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 UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA 

1. Obiectivele lucrării 
Inițierea în utilizarea programului ARENA pentru modelarea sistemelor de producție și simularea proceselor 

ce se desfășoară în cadrul acestora. 
Construirea modelului unui sistem de producție, simularea funcționării acestuia și efectuarea unor studii 

privind parametrii de desfășurare ai procesului de producție. 

2. Descrierea sistemului de producţie 
 
Sistem modelat descrie operațiile de prelucrare a unor repere asamblate, inspecția calității acestora urmată de 

recondiționarea unora sau dezmembrarea pentru recuperarea unor componente sau reciclarea celor care sunt 
necorespunzătoare calitativ, după cum se arată în figura1.1.  
 

Unitățile care sunt procesate sunt denumite Produs A până la D. Toate produsele sunt colectate și sortate 
într-o unitate separată care nu este prezentată în acest model. Pe baza prelucrării datelor experimentale, folosind 
Input Analyzer din mediul Arena, s-au estimat legile de sosire și de servire (procesare) pentru toate produsele 
care intră în sistem.  

Produsul A sosește în sistem după o lege de sosire estimată printr-o distribuție exponențială cu o medie de 
18 minute (timpul va fi exprimat peste tot în minute). Aceste produse sunt transferate după sosire în zonele de 
pregătire pentru inspecție.  Pentru Produsul A, procesul de pregătire pentru inspecție este descris de o distribuție 
triunghiulară definită de TRIA (5, 7, 10), cu o durată minimă de 5minute, o durată maximă de 10 minute și o 
valoare cea mai probabilă de 7 minute. Produsul este apoi transferat în zona de inspecție. 

 
Produsele B, C și D urmează un proces similar cu cel al produsului A - dar cu legi diferite de sosire și de 

pregătire pentru inspecție (Prep), după cum se arată în figura 1.1.  
După procesele de pregătire, aceste produse A,B,C,D sunt trimise în zona de inspecție. 

 
Figura  1.1: Structura sistemului de producţie. 
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În zona de inspecție se efectuează verificări funcționale complexe ale produselor pentru a verifica dacă 
acestea sunt conforme cu specificațiile. Timpul total de procesare pentru această operație de inspecție depinde 
de tipul produsului:  

- TRIA (1,2,3), pentru Produsul A; 
- TRIA (2,3,4), pentru Produsul B; 
- WEIB (2.5, 5.3), pentru Produsul C;  
- TRIA(6 ,7,8), pentru Produsul D.  
 
După inspecție, 30% din Produse sunt trimise pentru ambalare și expediere, 55% sunt trimise pentru 

dezmembrare și reciclare ulterioară, iar restul de 15% sunt respinse și trimise direct pentru reciclare. 
 

În zona de ambalare și expediere, timpii de procesare în această zonă sunt descriși de legi triunghiulare de 
procesare, respectv:  

- TRIA (3,4,5), pentru Produsul A; 
- TRIA (6,7,10), pentru Produsul B; 
- WEIB (8,9,10,5), pentru Produsul C; și  
- TRIA (2,8,15), pentru Produsul D.  

La sosirea în această zonă, produsele trebuie să aștepte ca un număr corespunzător din același produs să fie 
disponibil pentru a fi ambalate. Produsele sunt livrate în loturi de câte 4 și sunt livrate de două ori pe zi. 

 
În zona de dezmembrare, toate produsele sunt separate în componente individuale, (40%) dintre acestea sunt 
recuperate fiind în stare bună pentru refolosire, iar restul sunt trimise la reciclare. Procesul de dezmembrare se 
face după o lege de servire de tip TRIA (15, 25, 45) și este aceeași indiferent de tipul de produs (A,B,C,D). 
 

Vrem să colectăm statisticile, din fiecare zonă, cu privire la utilizarea resurselor, numărul de entități 
aflate în firul de așteptare (queue), timpul de staționare în firul de așteptare și durata ciclului (sau timpul total în 
sistem) pentru produsele livrate, componentele recuperate și piesele reciclate.  

 
Vom realiza simularea pentru 900 de minute. 

