn aan elkaar in de 
beide netten. De marking van een P-net wordt verkregen van een marking van het CP-net 
door het verwijderen van de data (de kleur) van de tokens. Hiervoor is een functie f 
geïntroduceerd (zie definitie 30) die iedere gekleurde marking mapt op diens ongekleurde 
marking. 
 
Behoud van deadlock 
 
Omdat deadlock door soundness uitgesloten wordt, zullen we bewijzen dat door de 
abstractie van het CP-net de eigenschap van deadlock behouden blijft. Hierdoor kunnen 
we onze aanname versterken over de soundness van het CP-net. 
 
Als eerste gaan we na of een CP-net met een gegeven initiële marking geen deadlock 
bevat. In figuur 6 is te zien dat een P-net dat niet in een deadlock toestand verkeerd, 
echter wel een structureel equivalent CP-net heeft dat wel in een deadlock toestand 
verkeerd. Dat betekent dat de afwezigheid van deadlock in een P-net niet de afwezigheid 
van deadlock in een CP-net impliceert. 
 

0 

P1 

P2 

P1 

t
P2 

t

●

●

●

●

CP-Net P-Net  
 
 

 
 
 
 g = p1>0 ^ p2<0   

 
                -1 

 
Figuur 6: CP-net deadlock maar P-net geen deadlock 

 
Om de structurele equivalentie te laten slagen moet er nog een eis gesteld worden aan het 
CP-net. Het CP-net moet well-formed zijn. Dit houdt in dat er altijd aan tenminste één 
guard wordt voldaan. 
 
Definitie (29) well-formedness van een CP-net: Een CP-net Nc is well-formed wanneer 
voor iedere transitie t van Nc en iedere gekleurde marking M, waarvoor geldt dat 

, het volgende geldt )(Mft ⊆• trueMgttTt tc =•=•∈∃ )(::
111 . 

 
Lemma: Laat Nc een well-formed CP-net zijn en N een P-net zijn die structureel 
equivalent met elkaar zijn. Wanneer (Nc,M) in een deadlock toestand verkeert, dan 
verkeerd (N,f(M)) ook in een deadlock toestand. 
 
Bewijs: Neem aan dat de stelling fout is. Dit betekent dat het CP-net (Nc,M) in een 
deadlock toestand verkeert maar het P-net (N,f(M)) niet. Dan bestaat er een enabled 
transitie t in (N,f(M)), wat impliceert dat )()()(: MfxftxfMx ⊆∧•=⊆∃ . We weten 
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echter dat (Nc,M) geen enabled transities bevat. Dus t is niet enabled in (Nc,M) wat 
betekent dat  falsexgt =)( .
Omdat Nc een well-formed net is, is er een transitie t1 waarvoor geldt dat 1tt •=•  en 

. Dit betekend dat t1 is enabled in (Nc,M). Dit is in tegenspraak met het feit 
dat  (Nc,M) in een deadlock toestand verkeert, wat inhoudt dat onze aanname niet klopt. 
Hierdoor kunnen we concluderen dat de stelling klopt. 

truexgt =)(
1

 
Behoud van bereikbare deadlock 
 
Omdat bereikbare deadlock door soundness uitgesloten wordt, zullen we bewijzen dat 
door de abstractie van het CP-net de eigenschap van bereikbare deadlock behouden blijft. 
Hierdoor kunnen we onze aanname versterken over de soundness van het CP-net. 
 
Lemma: Laat Nc een well-formed CP-net zijn en N een P-net zijn die beiden structureel 
equivalent met elkaar zijn. Wanneer (Nc,M0) een deadlock toestand (Nc,M) kan bereiken 
dan kan (N,f(M0)) ook een deadlock toestand (N,f(M)) bereiken. 
 

Bewijs: Omdat er geldt dat , geldt  ook . Door de 
vorige stelling is (N,f(M)) ook in een deadlock toestand. 

MMNc

*

0: → )()(:
*

0 MfMfN →

 
Behoud van boundedness 
 
Omdat boundedness door soundness geimpliceerd wordt, zullen we bewijzen dat door de 
abstractie van het CP-net de eigenschap van boundedness behouden blijft. Hierdoor 
kunnen we onze aanname versterken over de soundness van het CP-net. 
 
Lemma: Nc is een CP-net en N is een P-net die beiden structureel equivalent met elkaar 
zijn. Voor een willekeurige gekleurde marking M geldt dat wanneer (N,f(M)) bounded is, 
ook (Nc,M) bounded is. 
 
Dickson’s Lemma [11]: Laat A een eindigende set zijn en laat B een oneindige subset van 
bag.A zijn. Dan is er een oneindige sequentie b1,b2…. in B waarvoor geldt dat 

. 1: +<∈∀ ii bbi N
 
Bewijs: Neem aan de deze stelling niet klopt. Dit betekent dat het P-net (N,f(M)) bounded 
is, maar dat het CP-net (Nc,M) niet bounded is. In dat geval bestaat er een oneindige 

vuringssequentie Nc:  waarvoor geldt dat 
f(M)<f(M1)<f(M2)<f(M3)…. (dankzij het Dickson’s lemma). Dan geldt ook dat 

 en (N,f(M)) unbounded is. Dit is een 
tegenspraak met het feit dat (Nc,M) bounded is, wat inhoudt dat de aanname niet klopt. 
Hieruit kunnen we concluderen dat de stelling dus wel klopt. 

.......3

3

2

2

1

1
→→→→ MMMM

σσσ

......)()()()(: 3

3

2

2

1

1
→→→→ MfMfMfMfN

σσσ
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3 CPNTools 
 
De informatie van dit hoofdstuk is opgesteld met behulp van de informatie van de 
website van CPNTools [8] en de website van Design/CPN [9]. CPNTools is een 
applicatie voor het modelleren, simuleren en analyseren van CP-nets. De grafische user 
interface heeft de mogelijkheid om input van meerdere bronnen tegelijk te verwerken 
(bijvoorbeeld een muis en een pen). Feedback gebeurt door middel van tekstuele en 
grafische berichten. Doordat er ook data gemodelleerd kan worden, kan men zien wat het 
effect van een actie is op de omgeving en de condities van het model. De grafische 
representatie kan niet alleen gebruikt worden als een omschrijving van het model, maar 
ook als een specificatie voor het systeem en kan verder gebruikt worden om het systeem 
te presenteren aan anderen. 
 

 
 

Figuur 7: GUI van CPNTools 
 
In figuur 7 is de GUI van CPNTools te zien. Hier zijn alle tools weergegeven waarmee 
een CP-net gemodelleerd, gesimuleerd en geanalyseerd kan worden. Met het tabblad 
“Auxilary” is het mogelijk om delen van een CP-net te groeperen en een CP-net van 
commentaar te voorzien. Met behulp van het tabblad “Create” kunnen plaatsen, transities 
en pijlen gemaakt worden. Het tabblad “View” zorgt ervoor dat in- en uitgezoomd kan 
worden op het CP-net. Door middel van het tabblad “Hierarchy” kunnen hierarchische 
transities gemaakt worden in het CP-net. Met dit tabblad kunnen ook de in- en output 
plaatsen van de hiërarchie aangegeven worden. Verder kan een nieuw net met het tabblad 
“Net” aangemaakt worden of een bestaand net geladen, afgesloten, opgeslagen worden 
als binair bestand of opgeslagen worden als een afbeelding. Met het tabblad “Simulation” 
kunnen automatische en interactieve simulaties met het net uitgevoerd worden. Voor de 
formele analyse dient het tabblad “Statespace” die de analyse uitvoert en een rapport 
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maakt met de resultaten. Tot slot kan het CP-net met het tabblad “Style” met kleuren 
uitgebreid worden om zo bepaalde processen duidelijker naar voren te brengen. 
Aan de linkerkant van de GUI is het mogelijk om de tokens van data te voorzien door 
middel van declaraties van variabelen en functies. Aan de linkerkant is ook aangegeven 
uit welke pagina’s het net bestaat zodat gemakkelijk tussen pagina’s gewisseld kan 
worden. 
 
Een CP-net kan uit een aantal modules (pagina’s) bestaan. Iedere module bestaat op diens 
beurt weer uit plaatsen, transities en pijlen. Deze techniek wordt ook wel hierarchisch 
modelleren genoemd. Op deze manier kunnen processen apart gemodelleerd worden, 
terwijl ze toch allemaal een geheel vormen. Het voordeel hiervan is dat in een oogopslag 
de basisstructuur van het model te herkennen is en eenvoudig te zien is hoe de onderlinge 
processen met elkaar communiceren. 
De hiërarchie kan gerealiseerd worden door het toekennen van een bestaande pagina aan 
een bestaande transitie waardoor deze transitie een hierarchische transitie wordt. Met de 
hand moeten dan nog de in- en output pijlen van de hierarchische transitie consistent 
gemaakt worden met de pagina. Deze manier heet de bottum-up aanpak. Bij top-down 
aanpak wordt een bestaande transitie omgezet in een hierarchische transitie. In dit geval 
wordt er een pagina gegenereerd waar de in- en output pijlen van de omgevormde 
transitie op staan zodat men deze kan koppelen aan het nieuwe net dat op deze pagina 
gemodelleerd wordt. Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat, toegekende 
transities die de hiërarchie (module) representeren, niet dezelfde eigenschappen hebben 
(wat betreft vuringen) als gewone transities. 
Terwijl het net gemodelleerd wordt, wordt tegelijkertijd de syntax van het model 
nagekeken. Deze syntax is de basis voor de formele analyse die CPNTools biedt. 
 
Een CP-net kan binnen CPNTools gevalideerd en geverifieerd worden. Validatie gebeurt 
door middel van simulatie. Een simulatie kan uitgevoerd worden op een interactieve of 
op een automatische manier. Bij de interactieve manier kan de gebruiker stap voor stap 
door het model lopen en een keuze maken uit de enablede transities die vervolgens 
kunnen vuren. Dit is een hele goede methode om fouten op te sporen zoals deadlocks en 
oneindige lussen. De gebruiker kan bij de automatische simulatie slechts aangeven 
hoeveel transities er in totaal kunnen vuren. Deze vorm van validatie wordt vooral 
gebruikt om de prestatie van een model te onderzoeken.  
Voor het verifiëren van het model kan de “State Space Analysis” uitgevoerd worden. 
Wanneer een model onderworpen wordt aan de State Space Analysis dan wordt er een 
rapport opgemaakt waar de volgende eigenschappen van het model weergegeven worden: 
boundedness properties, home properties en liveness properties. 
 
CPNTools is heel geschikt voor het modelleren, simuleren en analyseren van CP-nets. 
Het is echter een applicatie die nog steeds in ontwikkeling is en hier en daar geteisterd 
wordt door programmeertechnische fouten. Gelukkig is de hulp die geboden wordt van 
de makers van CPNTools van zeer goede kwaliteit en zijn zij in staat om alle vragen naar 
behoren te beantwoorden. 
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4 Modelleren 
 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe de CP-nets van FRIDA tot stand zijn gekomen met 
behulp van de documentatie van FRIDA en welke modelleertechnieken er gebruikt zijn 
om de CP-nets vorm te geven. 
 
De architectuur van FRIDA is gedocumenteerd met behulp van tekst en modellen. De 
modellen zijn gebaseerd op het framework van ARIS [5]. ARIS (Architecture of 
Integrated Information Systems) is een manier voor het omschrijven, ontwikkelen en 
plannen van bedrijfsstructuren. ARIS biedt een manier van modelleren van management 
structuren van een bedrijf en biedt een basis voor de beschrijving van bedrijfs- en IT-
technische management van processen binnen een bedrijf. Er zijn vier niveau’s voor de 
analyse van verschillende structuren van proces management binnen een bedrijf: 

• niveau 1: Business process design 
• niveau 2: Business process management 
• niveau 3: Workflow (proces controlling) 
• niveau 4: Processing (performance of applications) 

 
Deze vier lagen zijn met elkaar verbonden omdat ze afhankelijk zijn van elkaar. 
Informatie om bedrijfsprocessen te modelleren wordt gebruikt om de onderliggende lagen 
te configureren, terwijl operatieve niveaus (3 en 4) informatie verstrekken die gebruikt 
wordt voor het management van bedrijfsprocessen die weer op hun beurt een 
kwantitatieve basis vormen voor vernieuwende modellen voor bedrijfsprocessen. 
Informatie van niveau 2 over de efficiëntiekosten en de efficiëntie van processen wordt 
gebruikt om continue de bedrijfsprocessen te verbeteren op niveau 1. De vier niveaus zijn 
gecombineerd in een framework dat informatie verschaft over de bouw van de 
verschillende niveaus en hun onderlinge relaties. 
 
In de onderstaande figuur (8) is een tabel weergegeven met de symbolen [6] waarmee een 
model in ARIS gemaakt wordt.  
 
Symbool Naam Omschrijving 

 

Gebeurtenis 
 

Dit symbool is een handeling van het systeem die 
plaatsvindt die geen data verandert. 

 
Functie 

 
Dit symbool is een handeling van het systeem die data als 
invoer heeft, deze data bewerkt en de bewerkte data als 
uitvoer heeft. 

 
Informatie 

object 
Met dit symbool kan een model van commentaar 
voorzien worden. * 

 

 
In/Uitvoer 

 

Dit symbool geeft aan dat er data in of uitvoer 
plaatsvindt. ** 

 

 
Datastroom 

 

Met een pijl (doorgetrokken of gestippelt) wordt het 
verloop van de data door het systeem aangegeven. Soms 
kan het ook alleen om een streep zonder pijl gaan. 
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Proces 

Met dit symbool wordt een hierarchie aangeduidt. Deze 
hierarchie is gerelateerd aan een model. 

 
XOR 

connector 
Exclusive-or join/split 

 
AND 

connector 
AND join/split 

 
OR 

connector 
OR join/split 

 
Data Dit symbool geeft aan welke data bij een handeling 

gebruikt wordt. 

 
Bericht Dit sybool wordt gebruikt om berichten weer te geven 

Figuur 8: ARIS symbolen 
 
* Om verschillende soorten commentaar grafisch van elkaar te onderscheiden kan er 
gekozen worden om verschillende vormen van dit symbool te gebruiken. De vormen 
verschillen van elkaar in het aantal verticale lijnen en de weergave van deze lijnen 
(gestippeld of doorgetrokken) 
** Om verschillende soorten objecten van elkaar te onderscheiden kan er gekozen 
worden om verschillende vormen van dit symbol te gebruiken. De vormen verschillen 
van elkaar in het aantal vierkanten waar ze uit bestaan. 
 
Door interpretatie van deze symbolen zijn de CP-nets ontworpen. De symbolen 
“gebeurtenis”, “functie” en “proces” zijn vertaald naar transities. De symbolen 
“informatie objecten” zijn niet gemodelleerd in de CP-nets aangezien deze symbolen 
voor commentaar gebruikt worden. De symbolen “in/uitvoer” en “data” zijn vertaald naar 
de kleur van de tokens die de betreffende data(objecten) representeren. De transities 
worden met elkaar verbonden door middel van plaatsen. Deze plaatsen zijn echter niet 
terug te vinden als symbolen in de ARIS modellen. De plaatsen bevatten de data van de 
symbolen “in/uitvoer” en “data” die verbonden zijn met het betreffende symbool voor 
transities.   De symbolen voor de XOR, AND en OR connectoren worden gemodelleerd 
met behulp van basispatronen (zie hoofdtuk 4.1). Het symbol “bericht” is gemodelleerd 
met behulp van een transitie die een token verstuurd. Dit token representeert het 
betreffende bericht. Tot slot is het symbol “datastroom” gemodelleerd aan de hand van de 
transities en plaatsen zoals die ontstaan zijn aan de hand van de symbolen in figuur 8. De 
weg die de pijlen weergeven in een ARIS model geeft dezelfde weg weer in het 
betreffende CP-net. Het enige verschil is dat deze weg door meer pijlen beschreven wordt 
in het CP-net. 
 
Het omzetten van ARIS modellen in CP-nets kan niet geautimatiseerd worden omdat de 
ARIS modellen niet formeel en niet compleet zijn. Vandaar dat de ARIS modellen altijd 
begeleidende tekst moeten hebben om het model te verduidelijken. In figuur 9 wordt een 
voorbeeld gegeven van een deel van een ARIS model waarvan niet op een eenduidige 
manier uitgebeeld wordt wat de bedoeling is. 
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Figuur 9: voorbeeld onduidelijk ARIS model 

 
In figuur 9 zijn vier processen weergegeven. Uit het model is niet op te maken in welke 
volgorde de processen uitgevoerd worden. Moeten eerst alle drie de “maintain/update” 
processen uitgevoerd worden, of hoeft alleen maar één van de drie processen uitgevoerd 
te worden, voordat het proces “testing” uitgevoerd wordt? Uit de begeleidende tekst bij 
dit model blijkt dat slechts één van de “maintain/update” processen uitgevoerd hoeft te 
worden voordat het proces “testing” uitgevoerd wordt. Nadat het proces “testing” is 
uitgevoerd kan weer één van de processen “maintain/update” uitgevoerd worden. 
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4.1 Modelleerpatronen 
 
Basispatronen [12] 
 
Sequentie: een proces dat uit een aantal transities bestaat kan alleen voltooid worden 
wanneer de betreffende transities na elkaar, op volgorde vuren. 
 