 
 
 
 

3. Pregătirea pentru construcția modelului 
 
Trebuie remarcat că utilizarea mediului de simulare Arena pentru a construi un model este doar o 

componentă a unui proiect de simulare. De reținut este că, în lumea reală, nu va exista o problemă bine 
definită pentru datele de intrare. În lumea reală, deseori, aceste informații nu există în companie și ar trebui 
colectate în mod minuțios. De fapt, colectarea, validarea și verificarea datelor de intrare poate necesita până 
la 70% din timpul și efortul total al proiectului de simulare. 

 
Accentul în această lucrare se referă la abordarea dezvoltării și modelarea unui sistem tipic. În această etapă, 

după înțelegerea problemei și stabilirea obiectivele trebuie să se definească sistemul modelat, să se colecteze și 
să se analizeze datele necesare pentru a specifica parametri de intrare. Pentru a face acest lucru, este posibil să 
trebuiască să subîmpărțim sistemul în stații sau submodele și să decidem care modulele Arena ar putea fi 
necesare. 

 
În acest model, vom folosi module în principal din panoul Basic Process și vom introduce altele noi de la alte 

panouri, din partea stângă a mediului Arena, pe măsură ce îmbunătățim modelul.  
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În acestă lucrare vom introduce noi concepte de modelare care vor necesita utilizarea panourilor Advance 
process și Advanced Transfer. 

Vom împărți sistemul modelat în secțiuni identificabile, convenabile pentru o modelare eficientă. Prin 
urmare, aspectele principale ale modelului nostru vor fi: 

 

• Crearea (Create) și sosirea produselor în sistem; 
•  Trimiterea produselor spre zona de pregătire pentru inspecție; 
•  Trimiterea produselor spre zona procesului de inspecție; 
• Decizia (Decide) pentru fiecare produs unde merge după inspecție; 
• Trimiterea unei părți din produse pentru zona de ambalare și expediție; 
• Trimiterea unei alte părți din produse către zona de dezmembrare; 
• Expedierea (Dispose) produselor rămasă la reciclare; 
• Expedierea (Dispose) pieselor ambalate către beneficiar; 
• Dezmembrarea (Split) produselor în componente; 
• Expedierea (Dispose) componentele recuperate după dezmembrare; 
• Expedierea (Dispose) componentelor nerecuperabile la reciclare. 

 
Pentru a realiza cele de mai sus, vom utiliza următoarele module ale mediului Arena: 

 

• Create (4)  

• Assign (4)  

• Process (7)  

• Decide (2)  

• Record (3)  

• Separate (1)  

• Dispose (3)  
 
Fiecare modul Create va reprezenta sosirea fiecărui tip de produs. Fiecare modul de alocare Assign va fi, de 

asemenea, utilizat pentru definirea atributelor fiecărui tip de produs. Patru modulele de proces Process vor 
reprezenta procesul de pregătire pentru inspecție, Prep, pentru fiecare tip de produs, unul pentru procesul de 
inspecție, unul pentru procesul de ambalare și expediție și ultimul pentru procesul de dezmembrare. Un modul 
Decide va fi utilizat după procesul de inspecție pentru a împărți produsele pentru ambalare, dezmembrare și 
reciclare. Celălalt modul Decide va fi utilizat pentru a separa componentele recuperate de cele care vor fi 
reciclate după dezmembrare. Înainte ca fiecare flux de produse să fie eliminat din sistem (Dispose), vom folosi 
un modul de înregistrare pentru a colecta statistici ale timpului petrecut în sistem. În cele din urmă, cele trei 
module Dispose vor fi utilizate pentru a expedia produsele, componentele recuperate și componentele reciclate. 

 
Rețineți că legile de sosire și timpul de precesare sunt individualizate pentru fiecare tip de produs, după cum 

se arată în figura 1.1. Vom folosi două atribute denumite timp de inspecție și timp de ambalare pentru a aloca 
diferitele durate petrecute la procesele de inspecție și ambalare pentru diferitele tipuri de produse. Timpul 
pentru procesul de dezmembrare este constant pentru toate produsele. Vom numi resursele Prep A până la D, 
Inspector, AmbTehnician și DezTehnician, respectiv pentru procesele de pregătire, inspecție, ambalare și 
dezmembrare.  
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3.1. Construcția modelului 
 
Deschideți mediul Arena și deschideți o nouă fereastră pentru model. Plasați modulele necesare, așa cum au 

fost menționate mai sus, în fereastra modelului. 
 