AND-split: Een transitie die meerdere output plaatsen heeft, waardoor er meerdere 
transities parlallel kunnen vuren. 
 
AND-join:  Een transitie die meerdere input plaatsen heeft, en zo parallelle vuringen van 
processen synchroniseert. Bij dit patroon wordt ervan uitgegaan dat het voorafgegaan is 
door een AND-split. 
 
XOR-split: Een plaats met meerdere output transities. Hierdoor wordt er een keuze 
afgedwongen waardoor één van de output transities gekozen moet worden om te vuren. 
Omdat slechts één van de output transities gekozen kan worden, is hier geen sprake van 
parallelle vuringen. 
 
XOR-join: Een plaats met meerdere input transities. Op deze manier komen alternatieve 
keuzes samen zonder synchronisatie. Bij dit patroon wordt ervan uitgegaan dat het 
voorafgegaan is door een XOR-split. 
 
WF-nets 
 
Er zijn een aantal verschillende WF-nets waar gebruik van is gemaakt. De eigenschappen 
(bijv. soundness) van WF-nets zijn een belangrijk hulpmiddel voor de analyse van deze 
netten. WF-nets worden opgebouwd uit de basispatronen. Hieronder zijn de 
omschrijvingen van de verschillende WF-nets gedocumenteerd. De formele definities van 
deze WF-nets zijn te vinden op blz.11. 
 
State Machine Workflow net (SMWF) [2]: dit type workflow net kan synchronisatie en 
“concurrency” weergeven, maar is niet in staat om conflicten en data-afhankelijke 
beslissingen weer te geven. Iedere SMWF is een sound WF-net. 
 
Marked Graph Workflow net (MGWF) [2]: dit type WF-net is de tegenhanger van het 
SMWF en kan een conflict weergeven met behulp van een plaats met meerdere output 
transities. Het kan echter geen synchronisatie en overeenstemming weergeven. Iedere 
MGWF is sound en heeft geen cycels. 
 
Free-choice Workflow net (FCWF) [2]: free-choice P-nets kunnen zowel 
overeenstemming als ook conflicten weergeven, maar in een beperktere mate dan 
standaard P-nets. De definitie van een free-choice P-net zegt dat de input plaatsen van de 
transities een geheel vormen. Dat wil zeggen dat wanneer een plaats als input dient voor 
meerdere transities (wat kan leiden tot een conflict), dan zijn de andere input plaatsen 
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afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat alle conflicterende transities tegelijk moeten 
kunnen vuren, of geen ervan mag in staat zijn om te vuren. Op deze manier kan de keuze 
vrij gemaakt worden, welke transitie als volgende kan vuren; de aanwezigheid van tokens 
in andere plaatsen wordt niet bij deze beslissing betrokken. 
Een P-net is een FCWF als het zowel een free-choice net als een WF-net is. 
 
Client-server coupling 
 
De client-server coupling [2] bestaat uit twee tWF-nets die met elkaar communiceren. 
Eén tWF-net is de server en het andere tWF-net is de client. Een client-server coupling is 
“safe” wanneer beide tWF-nets “safe” zijn en de koppeling tussen deze twee acyclisch is. 
In figuur 4 [2] is een voorbeeld te zien van een client-server coupling. In dit net is N1 de 
client en N2 de server. We zeggen dat de client-server coupling sound is als de 
resulterende tWF-nets sound zijn. De formele definitie van dit modelleerpatroon is te 
vinden op blz. 12. 
 
 
Hierarchie 
 
Modellen kunnen zeer complex worden. We gebruiken het concept van hiërarchie om 
complexe P-nets structureel te modelleren. Het is geen echt modelleerpatroon, het is een 
mechanisme om structureel en overzichtelijk te modelleren.  
Hieronder zal een voorbeeld gegeven worden hoe een hierarchie met CPNTools 
gemodelleerd wordt. 
 
Binnen CPNTools wordt er van hierarchische transities gebruik gemaakt. Deze transities 
hebben niet meer de eigenschappen van transities hoewel ze er wel uitzien als transities. 
Aan een transitie binnen CPNTools is te herkennen dat deze een hierarchie representeert, 
doordat onder de transitie de naam van de hierarchie staat. Het grote verschil tussen 
gewone transities en hierarchische transities, is de consumptie van tokens. Wanneer een 
gewone transitie meerdere input en output plaatsen heeft, worden de tokens van de input 
plaatsen tegelijk opgenomen en worden betreffende tokens tegelijk in de output plaatsen 
gedaan. Bij transitie die een hierarchie representeert, hangt zowel de (initiële) consumptie 
als de (laatste) vuringen van de tokens af van de transitie(s) binnen de hiërarchie. Dit 
betekent dat de input plaatsen van de transitie (hiërarchie), niet per definitie tegelijk 
opgenomen hoeven te worden. Dit geldt ook voor de plaatsen die tokens ontvangen van 
deze transitie. Deze plaatsen hoeven niet tegelijk tokens te krijgen van de hierarchische 
transitie. 
 
Het is dus van belang om bij het modelleren van hierarchieën met CPNTools er rekening 
mee te houden dat een hierarchische transitie niet dezelfde eigenschappen als een gewone 
transitie heeft. Hieronder zal een voorbeeld gegeven worden, wanneer er een deadlock 
kan ontstaan in het geval dat men er geen rekening mee houdt. Vervolgens zal er een 
oplossing voor dit probleem gegeven worden. 
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In figuur 10 is een P-net gegeven die twee transities (B en C) heeft, die dezelfde input 
plaatsen hebben. Wanneer deze twee transities geen hierarchische transities zijn, dan is 
het P-net vrij van deadlock. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 10: P-net dat vrij is van deadlock 

 
Laten we nu aannemen dat de transities B en C wel hierarchische transities zijn. Figuur 
11 geeft de hierarchische transitie B weer en figuur 12 de hierarchische transitie C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11: Hierarchie B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12: Hierarchie C 
 
Nu is het mogelijk dat transitie B2 een token van plaats P2 op hetzelfde moment 
consumeert als de transitie C2. Dit resulteert in twee tokens in plaats P4 en ontstaat er een 
deadlock toestand. Als de transities B en C geen hierarchische transities waren dan zou 
het P-net plat zijn geweest (dus zonder hierarchieën), en zou het resulterende P-net ook in 
een deadlock toestand verkeren.  
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Om met hierarchieën te werken die niet in een deadlock toestand terecht kunnen komen 
en de eigenschappen van transities af te dwingen op hierarchiesche transities die een 
hierarchie representeren, is het noodzakelijk om dummy transities en plaatsen te 
introduceren. In figuur 13 is hiërarchie B uitgebreid met dummy transities en plaatsen, en 
in figuur 14 is hiërarchie C uitgebreid met dummy transities en plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: Hierarchie B met dummy’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Hierarchie C met dummy’s 
 
Alhoewel dit een correcte oplossing is voor het probleem, houdt dit in dat er meer 
transities en plaatsen gebruikt moeten worden om met hierarchieën te modelleren. 
Hierdoor wordt een P-net complexer. Om het overzicht te behouden moet de naamgeving 
van de dummy’s goed gekozen worden om verwarring te voorkomen, met processen die 
met de architectuur van FRIDA te maken hebben.  
 

4.2 Modelleren van data 
 
In CPNTools heeft het alleen zin om data te modelleren (met andere woorden, kleur aan 
de tokens toegevoegd wordt), wanneer alle data in het gehele net bekend is. Dit houdt dus 
in dat transities moeten getypeerd worden (net als plaatsen) en een functie of procedure 
moeten bevatten die de inkomende data manipuleert. Wanneer dit niet het geval zou zijn, 
dan zouden de tokens met de initiële data door de transities doorgegeven worden, zonder 
mutaties op de data te verrichten, en raakt het net de toegevoegde waarde van gekleurde 
tokens kwijt. 
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Helaas biedt de documentatie van de architectuur van FRIDA niet genoeg informatie om 
het hele CP-net te modelleren met data. Uit de informatie die de documentatie van 
FRIDA biedt, is helaas ook niet af te leiden hoe het CP-net met data gemodelleerd kan 
worden. Daarnaast biedt de documentatie ook niet genoeg informatie om functies en 
procedures voor de betreffende transities op te stellen zodat de data gemodificeerd kan 
worden. Het is echter niet mogelijk om een net te modelleren zonder data binnen 
CPNTools. Vandaar dat alleen de types van de data gemodelleerd zijn en de data die 
gebruikt wordt voor de simulaties, is data die specifiek gekozen is om bepaalde 
scenario’s af te testen. Omdat de transities geen functies of procedures bevatten, zal de 
data niet veranderen gedurende de simulaties. De types en de guards zijn wel correct 
gemodelleerd. Dit is genoeg om simulaties en de analyse (die CPNTools biedt) uit te 
voeren. Aan de hand van de initiële data kan wel een weg door het model afgedwongen 
worden met behulp van de guards. Vandaar dat er voor verschillende scenario's ook 
tokens met verschillende data nodig zijn.  
 
Het CP-net heeft twee resource plaatsen: carrier en shipper. Deze twee resource plaatsen 
representeren de communicatie van het systeem met de buitenwereld. De documentatie 
van de architectuur van FRIDA biedt helaas niet genoeg informatie om de interne 
communicatie te modelleren om zo resource plaatsen te maken die databases 
representeren. Ook dit is de reden waarom transities geen functies of procedures kunnen 
bevatten. Data die voor transities van belang is kan echter alleen van de resource plaatsen 
komen of intern door het systeem geleverd worden.  
 
Hoewel het modelleren van data beperkt is tot het modelleren van het type van de data en 
niet de bewerking van data, kunnen de modellen toch geanalyseerd worden. Omdat de 
analyse wordt uitgevoerd op structureel equivalente P-nets, is het gebrek aan relevante 
data, procedures en functies om data te manipuleren, niet van belang voor de analyse. De 
guards zijn wel gemodelleerd met behulp van data en niet alleen door middel van het 
type. Op deze manier kunnen de verschillende scenario’s uitgevoerd worden en kan de 
well-formedness gerealiseerd worden zodat de abstractie van CP-nets naar P-nets plaats 
kan vinden. 
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5 Analysestappen 
 
De analyse gebeurt in een aantal stappen en in een bepaalde volgorde. De analyse is 
verdeeld in twee delen: validatie en verificatie. Met behulp van de analysetechnieken 
worden de specificaties (zoals vermeld in hoofdstuk 1) geanalyseerd om de volgende 
vragen te kunnen beantwoorden: 
 

• Is er een deadlock toestand mogelijk? 
• Worden de processen volgens de specificaties uitgevoerd? 
• Zullen de processen uiteindelijk stoppen? 

 
De analyse is uitgevoerd op de bottom-up manier, aangezien er gebruik is gemaakt van 
hierarchieen. De analyse is per module uitgevoerd omdat het CP-net van de hele 
architectuur van FRIDA te complex is om in een keer te analyseren. Nadat alle modules 
geanalyseerd zijn, is er een conclusie gemaakt met betrekking tot het hele CP-net en 
daarmee tot de architectuur van FRIDA. 
 
Validatie 
 
Door het systeem door te lopen d.m.v. simulatie is het mogelijk om uitspraken te maken 
over de eigenschappen van het betreffende net. De simulaties worden uitgevoerd met 
behulp van scenario’s (die gemaakt zijn aan de hand van de specificaties) die het systeem 
moet kunnen uitvoeren. Deze scenario’s worden uitgevoerd door het achtereenvolgens 
laten vuren van de transities waar deze scenario’s uit bestaan.  
 
Verificatie 
 
Na de simulatie wordt de “State Space Analysis” van CPNTools uitgevoerd. Het rapport 
dat aan de hand van deze analyse gegenereerd wordt, bevat de eigenschappen van 
boundedness, liveness (dead transition instances en dead markings) en home marking 
properties (deze eigenschap geeft aan dat het niet mogelijk is om een toestand te bereiken 
van waaruit het niet mogelijks om de eindtoestand te bereiken). De resterende analyse 
wordt niet met behulp van CPNTools gedaan maar met de hand. 
 
Na de analyse met behulp van CPNTools, worden de plaats en transitie invarianten 
berekend. Plaatsinvarianten vertellen iets over het aantal tokens bij bepaalde processen en 
transitie invarianten laten zien welke processen cyclisch zijn. 
Wanneer de plaats en transitieinvarianten berekend worden van een net dat een 
hierarchische transitie heeft, dan moet dat net aangepast worden om het gedrag van die 
hierarchische transitie te simuleren. Het kan zijn dat een hierarchische transitie zich 
gedraagd als een gewone transitie. In dat geval hoeft het net niet aangepast te worden 
maar in een situatie zoals in figuur 15 en 16 moet het net wel aangepast worden. Wanneer 
het net niet aangepast zou worden om het gedrag van een hierarchische transitie te 
simulueren dan kunnen de plaats en transitieinvarianten niet correct berekend worden. 
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Figuur 15: oorspronkelijk CP-net 

 

 
Figuur 16a: inhoud hierarchische transitie van figuur 15 

 
Aangezien dit een heel eenvoudige hierarchische transitie is (zie figuur 16a), zal de 
hierarchische transitie vervangen worden door zijn inhoud. De inhoud van de 
hierarchische transities die in dit verslag geanalyseerd worden zijn echter een stuk groter 
en kunnen dus niet zomaar de plaats innemen van de hierarchische transitie. Daarom 
wordt er gekeken naar het gedrag (met name het gedrag m.b.t. de in- en output) van de 
hierarchische transitie en wordt dit gedrag met een aantal dummy plaatsen en transitie 
nagebootst.  
Wanneer de hierarchische transitie in figuur 15 uit honderden plaatsen en transities 
bestaat dan kan de inhoud van die transitie niet zomaar in het hogere niveau opgenomen 
worden. Laten we aannenmen dat de hierarchie die door deze hierarchische transitie 
gerepresenteerd wordt, dezelfde in- en output plaatsen heeft als de hierarchische transitie 
in figuur 15. Alleen zal de hierarchie in dit geval alleen één inputplaats nodig hebben om 
te vuren en aan één outputplaats een token geven. In dit geval wordt de omgeving van de 
hierarchische transitie aangepast m.b.v. dummy plaatsen en transities om de in- en output 
correct te simuleren. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 16b. Hier is te zien 
dat de heirarchische transitie in feite slechts één token van een van de twee inputplaatsen 
nodig heeft om te vuren en slechts één token aan één van de twee outputplaatsen geeft. 
Dit is een heel ander gedrag dat wordt gesuggerreerd in figuur 15 waar de hierarchische 
transitie een token van iedere inputplaats nodig heeft en aan iedere outputplaats een token 
geeft. In figuur 16b zien we verder dat de in- en output plaatsen niet direct verbonden zijn 
met de hierarchische transitie. De dummy plaatsen zorgen ervoor dat het correcte gedrag 
van de hierarchische transitie “naar buiten toe” correct wordt weergegeven. Op deze 
manier kunnen dan de plaats- en transitieinvarianten op hoger niveau correct berekend 
worden. 
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Figuur 16b: gesimuleerd gedrag van een hierarchische transitie 
 
Als laatste eigenschap wordt de soundness bepaald. Om soundness te bepalen moet het 
CP-net omgezet worden in een P-net aangezien soundness alleen van een ongekleurd net 
bepaald kan worden. Wanneer het CP-net geabstraheerd is tot een P-net, wordt er 
nagegaan of het model een WF-net is. De reden waarom het model wordt onderzocht of 
het om een WF-net gaat is, dat er verschillende soorten WF-nets zijn die eigenschappen 
hebben met betrekking tot soundness. Daarnaast zijn er nog modeleerconstructies zoals 
een (isomorfe) client-server koppeling die ook van belang zijn bij het bepalen van 
soundness. Verder kunnen we nog gebruik maken van de reductietechnieken om een net 
te reduceren en zo soundness op een minder complexe manier te bepalen. Een reductie 
kan leiden tot een net dat gereduceerd kan worden tot een enkele plaats of transitie. Van 
een enkel plaats of transitie weten we dat deze per definitie sound is, en daarmee kunnen 
we dan concluderen dat het betreffende net sound is. Een reductie kan echter ook 
gebruikt worden om een isomorfe client-server koppeling te verkrijgen om met de 
eigenschappen van isfomorfie en client-server koppeling soundness te bepalen. Al deze 
eigenschappen kunnen dus gecombineerd worden om van een WF-net de soundness te 
bepalen. 
 
Wanneer deze analysetechnieken uitgevoerd zijn op het hele CP-net, dan kan er een 
conclusie gemaakt worden. Het blijft echter een theoretische conclusie met betrekking tot 
de correctheid van de architectuur van FRIDA. De architectuur is correct met betrekking 
tot de geanalyseerde eigenschappen. Andere eigenschappen (bijv. systeem 
eigenschappen) zijn niet geanalyseerd, die alsnog tot fouten zouden kunnen leiden in de 
architectuur van FRIDA. Toch zijn we van mening dat door de analyse van deze 
eigenschappen het vertrouwen in de correctheid van het systeem zeer hoog zal zijn. 
Met de correctheid van de architectuur van FRIDA wordt bedoelt dat de specificaties (zie 
hoofdstuk 2) van de architectuur van FRIDA overeenkomen met de resultaten van de 
analyse van de architectuur van FRIDA. Om een objectieve analyse uit te voeren wordt er 
niet uitgegaan van de gegeven specificaties. Het resultaat van de analyse van iedere 
module wordt vergeleken met de gegeven specificaties (bij de betreffende module) en aan 
de hand daarvan wordt er een conclusie gemaakt. 
 
N.B. Het woord “abstraheren” heeft in dit verslag altijd betrekking op het abstraheren van 
een well-formed CP-net in een structureel equivalent P-net. 
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6 CP-nets en analyse van de architectuur van FRIDA 
 
Dit hoofdstuk gaat over de CP-nets en de analyse van de architectuur van FRIDA. De 
architectuur van FRIDA bestaat uit zes kernprocessen/modules. Iedere module, behalve 
de laatste module “Reporting”, is apart beschreven in de subhoofdstukken.  Van de 
laatste module is namelijk nog niks bekend, vandaar dat deze module als een enkele 
transitie gemodelleerd is en daarom niet in een apart subhoofdstuk behandeld wordt.  
In figuur 1 is het ARIS diagram gegeven van de zes modules waar FRIDA uit bestaat. 
Vervolgens is in figuur 17 het bijbehorende CP-net weergegeven voor deze modules. De 
analyse van dit CP-net zal aan het einde van dit hoofdstuk gegeven worden, omdat deze 
afhankelijk is van de hierarchische transities waar dit CP-net uit is opgebouwd. 
 

 
Figuur 17: CP-net - kernprocessen 
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De eerste module is in detail beschreven met betrekking tot de totstandkoming van de 
CP-nets met behulp van de ARIS diagrammen en de uitvoering van de analyse van deze 
CP-nets. Bij de resterende modules zijn alleen de speciale gevallen, van 
modelleerbeslissingen en uitwerking van analyse, gedetailleerd beschreven. De ARIS 
diagrammen zijn allemaal afkomstig uit de documentatie van FRIDA [1] en de 
omschrijving van de ARIS diagrammen is ook met behulp van de documentatie van 
FRIDA [1] opgesteld. 
 

6.1 Module “New Customers and/or Contracts” 
 
Met behulp van deze module worden de gegevens van shippers en carriers aangemaakt en 
bijgehouden. Ook worden de contracten van shippers en carriers in deze module beheerd 
en gecontrolleerd of ze uitvoerbaar zijn. 
Deze module bestaat uit vier processen: 
 

• Maintain/Update Shipper’s Master File 
• Maintain/Update Contract Related Master File 
• Maintain Update Carrier’s Master File 
• Testing/Move into Production 

 

6.1.1 CP-nets 
 
In figuur 18 [1] is het ARIS diagram van deze module te zien waarmee het betreffende 
CP-net (figuur 19) is gemodelleerd. Uit de documentatie blijkt dat de processen 
“Implement new customer” en “Contract interpretation” geen deel uitmaken van FRIDA. 
Vandaar dat deze processen niet in het CP-net (in figuur 19) voorkomen. De processen 
zijn als hierarchische transities gemodelleerd (behalve het proces “Testing/Move into 
Production” omdat dit proces niet zo complex is als de andere drie processen). 
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Figuur 18: ARIS diagram - module “New customers and/or contracts” 
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Figuur 19: CP-net - module “New customers and/or contracts” 
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Proces: “Maintain/update shipper’s master file” 
 
Er zijn twee mogelijke manieren waarop een shipper binnen FRIDA behandeld wordt. De 
ene manier is dat de shipper bekend is FRIDA en de andere manier is dat de shipper nog 
niet bekend is in FRIDA. De handelingen die in FRIDA uitgevoerd moeten worden, 
wanneer de shipper bekend is in FRIDA, zijn aangegeven in het ARIS model in figuur 
20. 
De shipper geeft zijn gegevens (shipper details) en de analyse protocollen in. Dit 
resulteert in een update van het betreffende shipper bestand. Dit proces wordt uitgevoerd 
onder toezicht van een contract manager van FRIDA. Nadat de data is ingevoerd wordt er 
getest of de data uitvoerbaar is om zo overbodige data te voorkomen. Wanneer deze test 
niet correct is, dan zal het systeem de shipper vragen om de correcte data in te voeren. 
Hierna wordt de test weer uitgevoerd en deze cyclus wordt net zo lang herhaald, totdat er 
correcte data is ingevoerd. Wanneer de test eenmaal correct is verlopen, dan zal een 
medewerker van FRIDA de data controleren en een bevestiging naar de shipper sturen. 
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Figuur 20: ARIS diagram – proces “Maintain/update shipper’s master file”for known shipper 

 
In figuur 21 is het ARIS diagram weergegeven in het geval de shipper nog niet bekend is 
in FRIDA. Als eerste moet de betreffende shipper een account aanvragen. Deze 
handeling wordt gecontroleerd door een contract manager van FRIDA. Hierna wordt het 
nieuwe account aangemaakt in het IHB (Internal House Banking) en de shipper krijgt 
deze accountgegevens om in de toekomst in FRIDA in te kunnen loggen. Vervolgens logt 
de shipper in met behulp van de verkregen gegevens uit het IHB en wordt er een nieuw 
shipper bestand aangemaakt. Vervolgens wordt aan de shipper gevraagd om analyse 
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protocollen en approval criteria in te voeren. Tot slot wordt samen met de al eerder 
ingevoerde gegevens van de shipper en de gegevens van het IHB het shipper bestand 
geupdate en goedgekeurd. De goedkeuring wordt gedaan door een sr. contract manager. 
Hierna wordt het proces “Testing/move into production” uitgevoerd. 
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Figuur 21: ARIS diagram – proces “Maintain/update shipper’s master file”for unknown shipper 

 
Beide ARIS diagrammen zijn gemodelleerd in één CP-net dat te zien is in figuur 22. 
 
De medewerkers van FRIDA ((sr.) contract managers zijn in de CP-nets (in het hele 
document) niet apart gemodelleerd. Dit komt omdat ze deel uitmaken van de handeling 
proces en impliciet in de bijbehorende transitie opgenomen zijn. 
 
 
 
 

 48



 
Figuur 22: CP-net – proces “Maintain/update shipper’s master file” 

 49



Dit proces is gemodelleerd als een client-server koppeling tussen de shipper (client) en 
FRIDA (server). 
Wanneer de shipper bekend is in FRIDA zal deze met behulp van de transitie “enter 
account nr.” zijn account nr. invoeren en zo inloggen in FRIDA. Nadat FRIDA de 
shipper heeft geaccepteerd met de transitie “shipper logged in”, kan de shipper met 
behulp van de transitie “send data to update” de gegevens (shipper details en/of analyse 
protocollen) invoeren die hij wil updaten. FRIDA maakt met behulp van de transitie 
“update shipper details” een bestand voor de shipper aan met de ingevoerde gegevens. 
Vervolgens wordt dit bestand door middel van de variabele datalist doorgestuurd naar de 
transitie “check plausibility shipper master file” waar de ingevoerde data wordt getest of 
deze uitvoerbaar is. Wanneer deze test niet correct verloopt dan zal met behulp van de 
transitie “check not ok” aan de shipper meegedeeld worden welke gegevens incorrect 
waren en zal de shipper met de transitie “send data to update” de correcte gegevens 
moeten invoeren. Dit wordt net zo lang herhaald totdat de test correct verlopen is. 
Wanneer dit het geval is wordt het oude shipper bestand geupdate met het nieuwe 
shipperbestand en wordt er een bevestiging hiervan naar de shipper gestuurd. De shipper 
zal hierna uitloggen met behulp van de transitie “approval received”. 
Wanneer de shipper nog niet bekend is in FRIDA zal deze zijn gegevens (shipper details) 
met behulp van de transitie “send shipper details” naar FRIDA sturen, die deze gegevens 
opslaat in het IHB met behulp van de transitie “receive shipper information for IHB”. 
Vervolgens worden deze gegevens met behulp van de variabele datalist naar de transitie 
“open account and enter nr.” gestuurd, die een acount aanmaakt voor de shipper en de 
shipper in het systeem inlogt. Deze transitie stuurt de accountgegevens naar de shipper en 
maakt een shipper bestand aan met behulp van de ingevoerde (shipper details) en 
gegenereerde (IHB details) gegevens. Wanneer de shipper de accountgegevens heeft 
ontvangen zal deze met behulp van de transitie “send data” de resterende gegevens 
(analyse protocollen en approval criteria) invoeren. Wanneer de transitie “do check & 
approve & update” deze gegevens gekregen heeft dan kan deze transitie, samen met de 
gegevens van de transitie “open account and enter nr.” (die deze gegevens via de 
variabele datalist krijgt), het nieuwe bestand van de shipper updaten. 
 
Proces: “Maintain/update carrier’s master file” 
 
De ARIS diagrammen (figuren 23 en 24) en het CP-net figuur (25) voor dit proces zijn 
structureel identiek aan de ARIS diagrammen en het CP-net van het proces 
Maintain/update shipper’s master file. Vandaar dat de omschrijving dus ook identiek is. 
Het enige verschil tussen deze twee processen is de data die verwerkt wordt. In dit proces 
draait het om de data met betrekking tot de carrier in plaats van de shipper.  
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Figuur 23: ARIS diagram – Proces “Maintain/update carrier’s master file” for known carrier 
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Figuur 24: ARIS diagram – Proces “Maintain/update carrier’s master file” for unknown carrier 
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Figuur 25: CP-net – proces “Maintain/update carrier’s master file” 
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Proces: “Maintain/update contract related master file” 
 
In dit proces wordt het contract tussen een carrier en een shipper verwerkt tot een 
éénduidig contract. Om te beginnen wordt het agreement van een shipper of carrier 
ingevoerd. Het invoeren van het agreement wordt gecontroleerd door een contract 
manager van FRIDA. Daarna kan het carrier agreement, aan de hand van de wijzigingen 
in het ingevoerde agreement, geupdate worden waardoor een nieuw carrier agreement 
ontstaat. Vervolgens wordt getest of de carrier agreement uitvoerbaar is. Deze test wordt 
onder toezicht van een contract manager van FRIDA uitgevoerd. Wanneer deze test niet 
correct is dan worden de foute gegevens door een contract manager van FRIDA 
gecorrigeerd. Deze test zal net zolang herhaald worden totdat het resultaat goed is. 
Wanneer het resultaat wel correct is dan wordt het carrier agreement goedgekeurd door 
een contract manager van FRIDA. Hierna worden de approval criteria van de carrier 
agreement door een sr. contract manager nagekeken. Een geupdate carrier agreement 
wordt dan na de goedkeuring van een sr. contract manager aangemaakt. Het ARIS model 
van dit proces is in figuur 26 weergegeven en in figuur 27 is het CP-net van dit proces 
weergegeven. 
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Figuur 26: ARIS model – proces “Maintain/update contract related master file” 
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De eerste transitie (“start”) in het CP-net is niet terug te vinden in het ARIS model. Dit 
komt omdat deze transitie een modeleertechnisch pobleem oplost. Wanneer deze transitie 
er niet zou zijn, dan zou dat betekenen dat (structureel gezien) niet alleen het proces 
“maintain update contract related master file” kan vuren maar ook de processen 
“maintain update shipper’s master file” en “maintain update carrier’s master file” in het 
geval de test van de carrier agreement niet correct zou zijn verlopen. Dit is echter niet de 
bedoeling, vandaar dat de (dummy)transitie “start” is geïntroduceerd. 
De transitie “maintain/update carrier agreement” maakt een nieuwe carrier agreement aan 
met behulp van de data carrier/shipper agreements. Deze transitie is pas klaar wanneer 
een contract manager van FRIDA de update goedgekeurd heeft. De data is niet als invoer 
gemodelleerd omdat deze intern door de transitie uit de betreffende database gehaald 
wordt.  
Vervolgens heeft de transitie “check plausibility of carrier agreement” de carrier 
agreement van de vorige transitie als invoer. Vervolgens heeft de transitie “send approve 
carrier agreement” dezelfde variabele carrier_agreement als invoer uit plaats “how is 
check”, in het geval de test van de carrier agreement correct verlopen was. 
Wanneer de carrier agreement niet uitvoerbaar is dan zal de transitie “not ok check” 
kunnen vuren doordat voor zijn guard geldt [check=not_ok]=true. Het afhandelen van het 
versturen van een aanvraag voor correcte data en het verkrijgen van deze data wordt door 
transitie “not ok check” gedaan. Deze data wordt intern in de database opgeslagen en 
afgehandeld door een contract manager. Vervolgens wordt met een trigger aangegeven 
dat de transitie “maintain/update carrier agreement” kan vuren.  
Wanneer de carrier agreement wel uitvoerbaar is dan zal de transitie “send approve 
carrier agreement” kunnen vuren doordat voor zijn guard geldt [check=ok]=true. 
Vervolgens vuurt de transitie “send approve carrier agreement” en legt de variabele 
carrier_agreement in plaats “approval send” met type DATA. Hierdoor kan vervolgens de 
transitie “update & check & approve” vuren doordat deze de variabele carrier_agreement 
uit plaats “approval send” neemt. De transitie “update & check & approve” gebruikt ook 
carrier/shipper agreements en approval data, maar omdat deze data niet direct uit een 
vorige transitie komt, wordt dit niet gemodelleerd. We nemen aan dat deze data direct 
voor de betreffende transitie toegankelijk is.  
De transitie “update & check & approve” neemt uit plaats “approval send” de variabele 
carrier_agreement en heeft deze variabele ook als uitvoer naar de plaats “ready to test”. 
Wanneer het token (variabele) deze plaats heeft bereikt is het proces “maintain/update 
carrier agreement” afgelopen en kan de data getest worden in het CP-net van de module 
“new customers and/or contracts”. 
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Figuur 27: CP-net – proces “Maintain/update contract related master file” 

 
Proces “Testing/move into production 
 
Nadat de data van het proces “Maintain/update contract related master file” is 
goedgekeurd, wordt getest of het uitvoerbaar is. In de contracten staat ook de data die 
ingevoerd is bij de processen “Maintain/Update Shipper’s Master File” en 
“Maintain/Update Contract Related Master File”. Wanneer deze test niet goed verloopt 
dan moet de betreffende masterdata in het betreffende proces aangepast worden. De test 
zal net zolang herhaald worden totdat deze goed is verlopen. Indien de test wel goed 
verloopt, zal de masterdata in de productieomgeving van FRIDA geplaatst worden. In 
figuur 28 is het ARIS diagram weergegeven van dit proces en in figuur 19 is te zien hoe 
dit proces gemodelleerd is. 
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Figuur 28: ARIS diagram - proces “Testing/move into Production” 
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Alle data die nodig is om getest te worden, is aanwezig in het token dat zich in plaats 
“ready to test” bevindt in het CP-net in figuur 19. Dit token heeft het type DATA en 
wordt als variabele masterdata opgenomen door de transitie “test data”. Aan de hand van 
de testing criteria wordt er relevante data uit de master files van shipper en carrier en de 
carrier agreement gehaald om de test compleet te maken. Wanneer de test goed is 
verlopen (dus dat de guard [test=ok]=true van transitie “move into production” geldt)  zal 
de geteste data verwerkt worden door de transitie “move data into production” en zal een 
trigger ervoor zorgen dat de module “order allocation” gestart kan worden. In het geval 
de test niet correct verloopt (dus dat de guard [test=not_ok]=true van transitie “the test 
not ok” geldt) dan zal een token door de transitie “the test not ok” naar plaats “start 
FRIDA” geplaatst worden. Op deze manier kan de betreffende foutieve data met behulp 
van de processen “Maintain/update contract related master file”, “Maintain/Update 
Shipper’s Master File” of “Maintain/Update Contract Related Master File” gecorrigeerd 
worden. 
 