Fereastra modelului ar trebui să pară oarecum asemănătoare figurii 1.2. Pe măsură ce glisați și fixați 

modulele, Arena ar trebui să le conecteze automat, dacă aveți opțiunea de conectare automată. Pentru a 
dezactiva și a activa această funcție, selectați meniul Object, din partea de sus, și faceți clic pe auto-conectare. 

 
De asemenea, cu dublu clic pe orice modul din schemă se va afișa macheta de dialog a modulului în care 

parametrii săi pot fi actualizați. Rețineți că Arena afișează simultan date similare pentru modulul selectat în 
vizualizarea foaie de calcul, care arată parametrii tuturor modulelor de același tip în cadrul modelului curent. 

 

 
 
Figura 1.2: Modulele plasate și conectate în fereastra Model.  
                  (blocul de decizie Rezultat inspecție lăsat intenționat neconectat.) 
 
Să începem prin configurarea modulelor Create. Faceți dublu clic pe modulul Creare 1 pentru a afișa 

macheta de dialog. Setați numele său pentru a crea Produs A și Entitatea Produsul A. În zona de timp dintre 
sosiri, setați tipul la Random (Expo) cu o valoare medie de 18 și selectați minutele pentru unități. Să 
presupunem acum că produsele sosesc individual, așa că s-a setat entitățile pe sosire la 1. Lăsați Max Arrivals la 
setarea implicită, Infinite, și zero pentru First Creation. După toate acestea, macheta ar trebui să arate ca figura 
1.3a. 
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Fig. 1.3a. Macheta de diolog pentru Create Produs A 
 
În mod similar, modulele de creare pentru produsele B, C și D sunt prezentate în figura 1.3b de mai jos. 
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Figura 1.3b: Machetele de dialog pentru crearea Produselor B, C și D.  
 
De reținut că scopul principal al modulului Create este de a oferi un punct de pornire pentru entitățile dintr-

un model de simulare. Cazurile de mai sus sunt, prin urmare, punctele de plecare pentru toate produsele care 
intră în sistemul modelat. În modulele de creare, am specificat tipurile de entități care sunt produse de la A la D. 
Nu este singura informație de care avem nevoie cu privire la fiecare produs. De asemenea, s-ar putea să știm la 
ce oră s-au produs produsele în sistemul nostru, cât timp va fi petrecesat produsul în zona inspecției etc. 
Informațiile specifice fiecărui produs sunt cunoscute sub denumirea de atribute și sunt atribuite entităților prin 
modulul de atribuire care vom discuta în continuare. 

 
Vrem să știm timpul de sosire pentru fiecare produs. De asemenea, dorim să știm cât timp consumă produsul 

în timpul proceselor de inspecție și ambalare. Pentru acestea, definim următoarele atribute, Timp sosire, Timp 
inspectie și Timp ambalare. Să deschidem acum fiecare dintre modulele de atribuire și să introduceți 
informațiile necesare. Faceți dublu clic pe modulul Assign 1 și introduceți informațiile așa cum se arată în 
figura 1.4. 

 

 
Figura 1.4: Atribuirea atributelor produsului A 
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Figura 1.5: Atribuirea atributelor produselor B,C,D. 
 
Atribuirile noi sunt adăugate făcând clic pe butonul "Add" care afișează dialogul de alocări, după cum se 

arată mai sus. Acest modul este utilizat pentru atribuirea de noi valori variabilelor, atributelor entității, tipurilor 
de entități, imaginilor entităților sau altor variabile de sistem. Atribuirile multiple se pot realiza cu un singur 
modul de atribuire. Urmând pașii de mai sus, atribuiți atributele corespunzătoare produselor B, C și D, după 
cum se arată în figura 1.5.  

TNOW este o variabilă rezervată Arena care reprezintă timpul de simulare curent.  
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Următorul pas este editarea modulele de proces Process Modules pentru a actualiza parametri. Vom începe 
cu cele patru procese de pregătire pentru inspecție. Faceți dublu clic pe modul Process 1 pentru a deschide 
fereastra de dialog. Dialogul completat este prezentat în figura 1.6. 