6.1.2 Analyse 
 
Simulatie 
 
De simulatie is voor ieder proces uitgevoerd aan de hand van een aantal scenario’s. In de 
onderstaande tabellen (figuur 29) zijn per proces de scenario’s met de bijbehorende 
transities weergegeven. 
 

Maintain/Update Shipper’s Master File 
Scenario’s Transities 
De verwerking van 
gegevens van een 
shipper die bekend is 
verloopt correct 

“Start_go_maintain update shippers master file”→ “I exist” → 
“Shipper exists” →”I_update my details” →”update shipper 
details” →”check_plausibility shipper master file” →”go send 
approve shipper data alert” →”approval received” 
→”end_go_maintain shippers master file” 

De verwerking van 
gegevens van een 
shipper die bekend is 
verloopt incorrect en 
wordt  vervolgens 
gecorrigeerd 

“Start_go_maintain update shippers master file”→ “I exist” → 
“Shipper exists” →”I_update my details” →”update shipper 
details” →”check_plausibility shipper master file” 
→”check_not ok” →”check was bad” →”I_update my details” 
→”update shipper details” →”check_plausibility shipper 
master file” →”go send approve shipper data alert” → 
”approval received” →”end_go_maintain shippers master file” 

De verwerking van de 
gegevens van een 
nieuwe shipper 

“Start_go_maintain update shippers master file”→ “I_dont 
exist” →”no shipper exists” →”send shipper information to 
IHB” →”open account and enter nr” →”receive account nr” 
→”send data” →”do check & approve & update” → 
”end_go_maintain shippers master file” 
Maintain/Update Carrier’s Master File 

Scenario’s Transities 

 57



De verwerking van 
gegevens van een 
carrier die bekend is 
verloopt correct 

“Start_go_maintain update carriers master file”→ “I exist” → 
“Carrier exists” →”update my_master file” →”update carrier 
details” →”check_plausibility shipper carrier file” →”go send 
approve carrier data alert” →”my data is approved” 
→”end_do_maintain carrier master file” 

De verwerking van 
gegevens van een 
carrier die bekend is 
verloopt incorrect en 
wordt  vervolgens 
gecorrigeerd 

“Start_go_maintain update carrier master file”→ “I exist” → 
“Carrier exists” →”update my_masterfile” →”update carrier 
details” →”check_plausibility carrier master file” →”not ok 
check” →”check was bad” →”I_update my details” →”update 
carrier details” →”check_plausibility carrier master file” →”go 
send approve carrier data alert” → ”my data is approved” 
→”end_do_maintain carrier master file” 

De verwerking van de 
gegevens van een 
nieuwe carrier 

“Start_go_maintain update carrier master file”→ “I_dont exist” 
→”no carrier exists” →”send carrier information to IHB” 
→”open account & enter nr” →”receive account nr” →”send 
data” →”approve & update & check” → ”end_do_maintain 
carriers master file” 

“Test/move into production” 
Scenario’s Transities 
Test ok “some maintain update contract related master file” →”test 

data” →”move into production” 
Test niet ok en wordt 
gecorrigeerd 

“some maintain update contract related master file” →”test 
data” →”the test not ok” →”go maintain update shippers 
master file”/”so maintain update carriers master file”/ “some 
maintain update contract related master file” →”test data” 
→”move into production” 

 
Figuur 29: Tabel – Simulatie module “New Customers and/or Contracts” 

 
Analyse met behulp van CPNTools 
 
Nadat de simulatie geen fouten opleverde, is de State Space Analysis door CPNTools 
berekend. De resultaten van deze berekening zijn te zien in de onderstaande tabel (figuur 
30). 
 Liveness Properties 
 Dead 

transition 
instances 

Dead 
Markings 

Home 
markings 

Boundedness 

Maintain/Update Shipper’s 
Master File 

None None All 3-bounded 

Maintain/Update Carrier’s 
Master File 

None None All 3-bounded 

Maintain/Update Contract 
Related Master File 

None None All 1-bounded 

Testing/Move into Production None None All 1-bounded 
Figuur 30: Tabel - State Space Analysis module “New Customers and/or Contracts” 
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Uit de “Dead transition instances” eigenschappen kunnen we concluderen dat er in de 
modellen geen transities zijn die in een deadlock toestand kunnen verkeren. Verder 
kunnen we uit de “Dead markings” eigenschappen concluderen dat er geen plaats is of 
plaatsen zijn die ervoor zorgen dat geen transities kunnen vuren. De “Home markings” 
eigenschappen geven aan dat het niet mogelijk is om een toestand te bereiken waardoor 
de laatste marking niet bereikt kan worden (dus een proces niet eindigt). Tot slot geeft de 
“Boundedness” eigenschap aan dat voor iedere plaats het aantal tokens niet meer dan een 
bepaald aantal kan zijn, voor iedere mogelijke marking. 
 
Invarianten analyse 
 
Hierna zijn voor ieder proces de plaats en transitie invarianten berekend. Hieronder zijn 
de plaats- en transitie-invarianten per proces weergegeven. 
 
Maintain/Update Shipper’s Master File 
 
Plaatsinvariant: shipper + start frida + start server + ready to update + updated +how is 
check + ready tos end + need account + wait for data + end server + start client + going 
tos end + checking done + need account + ready tos end + end client = 2 
 
De plaatsinvariant is gelijk aan 2 omdat aan het begin van dit deelproces een token van 
shipper en een token van FRIDA aanwezig zijn. Verder blijkt dat de plaatsen samen in de 
plaatsinvariant het totale aantal tokens (2) constant houdt. Dit houdt in dat wanneer dit 
net een WF-net is, het aantal tokens in het begin in de plaatsen “shipper” en “start 
FRIDA” aan het eind ook weer in de plaatsen “shipper” en “start FRIDA” terecht komen. 
Dus wanneer FRIDA door een shipper gebruikt wordt in dit proces, dan zal dit proces 
eindigen en FRIDA zal een ander proces (of weer hetzelfde proces, in dit geval) kunnen 
starten. Wanneer dit proces beeindigd is zal de shipper aan een ander proces (of hetzelfde 
proces, in dit geval) deel kunnen nemen. 
 
Transitie-invarianten: update shipper details + check plausibility of shipper’s master file 
+ check not ok + I update my details + check was bad = constant 
 
Uit de transitie-invariant kunnen we afleiden dat de transities die in de transitie-invariant 
voorkomen een lus vormen. Dit houdt in dat wanneer een token in deze lus terecht komt, 
en weer terug komt in de uitgangspositie, er effectief niks met het token gebeurt is. 
Deze lus is in dit proces is het ontvangen van data van de shipper, het controlleren van 
deze data en het melden van een fout met betrekking tot de data en vragen om correcte 
data terug te sturen en deze weer opnieuw te controlleren. 
 
Maintain/Update Carrier’s Master File 
 
Plaatsinvariant: carrier + start frida + start server + ready to update + updated +how is 
check + ready tos end + need account + wait for data + end server + start client + going 
tos end + checking done + need account + ready tos end + end client = 2 
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De plaatsinvariant is gelijk aan 2 omdat aan het begin van dit deelproces een token van 
carrier en een token van FRIDA aanwezig zijn. Verder blijkt dat de plaatsen samen in de 
plaatsinvariant het totale aantal tokens (2) constant houdt. Dit houdt in dat wanneer dit 
net een WF-net is, het aantal tokens in het begin in de plaatsen “carrier” en “start 
FRIDA” aan het eind ook weer in de plaatsen “carrier” en “start FRIDA” terecht komen. 
Dus wanneer FRIDA door een carrier gebruikt wordt in dit proces, dan zal dit proces 
eindigen en FRIDA zal een ander proces (of weer hetzelfde proces, in dit geval) kunnen 
starten. Wanneer dit proces beeindigd is zal de carrier aan een ander proces (of hetzelfde 
proces, in dit geval) deel kunnen nemen. 
 
Transitie-invariant: update carrier details + check plausibility of carrier’s master file + 
check not ok + I update my details + check was bad = constant 
 
Uit de transitie-invariant kunnen we afleiden dat de transities die in de transitie-invariant 
voorkomen een lus vormen. Dit houdt in dat wanneer een token in deze lus terecht komt, 
en weer terug komt in de uitgangspositie, er effectief niks met het token gebeurt is. 
Deze lus is in dit proces is het ontvangen van data van de carrier, het controlleren van 
deze data en het melden van een fout met betrekking tot de data en vragen om correcte 
data terug te sturen en deze weer opnieuw te controlleren. 
 
Maintain/Update Contract Related Master File 
 
Plaatsinvariant: start + check new or old + update done + how is check + approval send + 
ready to test = 1 
 
De plaatsinvariant is gelijk aan 1 omdat aan het begin van dit deelproces een token van 
FRIDA aanwezig is. Verder blijkt dat de plaatsen samen in de plaatsinvariant het totale 
aantal tokens (1) constant houdt. Dit houdt in dat wanneer dit net een WF-net is, het 
aantal tokens in het begin in de plaats “start” aan het eind in de plaats “ready to test” 
terecht komen. Dus wanneer FRIDA dit proces beeindigd is, zal het volgende proces (in 
dit geval het testen van data) gestart kunnen worden. 
 
Transitie-invariant: do maintain/update carrier agreement + check plausibility of carrier 
agreement + not ok check = constant 
 
Uit de transitie-invariant kunnen we afleiden dat de transities die in de transitie-invariant 
voorkomen een lus vormen. Dit houdt in dat wanneer een token in deze lus terecht komt, 
en weer terug komt in de uitgangspositie, er effectief niks met het token gebeurt is. 
Deze lus is in dit proces is het uitvoeren van de update op de carrier agreement, de carrier 
agreement controleren en het melden van een fout met betrekking tot de data en vragen 
om correcte data terug te sturen om dan weer de update op de carrier agreement uit te 
voeren. 
 
New Customers and/or Contracts 
 
Plaatsinvariant: start FRIDA + ready to test + how is the test + B = 3 
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De plaatsinvariant is gelijk aan 3 omdat aan het begin van dit deelproces een token van 
FRIDA, een token van shipper en een token van carrier aanwezig zijn. Verder blijkt dat 
de plaatsen samen in de plaatsinvariant het totale aantal tokens (3) constant houdt. Dit 
houdt in dat wanneer dit net een WF-net is, het aantal tokens in het begin in de plaats 
“start FRIDA” aan het eind in de plaats “B” terecht komen. 
 
Transitieinvarianten: Maintain/update shipper’s master file = constant, Maintain/update 
carrier’s master file = constant 
 
Uit de transitie-invariant kunnen we afleiden dat de transities die in de transitie-invariant 
voorkomen een lus vormen. Dit houdt in dat wanneer een token in deze lus terecht komt, 
en weer terug komt in de uitgangspositie, er effectief niks met het token gebeurt is. 
De lussen is in dit proces zijn de hierarchische transities “maintain/update carrier’s 
master file” en “maintain/update shipper’s master file”. Wanneer deze hierarchische 
transities uitgevoerd zijn, dan kunnen ze opnieuw uitgevoerd worden om weer nieuwe 
aanpassingen te maken. 
 
Soundness analyse 
 
Nadat de invarianten geanalyseerd en geinterpreteerd zijn, wordt nagegaan of er 
soundness gecheckt kan worden. Aangezien soundness alleen van WF-nets berekend kan 
worden, zijn de modellen geanalyseerd om na te gaan of deze eigenschappen hebben van 
WF-nets. Hieronder zijn de eigenschappen van de modellen gedocumenteerd. 
 
Het proces “Maintain/update contract related master file” voldoet aan de eigenschappen 
van een WF-net aangezien dit net twee speciale plaatsen (“start” en “ready to test”) heeft. 
Dus van dit net kan soundness bepaald worden. 
Het proces “Maintain/update shipper’s master file” is een tWF-net met twee plaatsen 
(“shipper” en “start FRIDA”) die ervoor zorgen dat het net strongly connected is. Het 
tWF-net bestaat uit twee WF-nets die een client-server koppeling vormen maar die niet 
isomorf en niet strongly connected zijn. Het onderste net is de client en het bovenste net 
is de server. Doordat de transities van beide WF-nets niet meer dan één input en output 
pijl hebben (we laten hierbij de pijlen en plaatsen die met de communicatie van de netten 
te maken hebben, buiten beschouwing), zijn dit speciale WF-nets, namelijk SMWF-nets.  
Aangezien het proces “Maintain/update carrier’s master file” op dezelfde manier 
gemodelleerd is als het proces “Maintain/update shipper’s master file” (met uitzondering 
van de namen van de plaatsen en transities), gelden de uitspraken die gemaakt zijn met 
betrekking tot het net van het proces “Maintain/update shipper’s master file” ook voor het 
net van het proces “Maintain/update carrier’s master file”.  
Het proces “Test/move into prodction” bevindt zich op een hoger hierarchisch niveau dan 
de voorgaande processen. Dit is in figuur 19 te zien, waar de voorgaande processen met 
hierarchische transities aangegeven zijn. Dit proces is heel eenvoudig gemodelleerd en 
bestaat uit basispatronen. Het proces is geen opzichzelf staande hierarchie, maar maakt 
deel uit van het model in figuur 19. Het model in figuur 19 is een WF-net dat opgebouwd 
is uit basispatronen en gebruik maakt van twee resource plaatsen (“shipper” en “carrier”). 
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Aangezien de transities in dit WF-net allemaal slechts één input en output pijl hebben, is 
dit een speciaal WF-net, namelijk een SMWF-net. 
 
Om de soundness te berekenen wordt het CP-net voor ieder proces eerst omgezet in een 
structureel equivalent P-net. Dit komt neer op het verwijderen van de guards van de 
transities. Het gedrag van het CP-net is nu nagenoeg gelijk aan het gedrag van een P-net 
aangezien de vuringen nu enkel van de tokens afhankelijk zijn. Vervolgens wordt dit P-
net met behulp van de reductietechnieken verkleind tot een kleiner net om de soundness 
eenvoudiger te bepalen. Van de processen “maintain/update contract related master file” 
en “testing/move into production” zijn geen plaatjes weergegeven aangezien deze 
modellen door de reductietechnieken gereduceerd worden tot één plaats (“start FRIDA”). 
De gereduceerde P-nets “Maintain/Update Shipper’s Master File” en “Maintain/Update 
Carrier’s Master File” zijn respectievelijk in de figuren 31 en 32 weergegeven. Hieronder 
is aangegeven hoe de reductie van de verschillende netten gerealiseerd is, en hoe 
soundness bepaald is. 
 
Reductie en bepaling van soundness van de P-nets “Maintain/update shipper’s master 
file” en “Maintain/update carrier’s master file”. 
De transities “update shipper details” en “check plausibility shipper master file”, van het 
P-net “Maintain/update shipper’s master file” worden gefuseerd (fusion of series 
transitions) tot transitie “update shipper details”. Alhoewel het net nog verder 
gereduceerd kan worden, stoppen we hier met de reductie omdat de twee WF-nets (client 
en server) nu isomorf zijn. Nu we dus weten dat het net een isomorfe koppeling is, 
kunnen we concluderen (met behulp van de eigenschap van isomorfe koppelingen zie 
definitie 21) dat dit CP-net sound is. 
Om dat het P-net “Maintain/update carrier’s master file” structureel hetzelfde is en we 
dan de transities “update carrier details” en “check plausibility carrier master file” fuseren 
(fusion of series transitions) tot transitie “update carrier details” geldt dezelfde redenatie 
en conclusie voor de soundness van dit net als voor het P-net “Maintain/ipdate shipper’s 
master file”. 
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Figuur 31: gereduceerd P-net – proces “Maintain/update shipper’s master file” 
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Figuur 32: gereduceerd P-net – proces “Maintain/update carrier’s master file” 
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Reductie en bepaling van soundness van het P-net “Maintain/update contract related 
master file”. 
De transities “do maintain/update  carrier agreement” en “check plausibility of carrier 
agreement” worden gefuseerd (fusion of series transitions) tot transitie “do 
maintain/update  carrier agreement”. De plaatsen “start” en “check new or old” worden 
gefuseerd (fusion of series places) tot plaats “start”. De transities “update & check & 
approve” en “send approve carrier agreement” worden gefuseerd (fusion of series 
transitions) tot transitie “send approve carrier agreement”. Nu ziet het P-net er uit als 
weergegeven in figuur 33. 
 