 

 
Figura 1.6: Machetă configurare proces pregătire inspecție Produs A, Prep A 
 
Am denumit un procesul Pregătire Produs A. De asemenea, am folosit un proces standard, după cum puteți 

vedea. S-a selectat combinația de acțiuni Seize-Delay-Release. Acest lucru se datorează faptului că produsele 
vor ocupa în mod normal resursa Prep A, vor întârzia resursa pe durata procesului de pregătire pentru inspecție 
și apoi vor elibera resursa înainte de a trece la pasul următor în logica procesului. Timpul de pregătiri pentru 
produsul A a fost impus în enunțul problemei ca fiind o distribuție triunghiulară cu parametrii 5, 7 și 10. 
Unitatea de timp este minutul și alocarea de timp este valoarea adăugată. Lăsați opțiunea de statistică a 
rapoartelor bifată astfel încât Arena să furnizeze rapoarte despre acest modul de procesare. 

 
Resursele noi sunt adăugate făcând clic pe butonul "Add" care afișează dialogul Resources, după cum se 

arată mai sus. Acest modul este principala metodă de procesare în simularea. Ar putea să conțină un submodel 
prin selectarea opțiunii de submodel în caseta tip combo și să efectueze diferite acțiuni de ocupare, întârziere și 
eliberare a resurselor atunci când este selectată opțiunea standard.  

 
Într-o procedură similară celei de mai sus, actualizați modulele de proces pentru produsele B,C,D.  Modulele 

completate sunt prezentate mai jos. 
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Figura 1.7: Procesul de pregatire pentru Produs B,  Prep B. 
 

 
Figura 1.8: Procesul de pregatire pentru Produs C,  Prep C. 
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Figura 1.9 Procesul de pregatire pentru Produs D,  Prep D. 
 
Procesul de inspecție este foarte similar cu procesele Prep, cu excepția faptului că utilizează o expresie 

pentru legea de servire în locul tipului de distribuție triunghiular pe care l-am utilizat până acum. Acesta este 
motivul pentru care s-a definit atributul Timp de inspecție în modulul de atribuire. Când se alege tipul de 
întârziere pentru a fi o expresie, puteți defini orice expresie (sume sau diferențe, produse sau expresii de 
variabile și atribute), iar Arena va evalua această valoare și va folosi valoarea rezultată ca fiind timpul 
procesului pentru entitatea considerată. În cazul de față, se folosiște o valoare care a fost pre-alocată timpului de 
inspecție al entității (produsului). 

Modulul completat este prezentat în figura 1.10. 

 
Figura 1.10. Procesul de inspecție 
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Deciziile sau alegerile din Arena sunt modelate folosind modulul Decide. Definiția problemei prevede că, în 
urma inspecției, 30% din produse sunt trimise pentru ambalare, 55% pentru dezmembrare și 15% pentru 
reciclare. Modulul de decizie include opțiuni pentru luarea deciziilor pe baza mai multor condiții sau bazate pe 
una sau mai multe probabilități. Deoarece avem valori date pentru procente, vom folosi opțiunile bazate pe 
probabilități.  

 
Faceți dublu clic pe modulul Decide 1 pentru afișarea machetrei de dialog. Deoarece avem trei rezultate 

posibile, vom selecta opțiunea N-way by chance din caseta tip combo. Butonul Add afișează un alt dialog pe 
care îl specificați valoarea probabilității. Vom specifica două valori de 30% și 55%. Arena va rezolva automat 
diferența și va trimite restul de 15% la un alt punct de ieșire. Observați că Arena oferă un număr de puncte de 
ieșire din Modulul de decizie care este egal cu numărul de condiții pe care le specificați. Modulul completat 
este prezentat în figura 1.11. 

 

 
Figura 1.11: Macheta de dialog a modului de decizie Rezultat inspectie. 
 
Următorul pas în logica noastră de proces este actualizarea modulului Process 6. Acest lucru este foarte 

similar cu modulul procesului de inspecție prezentat mai sus, cu excepția faptului că folosim timpul atributului 
de ambalare în loc de timpul de inspecție. Numele modulului se modifică de asemenea la procesul de ambalare 
și la resursa către AmbTehnician. Macheta completă este prezentată mai jos. 

 

 
Figura 1.12: Dialogul procesului de ambalare-expediție 
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Repetați pașii de mai sus pentru a finaliza modulul Process 7. Macheta de configurare este prezentată în 
figura 1.13 de mai jos. 

 

 
Figura 1.13: Macheta Procesului de dezmembrare. 
 