 
 Figuur 33: gereduceerd P-net – proces “Maintain/update contract related master file” 

 
Vervolgens worden de plaatsen “start” en “how is check” gefuseerd (fusion of series 
places), door transitie “do maintain/update carrier agreement weg te halen, tot plaats 
“start”. Hierdoor wordt transitie “not ok check” een selfloop transitie die gekoppeld is 
aan plaats “start”. Dan wordt de selfloop transitie “not ok check” weggehaald 
(elimination of selfoop transitions) van plaats “start”. Tot slot kunnen nog de plaatsen 
“start” en “ready to test” gefuseerd (fusion of series places) worden tot plaats “start”. 
Hierdoor is het P-net gereduceerd tot een enkele plaats. We mogen nu concluderen dat 
het P-net sound is, aangezien het triviaal is dat een enkele plaats sound is. 
 
Reductie en bepaling van soundness van het P-net (en tevens de module) “New customers 
and/or contracts”. 
Om te beginnen worden de selfloop plaatsen “shipper” en “carrier” verwijderd 
(elimination of selfloop places). Vervolgens worden de selfloop transities “go 
maintain/update shipper’s master file” en “do maintain/update carrier’s master file” 
verwijderd (elimination of selfloop transitions). Daarna worden de plaatsen “how is the 
test” en “B” gefuseerd (fusion of series places) tot plaats “B”. Het P-net ziet er nu als 
volgt uit (zie figuur 34). 
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Figuur 34: gereduceerd P-net – module “New customer and/or contracts” 

 
Nu worden de transities “test data” en “some maintain/update contract related master 
file” gefuseerd (fusion of series transitions) tot transitie “test data”. Daarna worden de 
plaatsen “start FRIDA” en “B” gefuseerd (fusion of series places) tot plaats “start 
FRIDA”. Hierdoor wordt de transitie “test data” een selfloop transitie die gekoppeld is 
aan plaats “start FRIDA”. Het resulterende P-net is te zien in figuur 35. 
 

 
Figuur 35: gereduceerd P-net – module “New customer and/or contracts” 

 
Nu wordt de selfloop transitie “test data” verwijderd (elimination of selfloop transitions). 
Hierdoor is het P-net gereduceerd tot een enkele plaats. We mogen nu concluderen dat 
het P-net sound is, aangezien het triviaal is dat een enkele plaats sound is. 
 
Deze module bestaat uit drie hierarchische transities. We hebben van deze drie 
hierarchische transities aangetoond dat ze sound zijn. Nu we ook nog aangetoond hebben 
dat het P-net waar deze hierarchische transities deel van uitmaken ook sound is, mogen 
we concluderen dat het hele P-net van module “New customers and/or contracts sound is. 
 
Conclusie van de analyse 
 
Uit de analyse blijkt dat met deze module algemene gegevens, contracten en business 
rules van carriers en shippers opgeslagen kunnen worden en dat vervolgens deze 
ingevoerde gegevens gecontrolleerd worden. Dit komt overeen met de specificaties voor 
deze module uit hoofdstuk 1. Dus kunnen we concluderen dat de processen volgens de 
specificaties uitgevoerd worden. Verder blijkt uit de analyse dat er geen deadlock 
toestand kan ontstaan en dat de module eindigt. 
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6.2 Module “Order Allocation” 
 

6.2.1 CP-nets 
 
Met behulp van deze module kan een order aangemaakt worden. De order kan op twee 
manieren aangemaakt worden. Een order kan aangemaakt worden door de gegevens in te 
voeren via de website van FRIDA. Een order kan ook lokaal aangemaakt worden. Het 
bestand dat dan gemaakt is kan via internet naar FRIDA gestuurd worden, die dit bestand 
verwerkt tot een order. 
 
Deze module bestaat uit drie processen: 
 

• Manual web order allocation 
• Electronic order transmission 
• Create order confirmation and transfer orders to carrier 

 
Het CP-net van deze module is weergegeven in de onderstaande figuur (36). 
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Figuur 36: CP-net – module “Order Allocation” 
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Manual web order allocation 
 
Met behulp van dit proces kan een shipper nieuwe orders aanmaken en bestaande orders 
updaten en goedkeuren. 
 
Er zijn drie manieren waarop een order, via dit process, ingevoerd kan worden. 

• “Search & Open ETOF”: deze manier wordt gebruikt om bestaande orders 
(ETOFs) te kopieren en op deze kopie nieuwe order data in te voeren of bestaande 
orders te updaten. 

• “Select order template”: deze manier wordt gebruikt om voorgedefiniëerde 
templates, die vaak gebruikt worden door de shipper, van orders te openen. Op 
deze templates kan de shipper de data voor de betreffende order invullen. 

• “Enter new order”: deze manier wordt gebruikt om alle data die voor een order 
nodig is, zelf met de hand in te voeren. 

 
“Search & Open ETOF” 
 
De shipper logt in via internet in het FRIDA systeem (dit is te zien in het CP-net (figuur 
36) aan de transitie “start manual web order allocation”). Met behulp van de functie 
“search orders” (zie transitie “do search open etof” in figuur 38) en een order nummer 
zoekt hij een order op. FRIDA zoekt de betreffende order op en laat deze op het scherm 
zien. De shipper kan dan beslissen om de order te openen en kan dan een van deze twee 
handelingen uitvoeren: 
 

• “copy the order”: deze actie gebruikt de shipper wanneer hij een nieuwe order wil 
aanmaken met behulp van een bestaande order. De shipper hoeft dan alleen het 
order nummer en de inhoud van de kopie aan te passen. Wanneer deze kopie 
opgeslagen wordt, maakt FRIDA van deze kopie een nieuwe order. 

• “update existing order”: in het geval dat de shipper besluit om alleen de inhoud 
van de order aan te passen, gebruikt hij deze actie om dat te doen. Het systeem 
kijkt eerst na of de status van de betreffende order wijzigingen toelaat. 
Wijzigingen mogen alleen gemaakt worden wanneer voor de status geldt: 
“matched”/”not matched”, “linked”/”not linked”, “open”, “mismatch/no 
mismatch” en “not cancelled”. In het CP-net in figuur 38 is voor al deze gevallen 
in de guard van transitie “update possible” de status aangegeven met “status_ok”. 
Op deze manier is duidelijk dat wanneer de update mogelijk is, de guard een 
waarde heeft die ervoor zorgt dat de update mag plaatsvinden. Wanneer de update 
mag plaatsvinden zal FRIDA de order openen.  
Wanneer er echter geen update mag plaatsvinden dan zal er een bericht getoond 
worden met de reden waarom er geen update uitgevoerd mag worden op de order. 
Mogelijke redenenen zijn: 

• status van de ETOF: wanneer een bepaalde status van het ETOF is bereikt, 
zoals “closed” of “cancelled” dan zal het systeem geen updates toestaan. 

• ETOF is al geopend: een andere gebruiker (een medewerker van FRIDA 
of van de shipper) heeft de order al geopend om te updaten. 
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“Select order template” en “enter new order” 
 
De shipper logt in via internet in het FRIDA systeem. Om een nieuwe order aan te 
maken, kan de shipper een template gebruiken of alle data met de hand invoeren. 
Wanneer hij besluit om een template te gebruiken zal hij de functie “open order template” 
gebruiken (zie transitie “select order template” in fguur 38) en een template selecteren. 
Het systeem laat een kopie van de template zien en shipper voert een order nummer in en 
verandert andere relevante data. 
Wanneer de shipper niet een template wil gebruiken zal hij de functie “enter new order 
data” gebruiken (zie transitie “enter new order” in figuur 38). Het systeem laat dan een 
leeg invoerscherm zien. De shipper kan dan alle data die nodig is, met de hand invoeren. 
 
“Data check” 
 
De data wordt gedurende het hele traject van “manual web order allocation” uitgevoerd. 
Wanneer de gegevens ingevoerd zijn met behulp van de  “Search & Open ETOF”, 
“Select order template” of “Enter new order”, dan zal FRIDA controleren of de 
betreffende ETOF correct en compleet is. Het systeem gaat na of alle verplichte data 
ingevoerd is. Voorbeelden van verplichte data zijn bijv. laadtijden en levertijden. 
Gedurende deze handeling zal de shipper fouten meteen moeten corrigeren. Deze 
controle is te zien in het CP-net in figuur 39. 
Naast het controleren van data, zal het systeem ook nagaan of de order al bestaat in 
FRIDA. Wanneer de order nog niet bestaat dan kan deze aangemaakt worden. Wanneer 
de order echter wel bestaat dan zal het systeem de shipper waarschuwen om het order 
nummer te veranderen.  
Vervolgens zal het systeem ervoor zorgen dat een order contracten bevat. Wanneer er al 
contractgegevens door de shipper ingevoerd zijn, dan zal het systeem geen contract meer 
toekennen aan de order. Wanneer er echter nog geen contractgegevens ingevoerd zijn, 
dan kunnen de volgende twee toestanden optreden: 

• Het systeem heeft een contract gevonden en associeert dit contract met de order. 
Hierna zal het systeem nagaan of alle releveante data met betrekking tot het 
contract compleet en correct is. Wanneer de data niet compleet of correct is zal 
een bericht naar de shipper gestuurd worden om de relevante data in te voeren. 
Wanneer de data goedgekeurd is wordt er een nieuw ETOF aangemaakt. 

• Het systeem heeft geen contract gevonden voor de order en zal de shipper vragen 
om handmatig de contractgegevens in te voeren of de data input te overrulen. 

Het CP-net van dit proces is te zien in figuur 39. 
Na de controle van de data wordt er gekeken of de order alle gegevens bevat. Indien dit 
het geval is, dan is het proces van handmatige invoer van een order afgesloten. Indien 
niet alle gegevens in de order aanwezig zijn, dan moeten deze door de shipper alsnog 
verstrekt worden, waarna de controle van de data opnieuw uitgevoerd wordt. Dit is te 
zien in figuur 37. 
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Figuur 37: CP-net – proces “Manual Web Order Allocation” 
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Figuur 38: CP-net – “Allocating order” 
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Figuur 39: CP-net – “Ceck existence of order and check contract” 
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Electronic Order Transmission 
 
Het systeem krijgt de orders van de shipper via internet binnen. Daarom wordt het 
ontvangen bestand eerst gecontrolleerd op datacorruptie. In het geval van datacorruptie 
zal het systeem de shipper vragen om het bestand opnieuw te zenden. Wanneer er geen 
sprake is van datacorruptie zal het bestand verwerkt worden. De verwerking van het 
bestand gebeurt op dezelfde manier als in het proces “manual web order allocation”. Het 
enige verchil is dat de shipper niet ingelogd is in het systeem terwijl de order verwerkt 
wordt. De shipper krijgt alleen en bericht wanneer er iets niet klopt met het bestand en 
krijgt het verzoek om het gecorrigeerde bestand op te sturen. 
 
“Data check” 
 
Wanneer het bestand correct is aangekomen in het systeem, wordt nagegaan of alle 
relevante data aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, zal de shipper de gegevens met 
behulp van het proces “manual web order allocation” moeten invoeren en via dit proces 
moeten afmaken. Daarna wordt gekeken of het mogelijk is om een update uit te voeren. 
Een update kan alleen uitgevoerd worden wanneer de status van de betreffende order als 
volgt is: “matched/not matched”, “linked/not linked”, “open”, “mismatch/no mismatch” 
en “not cancelled”. Wat update betreft zijn er drie mogelijke toestanden mogelijk:  

• De order bestaat nog niet. In dit geval kan het systeem gewoon doorgaan met het 
aanmaken van de order. 

• De order bestaat maar er is geen update mogelijk. In dit geval zal het systeem een 
bericht naar de shipper sturen dat er geen update uitgevoerd kan worden en zal het 
ontvangen bestand gewist worden. De shipper moet de order nu via het proces 
“manual web order allocation” invoeren. 

• De order bestaat en update is mogelijk. In dit geval wordt de bestaande order 
vervangen met de order in het ontvangen bestand. 

Vervolgens wordt door het systeem nagegaan of er een contract gevonden kan worden 
dat met de order geassocieerd kan worden. In het geval er een contract gevonden wordt, 
dan wordt dat contract geassocieerd met de order. Daarna wordt de order nagekeken of 
alle data aanwezig is om een voorberekening uit te voeren. Wanneer niet alle data 
aanwezig is voor de voorberekening, dan zal de shipper de data via het proces “manual 
web order allocation” moeten invoeren en via dat proces de order verder verwerken. 
Wanneer het systeem geen contract vindt voor de order, dan zal de shipper een contract 
met de order moeten associeren via het proces “manual web order allocation” en met dit 
proces de order verder afhandelen. 
Het CP-net voor dit proces is te zien in figuur 40. 
 
Create order confirmation and transfer orders to carrier 
 
Wanneer de processen “manual web order allocation” en “electronic order transmission” 
zijn doorlopen, dan wordt er van de aangemaakt order een bevestiging gemaakt en deze 
wordt naar de carrier gestuurd die de order moet afhandelen. Dit proces is in het CP-net 
in figuur 36 weergegeven. 
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Figuur 40: CP-net proces “Electronic Order Transmission 
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6.2.2 Analyse 
 
Analyse met behulp van CPNTools 
 
Nadat de simulatie geen fouten opleverde, is de State Space Analysis door CPNTools 
berekend. De resultaten van deze berekening zijn te zien in de onderstaande tabel (figuur 
41). 
 Liveness Properties 
 Dead 

transition 
instances 

Dead 
Markings 

Home 
markings 

Boundedness 

Manual Web Order Allocation None None All 3-bounded 
Allocating Order None None All 3-bounded 
Data check None None All 3-bounded 
Electronic Transmission None None All 2-bounded 
Order Allocation None None All 3-bounded 

Figuur 41: Tabel - State Space Analysis module “Order Allocation” 
 
Invarianten analyse 
 
Uit de invariantenanalyse van het proces dat gedefiniëerd is door de hierarchiesche 
transitie “manual order allocation” kunnen we afleiden dat het aantal orders van een 
shipper gelijk blijft, dus dat een shipper maar één order tegelijk kan invoeren. We kunnen 
verder afleiden dat er maar één instantie van de shipper aanwezig is en niet dat er opeens 
een medewerker van de shipper ook tegelijk aan dezelfde order werkt. We zien ook dat 
een order alleen verwerkt kan worden wanneer alle data ingevoerd is. Wanneer dit niet 
het geval is, zal het systeem steeds om de betreffende data vragen. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchiesche transitie “data check” kunnen we 
afleiden dat er een uniek order nummer toegekend wordt aan één order en dat er één 
contract aan een order toegekend wordt, terwijl die order gekoppeld is aan één shipper. 
Verder zien we dat de order correcte data moet bevatten voordat de order berekend kan 
worden. Wanneer dit niet het geval is, zal het systeem steeds om de betreffende data 
vragen. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchiesche transitie “electronic transmisstion” 
kunnen we afleiden dat er slechts één instantie van dezelfde order verwerkt wordt die bij 
één shipper hoort. Om een order goed te laten verwerken door dit proces mag er geen 
data corruptie optreden, moet de data compleet zijn, moet er een contract aan 
geassocieerd worden en moet alle data die van belang is voor de voorberekening 
ingevoerd zijn. Verder zien we dat corrupte data niet geaccepteerd wordt en dat het 
systeem net zo lang om correcte data zal vragen totdat de shipper deze verstrekt heeft.  
De invariantenanalyse is uitgevoerd volgens het CP-net in figuur 47 om het gedrag van 
de hierarchische transitie “Electronic Order Transmission” correct na te bootsen. Uit de 
invariantenanalyse van de module “order allocation” kunnen we afleiden dat een order 
via “manual web order allocation” of via “electronic order allocation” aangemaakt kan 
worden. Daarna wordt de order naar de betreffende carrier gestuurd en wordt de order 
bevestigd. Een order die uit het proces “Electronic Order Allocation” komt kan afgerond 
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zijn of via het proces “Manual Web Order Allocation” alsnog afgerond worden. 
Gedurende deze processen veranderd het aantal orders niet. 
 
 
Soundness analyse 
 
Nadat de invarianten geanalyseerd en geinterpreteerd zijn, wordt nagegaan of er 
soundness berekend kan worden. Aangezien soundness alleen van WF-nets berekend kan 
worden, zijn de modellen geanalyseerd om na te gaan of deze eigenschappen hebben van 
WF-nets. Hieronder zijn de eigenschappen van de modellen gedocumenteerd. 
 
De hierarchische transitie “manual order allocation” en “data check” worden samen 
geanalyseerd. Hiervoor is de hierarchische transitie “data check” die deel uitmaakt van 
“manual order allocation” samengevoegd met “manual order allocation” zodat deze twee 
modellen één net vormen. Wanneer dit net geabstraheerd wordt tot een P-net en met 
behulp van de reductietechnieken de plaatsen “shipper”, “dummy”, “start MWoe” en de 
transitie “allocating order” verwijderd worden, zien we dat het overgebleven net een 
tWF-net is die tevens een isomorfe client-server koppeling is. Deze isomorfe client-server 
koppeling bestaat uit twee SMWF-nets. Van SMWF-nets weten we dat deze sound zijn 
en samen met de eigenschappen van de isomorfe client-server koppeling kunnen we 
concluderen dat dit tWF-net en daarmee de hierarchische transities “manual order 
allocation” en “data check” sound zijn. 
De hierarchische transitie “allocating order” is een WF-net. Dit WF-net is een client-
server koppeling die bestaat uit twee isomorfe WF-nets. Deze twee WF-nets zijn van het 
type SMWF-nets. We weten dat SMWF-nets sound zijn en samen met de eigenschappen 
van een isomorfe client-server koppeling, kunnen we concluderen dat deze hierarchische 
transitie sound is. 
De hierarchische transitie “electronic order transmission” is geen WF-net omdat dit net 
twee output plaatsen heeft. Nadat het net geabstraheerd is tot een P-net worden er twee 
dummy transities (“dummy1 transition” en “dummy2 transition”) en een dummy plaats 
(“MWoe or Done”) toegevoegd aan het net zodat het net door deze extra transities en 
plaats een enkele output plaats “MWoe or Done” heeft (zie figuur 42). Hierdoor wordt 
het net een WF-net en kan soundness gecheckt worden. Het net “order allocation” dat 
zich een niveau hoger bevindt, wordt aan de verandering van dit net aangepast en is te 
zien in figuur 43. Door deze aanpassing wordt het net functioneel niet veranderd, de 
verandering is alleen van belang om de analyse van soundness te laten slagen. Het net 
kan nu met behulp van de reductietechnieken gereduceerd worden tot een enkele plaats. 
We kunnen nu concluderen dat het net sound is aangezien een enkele plaats sound is. 
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Figuur 42: aangepast CP-net proces “Electronic Order Transmission” 
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Het CP-net van de module “order allocation” moet eerst aangepast worden alvorens 
soundness bepaald kan worden. De hierarchische transitie “electronic order allocation” 
wordt vervangen door een constructie van plaatsen en transities (zie dummy’s in figuur 
43) die het gedrag van de hierarchie correct weergeven. Nu lijkt het alsof beide plaatsen 
“start MWoe” en “ordering done” een token krijgen als resultaat van de hierarchische 
transitie “electronic order allocation”, terwijl in werkelijkeid slechts één van deze 
plaatsen een token krijgt. Het aangepaste CP-net van de module “order allocation” is te 
zien in figuur 43. 
De manier van aanpassing van een CP-net met hierarchische transities is gelijk voor de 
resterende CP-nets in de komende modules. Daarom zal er niet telkens van ieder CP-net 
een aangepast CP-net afgebeeld worden. 
 

 
Figuur 43: aangepast CP-net module “order allocation” 

 

 79



Nu wordt het CP-net geabstraheerd tot een P-net. Met behulp van de reductietechnieken 
kan dit P-net gereduceerd worden tot één plaats. Aangezien een enkele plaats altijd sound 
is, kunnen we concluderen dat dit net ook sound is. Aangezien de hierarchische transities 
van dit P-net allemaal sound zijn kunnen we concluderen dat de hele module “order 
allocation” ook sound is. 
 
Conclusie van de analyse 
 
Uit de analyse blijkt dat met deze module orders zowel handmatig als ook electronisch 
ingevoerd kunnen worden. Daarna wordt een order aangemaakt, bevestigd en naar de 
betreffende carrier gestuurd. Dit komt overeen met de specificaties voor deze module uit 
hoofdstuk 1. Dus kunnen we concluderen dat de processen volgens de specificaties 
uitgevoerd worden. Verder blijkt uit de analyse dat er geen deadlock toestand kan 
ontstaan en dat de module eindigt. 
 

6.3 Module “Order Fulfillment” 
 
Met behulp van deze module wordt een order afgehandeld. Dit houdt in dat er een 
voorberekening van de kosten van de order worden gemaakt om zo een idee te krijgen 
van de kosten van de order. Gedurende de uitvoering van de order kunnen wijzigingen 
door de carrier verwerkt worden. De carrier kan wijzigingen doorgeven die betrekking 
hebben op allerlei gegevens die op de order staan zoals bijv. onverwachte kosten. 
 
Deze module bestaat uit 3 processen 
 

• Pre-calculation 
• Deviations with transport orders 
• Unforseen costs 

 

6.3.1 CP-nets 
 
Pre-calculation 
 
De module begint met de voorberekening van de order. Een voorberekening wordt 
telkens uitgevoerd wanneer een order aangemaakt is en wanneer een order aangepast is. 
FRIDA kijkt in de voorberekening na of er een carrier agreement gekoppeld is aan de 
order. Er kunnen drie gebeurtenissen plaatsvinden: 

• Een carrier agreement is gevonden en toegevoegd aan de order. Nu kan de order 
voorberekend worden. 

• In het geval de gegevens van de carrier agreement al handmatig ingevoerd zijn, 
zal er geen voorberekening uitgevoerd worden. 

• Wanneer FRIDA geen carrier agreement kan vinden, dan zal er een bericht naar 
de shipper gestuurd worden, die de waardes van de vracht in moet voeren. 
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Hierna kunnen er wijzigingen uitgevoerd worden op de order of kan de order door de 
volgende module (“invoice receipt and matching”) verwerkt worden. De wijzigingen die 
aan de order aangebracht kunnen worden zijn in twee categorieen ingedeeld: onvoorziene 
kosten en afwijkingen. Nadat de wijzigingen uitgevoerd zijn, moet de voorberekening 
weer uitgevoerd worden. 
 
In figuur 44 is het CP-net weergegeven van deze module. In deze figuur is ook te zien dat 
deze module niet alleen invoer heeft van de vorige module, maar ook van de module 
“invoice receipt and matching”. De invoer van de module “invoice receipt and matching” 
gebeurt met behulp van de plaats “fusion 1”. 
 
Deviations with transport order 
 
Wijzigingen kunnen door zowel de shipper als de carrier ingevoerd worden. FRIDA zorgt 
ervoor dat de wijzigingen op een order alleen door een shipper of carrier ingevoerd 
kunnen worden en niet door beiden tegelijkertijd. 
 
De wijzigingen die door de shipper en carrier aan de order gemaakt worden, kunnen 
alleen plaatsvinden wanneer de status van de order dat toelaat. De volgende 
gebeurtenissen kunnen plaatsvinden: 

• Wijzigingen niet mogelijk: de order mag niet gewijzigd worden om de status van 
de order “closed” of “cancelled” is. 

• Wijzigingen door shipper mogelijk: de shipper mag de order wijzigen omdat de 
status van de order “matched/not matched”, “linked/not linked”, “open”, 
“mismatch/no mismatch” of “not cancelled” is. 

• Wijzigingen door carrier mogelijk: de carrier mag de order wijzigen omdat de 
status van de order “matched/not matched”, “linked/not linked”, “open”, 
“mismatch/no mismatch” of “not cancelled” is. De carrier kan alleen gegevens 
wijzigen die betrekking hebben op de carrier, zoals informatie over afgeleverde 
producten. Elke veld dat de carrier wijzigt, krijgt de status “approval needed from 
shipper”. Wanneer de carrier de wijzigingen uitgevoerd heeft, dan zal het system 
een bericht naar de shipper sturen en vragen de wijzigingen goed te keuren. 
Wanneer de shipper de order gaat keuren kunnen we twee dingen gebeuren: 

o Order is goedgekeurd: wanneer de shipper de wijzigingen die door de 
carrier aangebracht zijn, goedkeurt dan zal FRIDA de status “approval 
needed” van de order veranderen in “content valid for calculation”. 

o Order niet goedgekeurd: wanneer de shipper de wijzigingen dir door de 
carrier aangebracht zijn, niet goedkeurt, zal FRIDA de status ongewijzigd 
laten. Hierna zal de voorberekening nog eens uitgevoerd worden. Een 
order met velden die de status “not approved” hebben is mogelijk. De 
carrier krijgt geen informatie over de, al dan niet, goedgekeurde velden. 

 
Het CP-net van dit proces is weergegeven in figuur 45. 
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Figuur 44: CP-net module “order fulfillment” 
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Figuur 45: CP-net proces “deviations with transport order” 
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Unforseen costs 

nvoorziene kosten kunnen door zowel de shipper als de carrier ingevoerd worden. 

adat de voorberekening is uitgevoerd kan de shipper zijn onvoorziene kosten invoeren 

kan ook pas na de voorberekening zijn onvoorziene kosten invoeren in 

hulp van de businessrules goedgekeurd en 

•  goedkeuren. Er word teen 

it geval zal de status van de 

o  van de 

 
et CP-net voor dit process is weergegeven in figuur 46. 

 
O
FRIDA zorgt ervoor dat onvoorziene kosten op een order alleen door een shipper of 
carrier ingevoerd kunnen worden en niet door beiden tegelijkertijd. 
 
N
in FRIDA. Onvoorziene kosten voor de shipper zijn bijv. beschadigde goederen of te late 
aflevering. De onvoorziene kosten van de shipper kunnen niet goedgekeurd worden door 
de carrier. 
De carrier 
FRIDA. Nadat de carrier zijn onvoorziene kosten heeft ingevoerd, zal FRIDA de 
gegevens nakijken of deze kosten volgens de business rules goedgekeurd kunnen worden. 
Er kunnen twee gebeurtenissen plaatsvinden: 

• De onvoorziene kosten worden met be
de status van de onvoorziene kosten wordt aangepast. 
De businessrules kunnen de onvoorziene kosten niet
bericht naar de shipper gestuurd met de vraag de betreffende onvoorziene kosten 
goed te keuren. De onvoorziene kosten op de order krijgen de status “waiting for 
approval”. Nu kunnen er twee dingen gebeuren: 

o De kosten worden goedgekeurd. In d
onvoorziene kosten op de order veranderd worden in “approved”. 
De kosten worden niet goedgekeurd. In dit geval zal de status
onvoorziene kosten op de order veranderd worden in “not approved” 

H
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Figuur 46: CP-net proces “unforseen costs” 
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6.3.2 Analyse 
 
Deze module krijgt input van de module “Invoice Receipt and Matching” via de plaats 
“fusion 1” zoals te zien is in figuur 44. Vandaar dat deze module geen op zichzelf staand 
WF-net kan zijn, maar misschien wel samen met de module “Invoice Receipt and 
Matching” een WF-net vormt. Daarom zal het CP-net van figuur 44 pas in de volgende 
module geanalyseerd worden. We zullen hier wel de hierarchische transities van deze 
module analyseren. 
 
Analyse met behulp van CPNTools 
 
Nadat de simulatie geen fouten opleverde, is de State Space Analysis door CPNTools 
berekend. De resultaten van deze berekening zijn te zien in de onderstaande tabel (figuur 
47). 
 Liveness Properties 
 Dead 

transition 
instances 

Dead 
Markings 

Home 
markings 

Boundedness 

Deviations with transport orders None None All 3-bounded 
Unforseen costs None None All 3-bounded 

Figuur 47: Tabel - State Space Analysis module “Order Fulfillment” 
 
Invarianten analyse 
 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchiesche transitie “deviations with transport 
orders” kunnen we afleiden dat een order alleen door een shipper of een carrier aangepast 
kan worden en niet door beiden tegelijkertijd. Ook kunnen we zien dat het aantal orders 
gedurende dit proces gelijk blijft. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “unforseen costs” kunnen we 
afleiden dat ook hiervoor geldt dat een order alleen door een shipper of een carrier 
aangepat kan worden en niet door beiden tegelijkertijd. Verder kunnen we zien dat het 
aantal orders door dit proces niet veranderd wordt. 
 
Soundness analyse 
 
Nadat de invarianten geanalyseerd en geinterpreteerd zijn, wordt nagegaan of er 
soundness berekend kan worden. Aangezien soundness alleen van WF-nets berekend kan 
worden, zijn de modellen geanalyseerd om na te gaan of deze eigenschappen hebben van 
WF-nets. Hieronder zijn de eigenschappen van de modellen gedocumenteerd. 
 
De hierarchische transitie “deviations with transport orders” is een WF-net met twee 
resourceplaatsen (“shipper” en “carrier”). Dit net wordt geabstraheerd tot een P-net en 
met behulp van de reductieregels worden de resourceplaatsen verwijderd. We zien nu dat 
het WF-net een SMWF-net is en we weten dat ieder SMWF-net sound is. Op dezelfde 
manier wordt de soundness van de hierarchische transitie “unforseen costs” beredeneerd. 
Ook dit net is een SMWF-net en daarom sound. 
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Conclusie van de analyse 
 
Uit de analyse blijkt dat met deze module voorberekeningen van de te verwachten kosten 
van een order gemaakt kunnen worden en dat afwijkingen en onverwachte kosten van de 
vervulde order verwerkt kunnen worden. Dit komt overeen met de specificaties voor deze 
module uit hoofdstuk 1. Dus kunnen we concluderen dat de processen volgens de 
specificaties uitgevoerd worden. Verder blijkt uit de analyse dat er geen deadlock 
toestand kan ontstaan en dat de module eindigt. 
 

6.4 module “Invoice Receipt and Matching” 
 
In deze module worden de volbrachte orders in FRIDA ingevoerd en vergeleken met de 
oorspronkelijke orders. De volbrachte orders kunnen in papiervorm of electronische vorm 
aan FRIDA geleverd worden. Aan de hand van de vergelijking wordt uiteindelijk de 
betaling opgemaakt. De betaling kan door de shipper zelf geregeld worden of door 
FRIDA afgehandeld worden. 
Deze module bestaat uit 5 processen: 
 

• Handle Paper Invoice 
• Handle Electronic Invoice 
• Match Invoice with ETOF 
• Process Payments 
• Self Billing 

  

6.4.1 CP-nets 
 
In figuur 48 is het CP-net van deze module weergegeven. Hier is te zien dat dit CP-net 
twee invoerplaatsen (“D” en “fusion 2”) heeft. De tweede invoerplaats is echter geen 
externe invoerplaats maar een invoerplaats van een het proces “Match Invoice wth 
ETOF”. Daarnaast zullen we zien dat het proces “Match Invoice with ETOF” echter ook 
een uitvoerplaats heeft naar de module “Order Fulfillment”. 
 
De papieren invoices worden door medewerkers van FRIDA in het systeem ingevoerd 
door de ingescande invoices om te zetten in data. Daarna wordt gecontroleerd of deze 
data geconverteerd kan worden in een dataformaat waarmee FRIDA kan werken. Dit 
geldt ook voor de orders die via electronische weg naar FRIDA gestuurd worden. 
 
Handle Paper Invoice 
 
Wanneer de invoice wordt nagekeken of die geconverteerd kan worden, dan kunnen er 
drie gebeurtenissen plaatsvinden: 

• De conversie is geslaag en de invoice kan vergeleken worden met de 
oorspronkelijke order 
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• De conversie is niet geslaagd omdat het ingescande materiaal niet te lezen is door 
FRIDA. Een medewerker van FRIDA moet dan handmatig de gegevens van de 
ingezonden order in FRIDA invoeren en goedkeuren.  

• De conversie is niet geslaagd omdat het invoice nummer al bestaat. Een 
werknemer van FRIDA kan dan twee dingen doen: 

o Het invoice nummer wordt handmatig veranderd 
o De invoice wordt gewist en opnieuw ingescand 

 
Het CP-net van dit process is te zien in figuur 49. 

 
Figuur 48: CP-net Module “Invoice Receipt and Matching” 
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Figuur 49: CP-net proces “Handle paper invoice” 
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Handle Electronic Invoice 
 
Wanneer de invoice wordt nagekeken of die geconverteerd kan worden, dan kunnen er 
drie gebeurtenissen plaatsvinden:  

• De conversie is geslaagd en de invoice kan vergeleken worden met de 
oorspronkelijke order 

• De conversie is niet geslaagd en een werkneme van FRIDA moet de invoice 
handmatig in FRIDA verwerken. De werknemer kan de volgende dingen doen: 

o De invoice wordt handmatig ingevoerd en goedgekeurd 
o De carrier wordt gevraagd om de invoice opnieuw op te sturen 

• De conversie is geslaagd, maar het invoice nummer bestaat al. In dit geval zal een 
medewerker van FRIDA de invoice handmatig moeten verwerken. De werknemer 
kan de volgende dingen doen: 

o Het invoice nummer wordt handmatig veranderd en goedgekeurd 
o De invoice wordt gewist en er wordt aan de carrier gevraagd om een 

gecorrigeerde invoice op te sturen 
 
Het CP-net van dit process is te zien in figuur 50. 
 