La sfârșitul procesului de dezmembrare, produsele vor fi transformate în componente. Din definiția 

problemei, realizăm că numărul componentelor din fiecare produs variază și procesul de dezmembrare se 
realizează după o lege de servire reprezentată de o distribuție triunghiulară a parametrilor 6, 9 și 12. Aceasta 
presupune că există un număr aleatoriu de componente în fiecare produs. Vom modela acest lucru utilizând un 
modul Separate Module din panoul Basic Process 

Faceți dublu clic pe modulul separat 1 pentru a deschide caseta de dialog. Introduceți Componente la 
"Nume" și lăsați câmpul "Type" la valoarea implicită (adică Duplicate original). De asemenea, lăsați câmpul 
"Procent Cost to Duplicate" la valoarea sa implicită. Ultimul lucru este să introduceți valoarea TRIA (6,9,12) în 
câmpul " Number to Duplicate". Macheta completată arată ca în figura 1.14. Ar trebui să-ți dai seama de asta 
scopul utilizării acestui modul separat este de a multiplica numărul de componente care părăsesc procesul de 
dezmembrare. De aceea veți observa că ambele ieșiri ale modulului au fost puse împreună. 

 
Figura 1.14: Macheta Componente 
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Există o altă decizie care trebuie luată după procesul de dezmembrare, în care 40% din componente sunt 
recuperate pentru reutilizare, iar restul de 60% sunt trimise la reciclare. Vom folosi un alt modul de decizie 
Decide și îl vom completa așa cum se arată în figura 1.15. Acest modul are mai putine valori pentru a le 
specifica, deoarece sunt doar 2 căi. 

 
Figura 1.15: Modulul de decizie Componente recuperate 
 
După ce ați definit toate operațiile, pentru a termina, trebuie să actualizăm modulele Record și Dispose. 
 
Figura 1.16 prezintă macheta modului Record 1 completat pentru înregistrarea timpilor ciclului produselor 

care au fost ambalate. Pentru a determina timpul ciclului care este momentul de la momentul în care produsele 
sosesc în sistemul nostru până la ieșirea din sistem, folosim tipul Interval de timp din modulul de înregistrare. 
Acesta este motivul principal pentru care am definit atributul Time sosire imediat după crearea produselor. În 
acest modul, am selectat atributul Time sosire ca referință pentru calculul duratei ciclului (intervalul de timp). 
Arena face acest atribut disponibil în lista derulantă sub numele de atribut Attribute Name în dialogul de 
înregistrare. Timpii de ciclu observat pentru entități vor fi înregistrați într-o înregistrare denumită "Inregistrare 
Ambalare". 

Completați modulele de înregistrare Record rămase, în același mod ca mai sus, dar cu numele Inregistrare 
Componente recuperate și Inregistrare componente reciclate. Rețineți că Arena utilizează automat numele de 
modul furnizat ca nume de înregistrare. 

 
Figura 1.16: Dialogul de înregistrare a produselor finalizate 
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Setul final de module pe care trebuie să le completăm sunt modulele Dispose. Acest modul este destinat ca 

punct de sfârșit pentru entitățile dintr-un model de simulare. Statisticile privind entitățile pot fi înregistrate 
înainte ca entitatea să fie eliberată din sistem. Arena înregistrează statisticile entității numai când bifați caseta 
pentru Înregistrarea statistică a entităților în caseta de dialog. Figura 1.17 prezintă macheta de dialog pentru 
produsele ambalate și trimise la expediție.  

Modulele rămase sunt actualizate în același mod cu numele trimise la reprelucrare pentru componentele 
recuperate și trimise la reciclare pentru componentele respinse. 

 

 
Figura 1.17: Macheta de eliberare din sistem pentru produsele ambalate.  
 
Modelul poate fi rulat acum, dar înainte de a face acest lucru, există câteva lucruri pe care trebuie să le 

specificăm cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze modelul. Unul dintre acestea este să precizăm 
mediului Arena când să oprească simularea. Fără aceasta, simularea se va desfășura perpetuu. Acest parametru 
și alți parametri necesari pentru comportamentul al simulării și alte informații despre raportul generat pot fi 
stabilite prin selectarea opțiunii "setup" din meniul "Run" din Arena. Vom analiza doar două dintre cele cinci 
file din dialogul de configurare al rulării. Figura 1.18 arată dialogul de configurare pentru macheta Project 
Parameters selectată. 