Self Billing 
 
Dit process is een alternatief voor alle andere processen in deze module. FRIDA maakt 
een rekening aan met behulp van de waardes van de oorspronkelijke voorberekende order 
en met behulp van het contract van de carrier in FRIDA. Het system gaat na of de order 
door het process “self billing” verwerkt kan worden. Dit staat in het contract van de 
carrier. Het proces gaat dan na voor welke sort self billing de order geschikt is. Er zijn 
twee mogelijkheden: 

• Er wordt een “self billing” rekening aangemaakt. In dit geval wordt er een 
rekening gemaakt van de betreffende order en worden de documenten met 
betrekking tot de rekening naar de carrier gestuurd. 

• Er wordt data verzameld van meerdere orders om die samen op één rekening te 
zetten. Wanneer FRIDA alle nodige data verzameld heeft, zullen de documenten 
met betrekking tot deze rekening naar de carrier gestuurd worden. 

 
Het CP-net van dit process is te zien in figuur 51. 
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Figuur 50: CP-net proces “Handle Electronic Invoice” 
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Figuur 51: CP-net proces “Self Billing” 
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Invoice receipt and matching 
 
Voordat een invoice met de voorberekende order vergeleken kan worden, moet de data 
van de invoice nagekeken worden of deze compleet is. Deze test kan leiden tot de 
volgende resultaten: 

o Er bestaat geen connectie tussen de carrier en de shipper. Een werknemer zal dan 
een bericht naar de carrier sturen (die de order naar FRIDA gestuurd heeft) om 
een gecorrigeerd invoice op te sturen. De invoice die geen connectie tussen de 
carrier en shipper bevat wordt gewist. 

o De data is compleet en de invoice kan verder verwerkt worden. 
o De data is niet compleet. In dit geval zal een medewerker van FRIDA de 

missende data handmatig invoeren en goedkeuren. 
 
Het CP-net voor dit process is weergegeven in figuur 52: 
 
“Link invoice with ETOF” 
 
Vervolgens zal de invoice gekoppeld worden aan de betreffende ETOF (de 
voorberekende order in FRIDA). Het koppelproces kan leiden tot de volgende resultaten: 

o De invoice is gekoppeld aan de ETOF en dan kunnen de afzonderlijke regels van 
de invoice met de ETOF vergeleken worden. 

o De invoice is niet gekoppeld aan de ETOF. Een medewerker van FRIDA 
onderzoekt dan waarom de koppeling is mislukt en dit kan leiden tot de volgende 
resultaten: 

o De medewerker koppelt de invoice en ETOF alsnog handmatig 
o Er is geen ETOF die gekoppeld kan worden aan de invoice. De 

medewerker maakt dan een dummy ETOF aan en koppelt de invoice aan 
deze dummy ETOF. Daarna stuurt de medewerker een bericht naar de 
carrier om informatie zodat de invoice alsnog verwerkt kan worden. 

o De carrier moet het bewijs van levering doorgeven. Hiermee kan de 
invoice dan verwerkt worden in FRIDA. 

 
Wanneer de dummy ETOF is aangemaakt zal de medewerker van FRIDA informatie 
nodig hebben van de carier. Er kan dan uit twee mogelijkheden gekozen worden: 

o De carrier moet het bewijs van levering doorgeven. Hiermee kan de invoice dan 
verwerkt worden in FRIDA. Nu kan de medewerker de dummy ETOF verwerken 
en waarna aan de shipper gevraagd wordt om de verwerkte dummy ETOF goed te 
keuren. 

o De carrier moet referentie informatie van de invoice opsturen. Met deze 
informatie kan de medewerker de invoice aan de ETOF koppelen. 

 
Het CP-net voor dit process is weergegeven in figuur 53. 
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Figuur 52: CP-net proces “Match invoice with ETOF” 
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Figuur 53: CP-net proces “Link Invoice with ETOF” 
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“Match invoice line with ETOF line" 
 
Wanneer de invoice gekoppeld is aan de ETOF, dan kunnen de regels van de invoice en 
de ETOF met elkaar vergeleken worden. De vergelijkingen worden gemaakt op bijv. 
aantallen en kosten van producten. Dit proces draait in een lus totdat alle regels met 
elkaar vergeleken zijn. Deze lus kan dan de volgende resultaten hebben: 

o De regel van de invoice komt overeen met de regel van de ETOF. In dit geval 
zullen de volgende regels nagekeken worden 

o De regel van de invoice komt niet overeen met de regel van de ETOF. Het system 
gaat nu de bedrijfsregels na of er toch nog tot een overeenkomst gekomen kan 
worden en dit kan leiden tot de volgende resultaten: 

o De bedrijfsregels hebben geleid tot een overeenstemming. Nu kunnen de 
volgende regels met elkaar vergeleken worden. 

o De bedrijfsregels hebben niet geleid tot een overeenstemming. Een 
medewerker van FRIDA geeft de reden van de fout door aan de carrier. 
Een reden voor deze fout kan zijn dat de regel van de invoice niet bestaat 
in de ETOF. De medewerker verandert de status van de regel in 
“credit/debit note requested” en deze handeling kan tot resultaat hebben: 

 Het bedrag in de betreffende regel van de invoice is hoger dan in 
de ETOF. Nu moet de carrier de kosten van het betreffende 
product invoeren in het systeem. Dit moet daarna goedgekeurd 
worden door de shipper. Vervolgens moet de module “order 
allocation” opnieuw uitgevoerd worden. 

 De carrier moet het bewijs van levering doorgeven. Vervolgens 
moet het proces “match invoice with ETOF” opnieuw uitgevoerd 
worden. 

o De regel van de invoice komt overeen met de regel van de ETOF en is tevens de 
laatste regel die nagekeken moet worden. Nu kan het proces “Process Payments” 
gestart worden. 

 
Het CP-net voor dit process is weergegeven in figuur 54. 
 
“Process Payments” 
 
Dit process start met het nakijken van de betalingsvoorwaarden. Deze informatie is 
opgeslagen in de invoice en het betreffende contract van de carrier. In het geval date r 
geen overeenkomst is gesloten met betrekking tot de betalingsvoorwaarden dan zal de 
betaling opgemaakt worden aan de hand van de standaardwaarde van het shipper master 
bestand. Het systeem gaat dan de gegevens (account nummer, bank nummer etc.)  na van 
de shipper en de carrier. Vervolgens wordt de betaling gepland. Wanneer een invoice 
gepland is voor betaling dan zal het systeem een bestand aanmaken met het invoice 
nummer, account nummers van de shipper en carrier en het bedrag. Dit bestand wordt 
dan gebruikt in de module “Payment” om de order te betalen. 
 
Het CP-net voor dit process is weergegeven in figuur 55. 
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Figuur 54: CP-net proces “Match Invoice Line with ETOF Line” 
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Figuur 55: CP-net proces “Process Payments” 
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6.4.2 Analyse 
 
Bij deze analyse zal het CP-net van de module “Order Fulfillment” geanalyseerd worden 
aangezien deze twee modules door de plaats “fusion 1” met elkaar verbonden zijn 
waardoor deze twee netten afzonderlijk geen WF-net kunnen vormen.  
 
Analyse met behulp van CPNTools 
 
Nadat de simulatie geen fouten opleverde, is de State Space Analysis door CPNTools 
berekend. De resultaten van deze berekening zijn te zien in de onderstaande tabel (figuur 
56). 
 Liveness Properties 
 Dead 

transition 
instances 

Dead 
Markings 

Home 
markings 

Boundedness 

Order Fulfillment None None All 3-bounded 
Handle Paper Invoice None None All 1-bounded 
Handle Electronic Invoice None None All 2-bounded 
Match Invoice with ETOF None None All 3-bounded 
Link Invoice with ETOF None None All 3-bounded 
Match Invoice Line with ETOF 
Line 

None None All 3-bounded 

Process Payments None None All 1-bounded 
Self Billing None None All 1-bounded 
Invoice Receipt and Matching None None All 3-bounded 

Figuur 56: Tabel - State Space Analysis module “Order Fulfillment”en “Invoice Receipt and Matching” 
. 
Invariantenanalyse 
 
Uit de invariantenanalyse van de module “Order Fulfillment” blijkt dat het aantal orders 
niet veranderd gedurende het berekenen van de order of het handmatig invoeren van de 
financiele gegevens. Wanneer er gegeven gewijzigd zijn in het proces “deviations with 
transport orders” en “unforseen costs” dan zal de order opnieuw berekend worden. Ook 
zal het aantal orders niet beinvloed worden door de kostenberekening. 
Uit de invariantenanalsye van de hierarchische transitie “Handle Paper Invoice” blijkt dat 
het aantal orders niet beinvloedt wordt door de afhandeling van een invoice door FRIDA 
of door afhandeling van een invoice door een medewerker van FRIDA in het geval er een 
fout is opgetreden. Verder zien we dat wanneer de data niet goed geinterpreteerd kan 
worden, net zolang om data gevraagd wordt totdat deze goed geinterpreteerd kan worden. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “Handle Electronic Invoice” 
blijkt dat het aantal orders niet beinvloedt worden door de afhandeling van een invoice 
door FRIDA of door de afhandeling van een invoice met behulp van een medewerker van 
FRIDA en de gecorrigeerde invoice van de carrier. Verder zien we dat wanneer de data 
niet goed geinterpreteerd kan worden, net zolang om data gevraagd wordt totdat deze 
goed geinterpreteerd kan worden. 
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Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “Self Billing” blijkt dat het aantal 
orders niet beinvloedt wordt het aanmaken van een rekening met een enkele order of met 
meer orders. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “Process Payments” blijkt dat het 
aantal orders niet veranderd wordt door nakijken van orders die betaald moeten worden 
en het opstellen van een factuur van de betreffende order. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “Match Invoice with ETOF” 
blijkt dat het aantal orders niet veranderd wordt door het nakijken van de order of er een 
zakelijke connectie bestaat tussen de shipper en de carrier, of de data van een order 
compleet is en wanneer een invoice gekoppeld en vergeleken wordt met een ETOF. 
Verder zien we dat wanneer er geen zakelijke connectie is, er gevraagd wordt om een 
invoice te sturen die wel deze connectie heeft. Zolang deze connectie niet aanwezig is, 
zal FRIDA om deze data blijven vragen. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “Link Invoice with ETOF” blijkt 
dat het aantal orders niet veranderd wordt wanneer een invoice met een ETOF handmatig 
of door FRIDA gekoppeld wordt. Het aantal orders verandert ook niet wanneer de carrier 
extra informatie moet verschaffen of wanneer er een dummy ETOF gemaakt moet 
worden die door de shipper goedgekeurd moet worden. 
Uit de invariantenanalyse van de hierarchische transitie “Match Invoice Line with ETOF 
Line” blijkt dat het aantal orders niet veranderd wordt wanneer de regels van de invoice 
en de ETOF wel of niet overeen komen. Het aantal orders veranderd ook niet wanneer de 
carrier extra informatie moet leveren en deze goedgekeurd moet worden door de shipper, 
om een regel van een invoice met een regel van een ETOF kloppend te krijgen. Verder 
zien we dat elke regel van een invoice met elke regel van een ETOF wordt vergeleken 
totdat de laatste regel vergeleken is. Wanneer er geen zakelijke connectie op de invoice 
staat dan zal de carrier extra informatie moeten geven. Wanneer de carrier een bewijs van 
levering moet geven dan zal het het hele invoice met de ETOF opnieuw vergeleken 
worden. Wanneer de carrier extra informatie moet geven met betrekking tot de invoice 
dan zal de invoice opnieuw door het process order fulfilment afgehandeld moeten 
worden. 
 
Soundness analyse 
 
Nadat de invarianten geanalyseerd en geinterpreteerd zijn, wordt nagegaan of er 
soundness berekend kan worden. Aangezien soundness alleen van WF-nets berekend kan 
worden, zijn de modellen geanalyseerd om na te gaan of deze eigenschappen hebben van 
WF-nets. Hieronder zijn de eigenschappen van de modellen gedocumenteerd. 
 
In deze analyse wordt ook het CP-net “Order Fulfillment”. In figuur 57 is te zien hoe de 
hierarchische transities van de modules “Invoice Receipt and Matching” en “Order 
Fulfillment” met elkaar verbonden. Deze figuur is een abstractie van de modellen, om 
een indruk te geven hoe de hierarchische transities met elkaar verbonden zijn. We zien 
dat deze twee modules één groot WF-net vormen. 
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Figuur 57: Communicatie tussen de modules “Order Fulfillment” en “Invoice Receipt and Matching” 
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We zullen eerste de hierarchische transities op soundness analyseren, die niet van invloed 
zijn op de communicatie tussen de modules “Order Fulfillment” en “Invoice Receipt and 
Matching”.  
 
De hierarchische transities “Handle Paper Invoice” en “Electronic Order Transmission” 
zijn geen WF-nets omdat ze beiden twee plaatsen als uitvoer hebben. Vandaar dat deze 
twee netten betrokken worden bij de analyse van het CP-net “Invoice Receipt and 
Matching”. Op deze manier maken deze twee netten deel uit van het grote WF-net dat 
gevormd wordt door de twee modules “Order Fulfillment” en “Invoice Receipt and 
Matching”.  
De hierarchische transitie “Self Billing” wordt geabstraheerd tot een P-net. We zien nu 
dat dit net een WF-net is. Dit net wordt met de reductieregels gereduceerd tot een enkele 
plaats.  Van een enkele plaats weten we dat deze sound is. Vandaar dat we mogen 
concluderen dat dit net sound is. 
De hierarchische transitie “Process Payment” wordt geabstraheerd tot een P-net. We zien 
nu dat dit net een WF-net is. Dit net wordt met de reductieregels gereduceerd tot een 
enkele plaats. Van een enkele plaats weten we dat deze sound is. Vandaar dat we mogen 
concluderen dat dit net sound is. 
De hierarchische transitie “Match Invoice with ETOF” wordt geabstraheerd tot een P-net. 
We zien nu dat dit net een WF-net is. Dit net wordt met de reductieregels gereduceerd tot 
een enkele plaats. Van een enkele plaats weten we dat deze sound is. Vandaar dat we 
mogen concluderen dat dit net sound is. 
Nu hebben we alleen nog de CP-nets “Order Fulfillment”, “Invoice Receipt and 
Matching”, “Handle Paper Invoice”, Handle Electronic Transmission”, “Match Invoice 
with ETOF” en “Match Invoice Line with ETOF Line”. Deze netten vormen samen één 
groot CP-net. Dit CP-net wordt geabstraheerd tot een P-net. We zien nu dat dit net een 
WF-net is. Met behulp van de reductieregels kan dit net gereduceerd worden tot een 
enkele plaats. Van een enkele plaats weten we dat deze sound is. Vandaar dat we mogen 
concluderen dat dit net sound is. Aan de hand van deze conclusie kunnen we concluderen 
dat de modules “Order Fulfillment” en “Invoice Receipt and Matching” samen sound 
zijn. 
 
Conclusie van de analyse 
 
Uit de analyse blijkt dat met deze module vervulde orders, die in het systeem komen op 
papier of via electronische weg, afgehandeld worden. De binnengekomen order wordt 
vergeleken met de oorspronkelijke order en daarna gekoppeld met de oorspronkelijke 
order waarna de factuur van de order wordt opgesteld. Dit komt overeen met de 
specificaties voor deze module uit hoofdstuk 1. Dus kunnen we concluderen dat de 
processen volgens de specificaties uitgevoerd worden. Verder blijkt uit de analyse dat er 
geen deadlock toestand kan ontstaan en dat de module eindigt. 
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6.5 Module “Payment” 
 
Deze module handelt de betaling van een order af. De shipper betaalt de carrier die de 
order voor de shipper afgehandeld heeft. 
Deze module bestaat slechts uit één proces: 
 

• Payment 
 

6.5.1 CP-nets 
 
De vorige module “process payments” levert de data voor de betaling die deze module 
moet uitvoeren. Aan de hand van de data die geleverd is door de vorige mudule zal de 
shipper de order betalen. Daarna zal de betaling van de order bevestigd worden door 
FRIDA. Hierna zal de status van de order veranderd worden in “confirmed”. Tot slot zal 
er nog een bevestiging van de betaling van de order naar de shipper gestuurd worden. Het 
CP-net van deze module is weergegeven in figuur 58. 
 

 
 

Figuur 58: CP-net module “Payments” 
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6.5.2 Analyse 
 
Analyse met behulp van CPNTools 
 
Nadat de simulatie geen fouten opleverde, is de State Space Analysis door CPNTools 
berekend. De resultaten van deze berekening zijn te zien in de onderstaande tabel (figuur 
59). 
 
 
 Liveness Properties 
 Dead 

transition 
instances 

Dead 
Markings 

Home 
markings 

Boundedness 

Payment None None All 2-bounded 
Figuur 59: Tabel - State Space Analysis module “Payment” 

 
Invarianten analyse 
 
Uit de invariantenanalyse kunnen we afleiden dat de shipper één order betaald en dat de 
status van deze order veranderd wordt en er een bevestiging van deze order naar de 
shipper gestuurd wordt. 
 
Soundness analyse 
 
Deze module is gemodelleerd als een WF-net dat gebruik maakt van een resource plaats 
“shipper”. Dit CP-net wordt geabstraheerd tot een P-net en dit P-net wordt met behulp 
van de reductietechnieken gereduceerd tot één plaats. Aangezien een enkele plaats sound 
is, mogen we concluderen dat dit net ook sound is. 
 
Conclusie van de analyse 
 
Uit de analyse blijkt dat met deze module de betaling van de factuur van de order 
afgehandeld wordt. Dit komt overeen met de specificaties voor deze module uit 
hoofdstuk 1. Dus kunnen we concluderen dat de processen volgens de specificaties 
uitgevoerd worden. Verder blijkt uit de analyse dat er geen deadlock toestand kan 
ontstaan en dat de module eindigt. 
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6.6  “Core Processess” 
 
Nu alle hierarchische transities van figuur 17 geanalyseerd zijn, kan het CP-net van 
figuur 17 geanalyseerd worden. 
 
Analyse met behulp van CPNTools 
 
Nadat de simulatie geen fouten opleverde, is de State Space Analysis door CPNTools 
berekend. De resultaten van deze berekening zijn te zien in de onderstaande tabel (figuur 
60). 
 
 Liveness Properties 
 Dead 

transition 
instances 

Dead 
Markings 

Home 
markings 

Boundedness 

Core Processess None None All 3-bounded 
 

Figuur 60: Tabel - State Space Analysis module “Core Processes” 
 
Invarianten analyse 
 
Uit de invariantenanalyse kunnen we afleiden dat het aantal tokens van FRIDA, shipper 
en client door de modules net verander wordt. 
 
Soundness analyse 
 
Het CP-net van de “Core Processess” wordt geabstraheerd tot een P-net. We zien nu dat 
dit net een WF-net is. Met behulp van de reductieregels kan dit net gereduceerd worden 
tot een enkele plaats. Van één plaats weten we dat deze sound is. Vandaar dat we kunnen 
concluderen dat dit net sound is.  
 
Conclusie van de analyse 
 
Uit de analyse blijkt dat met deze module alle vorige modules na elkaar afgehandeld 
worden zoals in figuur 1 getoond is en kunnen we concluderen dat de processen volgens 
figuur 1 uitgevoerd worden. Verder blijkt uit de analyse dat er geen deadlock toestand 
kan ontstaan en dat de module eindigt. 
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7 Opgetreden complicities met CPNTools 
 
In dit hoofdstuk worden de problemen omschreven die er onstaan zijn met het werken 
met CPNTools.  
 
CPNTools werkt slechts met een selectief aantal grafische kaarten. Op het moment 
worden slechts 11 grafische kaarten ondersteund, waarvan de meesten van het merk 
NVIDIA. Uit de praktijk is gebleken dat kaarten van het merk ATI die ook ondersteund 
zouden moeten worden meestal niet (correct) werken. Zelfs wanneer er met deze kaarten 
gewerkt wordt met CPNTools dan worden sommige symbolen niet weergegeven of 
ontstaan er foutmeldingen. Bij de kaarten die niet ondersteund worden, start CPNTools 
niet op. Het is wel mogelijk om voor een ondersteunde kaart verschillende grafische 
configuratie in te stellen. Wanneer de optimale configuratie ingesteld is kan er vloeiend 
gemodelleerd worden in CPNTools. Bij andere grafische confguraties worden de netten 
heel traag geladen en duurt het heel lang om een transitie of plaats op het beeld te laten 
verschijnen wanneer deze aangeklikt wordt om te modelleren. 
 
De interface van CPNTools is niet intuitief gemaakt en men heeft enige tijd nodig om te 
wennen aan de manier van werken met de interface. Om te modelleren moet men 
namelijk met de rechtermuisknop op het modeleertabblad klikken. De rechtermuisknop 
moet ingedrukt blijven totdat het menu verschijnt waarmee er plaatsen en transities op het 
modelleeerblad geplaatst kunnen worden. Om een plaats of een transitie te plaatsen moet 
de muis naar het betreffende icon gesleept worden en op het modelleertabblad losgelaten 
worden. 
 
Verder is CPNTools een applicatie die in ontwikkeling is en verschijnen er geregeld 
nieuwere versies met verbeteringen en uitbreidingen. Helaas is het wel eens 
voorgekomen dat een net niet geaccepteerd werd door een nieuwe versie en moest er 
verder gewerkt worden met de oude versie. Ook is het voorgekomen dat een nieuwe 
versie niet meer werkte met de drivers van de grafische kaart en moesten deze vernieuwd 
worden. Een gedurende tijd is er zelfs gewerkt met een alpha-versie van CPNTools 
omdat geen enkele versie van CPNTools meer werkte. De reden hiervoor lag 
waarschijnlijk aan de betreffende versie van java. De ontwikkelaars wisten het echter niet 
zeker en hebben een alpha-versie ter beschikking gesteld waar een aantal java-libraries 
omzeilt waren. Een heel vreemde fout ontstond op een dag toen CPNTools niet meer op 
wilde starten en er absoluut geen reden voor te vinden was waardoor dat zou komen. Uit 
de reacties van de mailing lijst van CPNTools bleek dat iedereen die CPNTools wilde 
opstarten, dat niet kon, ongeacht de versie. Een paar uur later werd echter de fout ontdekt 
en kon een patch geinstalleerd worden waardoor CPNTools weer opgestart kon worden. 
Het bleek te gaan om een oudere versie van het type integer, waardoor het programma na 
een bepaalde datum niet meer op kon starten. 
De nieuwste versie (v1.1.0) van CPNTools werkt echter probleemloos. 
 
Gedurende het modelleren zijn er een aantal fouten opgetreden die nog niet bekend waren 
bij de ontwikkelaars van CPNTools. De eerste fout is ontdekt tijdens het geven van een 
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naam aan een pagina. Het was bekend dat de namen van plaatsen en transities uniek 
moeten zijn en CPNTools geeft dat ook aan wanneer er een plaats of transitie op een 
pagina staan die dezelfde namen hebben. Het was echter niet bekend dat ook de namen 
van de paginas uniek moesten zijn. Hierdoor kon er geen state space analyse uitgevoerd 
worden. In eerste instantie was het echter niet duidelijk wat de fout was. Nadat de 
ontwikkelaars van CPNTools het betreffende net gemaild was, werd binnen een paar 
werkdagen het gecorrigeerde net teruggestuurd, met de verklaring van de fout. Het was 
namelijk niet mogelijk om zelf het net te corrigeren aangezien CPNTools weigerde het 
net te openen omdat er een fout in zat. 
De tweede fout had ook te maken met het geven van een naam. Het was namelijk niet 
bekend dat het teken “&” niet gebruikt mag worden als een leesteken. Dit komt doordat 
dit teken gereserveerd is voor het aanmaken van unieke ID’s voor objecten in het net en 
door CPNTools niet geinterpreteerd wordt als een leesteken wanneer een net geladen 
wordt. Het net wordt namelijk als een ASCII bestand opgeslagen en bij het laden van een 
net worden alle “&” geinterpreteerd als een deel van de code in plaats van een leesteken. 
Ook hier weer werd deze fout pas ontdekt wanneer CPNTools het net weigerde te laden. 
Dus werd het net weer naar de ontwikkelaars gestuurd en binnen een paar werkdagen 
werd het gecorrigeerde net met een verklaring van de fout teruggestuurd. 
 
Om de “State Space Analysis” correct uit te voeren en eenduidige resultaten te 
presenteren, moeten alle namen van de paginas, plaatsen en transities uniek zijn. Daarbij 
mogen de namen alleen uit letters bestaan en niet uit cijfers. Voor een klein net levert die 
geen problemen maar bij een groot net zoals de architectuur van FRIDA levert dat wel 
problemen op. Sommige namen van plaatsen en transities lijken veel op elkaar. Een 
voorbeeld hiervan is een transitie die heet “maintain/update shipper’s master file” en een 
transitie die heet “maintain/update carriers master file”. In eerste instantie verschillen 
deze namen van elkaar. Helaas verschillen deze namen niet voor CPNTools. CPNTools 
leest de namen tot de eerste spatie en ziet dat in beide namen “maintain/update” staat en 
accepteert één van de namen niet omdat ze zogenaamd niet uniek zijn. Dat betekent dat er 
enige creativiteit geboden is bij het verzinnen van namen zodat deze uniek zijn binnen 
CPNTools. De meest gebruikte methode is het gebruik van het teken “_”. Wanneer we 
één van de namen aanpassen tot “maintain/update_shipper’s master file” dan worden 
beide namen door CPNTools geaccepteerd. 
 
Gelukkig hebben de ontwikkelaars van CPNTools een mailing lijst waar men lid van kan 
worden en waar men met alle vragen terecht kan. Zo kunnen de mensen die met 
CPNTools werken elkaar helpen. Meestal wordt echter heel snel en professioneel iedere 
vraag door de ontwikkelaars van CPNTools voldoende beantwoord. Dit is echter ook 
nodig aangezien er geen gestrucuteerde up-to-date handleiding aanwezig is die de 
bovenstaande problemen had kunnen voorkomen. Hieruit blijkt weer dat het heel 
belangrijk is om tijdens de ontwikkelfase alles goed en duidelijk te documenteren zodat 
duidelijk is welke functionaleiten nog niet geimplementeerd zijn, of nog niet correct 
werken. 
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8 Conclusie 
 
Het modelleren van de architectuur van FRIDA met behulp van CP-nets in het 
programma CPNTools is een interressante en leerrijke ervaring. CPNTools vergt echter 
enige tijd om ermee vertrouwd te raken. Omdat CPNTools continue in ontwikkeling is, is 
het nog niet foutloos en kunnen er onverwachte problemen optreden tijdens het 
modelleren. 
 
Er zijn drie verschillende redenen om CP-nets te maken op basis van een architectuur. 
Als eerste is een CP-net een beschrijving van een architectuur en kan het gebruikt worden 
als een specificatie of een representatie van het systeem dat ontwikkeld gaat worden. 
Door het maken van een CP-net kunnen we het nieuwe systeem onderzoeken voordat we 
het ontwikkelen. Ten tweede kan het gedrag van een CP-net geanalyseerd worden, door 
middel van simulatie of door middel van formele methodes. Tot slot geeft het proces, van 
ontwikkelen van een CP-net en het uitvoeren van de analyse, de gebruiker een beter beeld 
van de architectuur. 
 
CPNTools heeft zowel voor- als nadelen om CP-nets te modelleren en te analyseren. Om 
te beginnen geeft de naam van CPNTools al aan dat het programma alleen bedoeld is om 
CP-net te modelleren en te analyseren. Het is dus niet mogelijk om P-nets te modelleren 
en te analyseren. De mogelijkheden die CPNTools biedt om CP-nets te modelleren zijn 
ruim voldoende om tot een goed visueel resultaat te leiden. De transities en plaatsen 
kunnen voorzien worden van kleuren (datatypes). Verder kunnen er guards gedefiniëerd 
worden die bij een transitie horen en kan een transitie voorzien worden van pseudocode. 
Tijdens het modelleren controlleert CPNTools of de syntax correct is. Nadat een CP-net 
gemodelleerd is, kan deze gesimuleerd worden. Wanneer CPNTools alleen gebruikt zou 
worden om CP-nets te modelleren en te simuleren dan zou deze tool hiet uiterst geschikt 
voor zijn. Er komt echter meer kijken bij het werken met CP-nets dan alleen modelleren 
en simuleren, namelijk het analyseren van een CP-net met behulp van formele methodes. 
CPNTools biedt alleen de mogelijkheid om een CP-net formeel te analyseren met behulp 
van de liveness properties (dead markings en dead transition instances), home properties 
en boundedness properties. Om een formele analyse completer te maken zou CPNTools 
ook de mogelijheid moeten bieden om een CP-net formeel te kunnen analyseren met 
behulp van transitie- en plaatsinvarianten en soundness.  
 
Met CPNTools kunnen alleen CP-nets gemodelleerd worden, dus alleen netten met data. 
De analysemethoden van CPNTools zijn beperkt tot de liveness properties (dead 
markings en dead transition instances), home properties en boundedness properties. 
Dit is echter niet genoeg om een CP-net te analyseren. Vandaar dat de netten met de hand 
geanalyseerd zijn met plaats- en transitie-invarianten en soundness. Aangezien deze 
analyses alleen op P-nets toegepast kunnen worden, is er een manier bedacht om CP-nets 
om te zetten in P-nets. Een CP-net kan echter alleen omgezet worden in een P-net 
wanneer dit CP-net well-formed is. Wanneer zo een CP-net in een P-net omgezet wordt, 
dan krijgen we een structureel equivalent P-net. Dit P-net kan dan geanalyseerd worden 
op plaats- en transitie-invarianten en soundness.  
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Om op soundness te analyseren, is eerst de structuur van de P-nets onderzocht. Dit is van 
belang om na te gaan of een P-net een WF-net is aangezien alleen van WF-nets de 
soundness bepaald kan worden. Wanneer het inderdaad om een WF-net ging, is er 
bepaald wat voor WF-net het was. Met sommige WF-nets (bijv. een SMWF-net is altijd 
sound) is het mogelijk om met behulp van de eigenschappen van het WF-net de 
soundness te bepalen. Ook is het mogelijk om met behulp van de eigenschappen van een 
(isomorfe) client-server koppeling de soundness te bepalen (aangezien die weer 
opgebouwd is uit WF-nets).  
Naast deze mogelijkheden is er echter gebruik gemaakt van reductietechnieken om de 
analyse van soundness minder complex te maken. Hiervoor is het bewijs geleverd dat 
reductietechnieken soundness behouden. Met behulp van deze redcutietechnieken kunnen 
netten (in dit geval WF-nets) gereduceerd worden tot kleinere netten of zelfs tot een 
enkele plaats of transitie. 
 
Het modelleren van de architectuur van FRIDA is niet eenvoudig geweest omdat de 
documentatie niet alle informatie bevat die nodig is om een CP-net te maken. In de 
documentatie is niet vermeld welke data door welke processen gebruikt wordt. Er wordt 
wel een omschrijving van de data gegeven die gebruikt wordt, maar niet de datadefinities 
waarmee bepaald kan worden hoe een database eruit ziet, hoe de records zijn opgebouwd 
en hoe de processen deze records manipuleren. Vandaar dat alleen de types van de data 
gemodelleerd zijn in het CP-net in plaats van concrete waardes van de betreffende data. 
Uit de analyse kunnen we concluderen dat de specificaties van FRIDA door de 
architectuur van FRIDA correct gemodelleerd zijn en dat alle processen werken zoals ze 
bedoeld zijn te werken. Er zijn geen processen of toestanden die ervoor zorgen dat het 
systeem niet meer kan werken. Ieder process kan leiden tot de eindtoestand van het 
system. Verder weten we dat het aantal orders, shippers en clients dat in het begin van 
FRIDA aanwezig waren, ook uiteindelijk aan het eind aanwezig is, en dat het gedurende 
de werking van de processen constant blijft. Tot slot kunnen we met een groot 
vertrouwen aannemen dat de architectuur van FRIDA sound is en nemen we aan dat de 
architectuur van FRIDA correct is. 
Dit blijft echter een theoretische conclusie met betrekking tot de correctheid van de 
architectuur van FRIDA. De architectuur is correct met betrekking tot de geanalyseerde 
eigenschappen. Andere eigenschappen (bijv. systeemeigenschappen) zijn niet 
geanalyseerd, die alsnog tot fouten zouden kunnen leiden in de architectuur van FRIDA. 
Toch zijn we van mening dat door de analyse van deze eigenschappen het vertrouwen in 
de correctheid van het systeem zeer hoog zal zijn. 
 
Tot slot kunnen we concluderen dat de uitkomsten van de analyse van de CP-nets van de 
architectuur van FRIDA overeenkomen met de specificaties van de architectuur van 
FRIDA. Ook weten we dat er geen deadlock door het systeem veroorzaakt kan worden en 
dat alle processen eindigen. Dit document bevat echter veel meer dan alleen de analyse 
van de architectuur van FRIDA. Dit document kan gezien worden als een leidraad voor 
de aanpak van de analyse (met behulp van CP-nets en CPNTools) van de architectuur van 
een softwaresysteem. 
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