 

 
Figura 1.18: Parametri proiectului în dialogul Run Setup 
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Această machetă vă permite să specificați informații despre proiect, cum ar fi titlul, numele analistului și 

descrierea proiectului. De asemenea, vă permite să specificați pentru ce aspecte ale modelului dvs. doriți să 
colectați statistici. Am selectat resurse, cozi și procese pentru statistici. Prin urmare, nu vor exista statistici 
generate pe toate celelalte componente ale modelului în raport care va fi generat după executare. 

 

  
Figura 1.19: Parametri de replicare din dialogul Run Setup 
 
Cealaltă machetă pe care o vom configura în dialogul de configurare al rulării este "Replication parameters". 

Acest lucru este afișat în figura 1.19, unde specificăm intervalul de rulare pentru simulare. Pe baza descrierii 
noastre de sistem, am setat timpul de replicare la 900 de minute. Am schimbat, de asemenea, unitățile de timp 
de bază la minute și lăsăm câmpurile rămase la setarea implicită. 

 
 

După toate acestea, modelul sistemului complet ar trebui să apară asemănător ca în figura 1.20. 
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Figura 1.20: Modelul complet 
 
3.2. Rularea modelului 
 
Arena nu poate rula un model cu erori; prin urmare, următoarea sarcină înainte de a rula 
modelul este de a verifica erorile din model. Acest lucru se poate face făcând clic pe 
butonul de verificare din bara de instrumente Run, sau utilizând tasta F4 de pe tastatură. Dacă modelul nu are o 
eroare, Arena afișează caseta de mesaje din figura 1.21.  Altfel, veți primi o mesaj de eroare cu butoane de 
căutare și editare care vă vor ajuta să localizați și să remediați eroarea.  
În cazul în care există nu sunt erori în modelul dvs., puteți rula simularea făcând clic pe Go 
butonul din bara de instrumente standard sau doar apăsând tasta F5 de pe tastatură sau 
selectând comanda Go din meniul Run. 

 

 
Figura 1.21: Mesaj Arena pentru verificarea cu succes a modelului 

 
*Dacă executați exemplul utilizând versiunea academică Arena, puteți să primiți un avertisment care va 

putea apărea după un timp declarând că ați "depășit 150 de entități" permise pentru versiunea academică / 
a mediului Arena. Acest lucru se datorează faptului că modelul generează prea multe entități, depășind 
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limitele pentru versiunea demo. Motivul pentru această eroare ar putea fi datorat entităților care așteaptă în 
urma procesării resurselor sau generării mai multor entități.  

Puteți rezolva acest lucru în acest stadiu- prin schimbarea timpului dintre sosiri sau reducerea timpului 
de procesare.  

 
 
3.2.1 Vizualizarea rezultatelor 
 
Observați faptul că Arena oferă la vizualizarea raportului, numele proiectului, numărul de replicări simulate 

și unitățile de timp pentru toate valorile de timp din raport. Această unitate de timp este preluată din câmpul " 
Base Time Unit " din macheta " Replication Parameters" din caseta de dialog "Run Setup". 

 
Figura 1.22 prezintă datele sintetice afișate în raportul de simulare. Raportul afișează toate cozile din model 

și timpul petrecut de produsele care așteaptă în fiecare coadă și numărul de entități care așteaptă. Dacă vă uitați 
la valorile medii pentru timpul de așteptare în coadă și numărul de entități, veți observa că procesul de 
dezmembrare are un timp de așteptare și o lungime a firului de așteptare mult mai lungă decât celelalte procese. 
Aceasta este, evident, o sursă de îngrijorare; fie procesul nu are suficientă capacitate pentru a-și gestiona 
activitatea, fie există o mare variabilitate în acest proces. 

 

 
Figura 1.22: Raport de simulare care afișează date sumare ale firelor de așteptare 
 

Rețineți din nou că obținerea unui rezultat din modelul dvs. de simulare nu este sfârșitul procesului de simulare. 
În mod ideal, următorul pas, presupunând că modelul dvs. a fost verificat cu succes, va fi validarea modelului 
prin compararea rezultatelor cu măsuri similare din sistemul actual.  
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4. Enunțul problemei 

• Să se efectueze o simulare pe durata a 900 minute și să se comenteze valorile parametrilor elementelor 
componente ale sistemului (opțiunea Reports); 

•  
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