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1. INTRODUCERE 
 

 Anul de naştere al teoriei reţelelor Petri 
poate fi considerat 1962, când marele matematician 
german Karl Adam Petri a prezentat teza sa de 
doctorat. El a dorit dezvoltarea unei teorii 
matematice adecvate pentru studierea sistemelor. 
 Petri a pornit de la observaţia că în 
sistemele de tranziţie etichetate, ca şi în sistemele 
distribuite, noţiunile de stare şi tranziţie joacă un rol 
central – tranziţia reprezintă elementul care conduce 
la schimbarea stării sistemelor.  
 Încă de la prezentarea acestei teorii 
interesul studierii ei a fost imens, ceea ce a condus 
într-un timp scurt aceasta teorie să se dezvolte 
exponenţial, prin apariţia a numeroase clase de 
Reţele Petri.  
 În jurul anilor ’80 apare în cadrul acestei 
teorii o nouă clasă a reţelelor Petri, clasa Reţelelor 
Petri Colorate – CPN – care derivă din teoria 
clasică, dar care se bucură de un mare avantaj, 
deoarece prezintă un limbaj de programare cu 
ajutorul căruia se pot modela şi simula tot felul de 
sisteme din viaţa reală. 
 Sistemele din lumea reală, adesea, conţin 
multe părţi, care sunt similare, dar nu identice. 
Folosind reţelele PT,  aceste părţi trebuie să fie 
reprezentate de subretele disjuncte cu o structură 
aproape identică. Acest lucru înseamnă că per total 
reţelele PT devin foarte mari. Mai mult decât atât, 
devine foarte dificil pentru a vedea asemănările şi 
diferenţele între subretele individuale, care  
reprezintă părţi similare.   
 Utilizarea practică a reţelelor PT pentru a 
descrie sistemele din lumea reala,  a demonstrat în 
mod clar că este nevoie acută de mai multe tipuri de 
reţele puternice, pentru a descrie sisteme complexe 
intr-un mod usor de administrat. Dezvoltarea 
reţelelor Petri de nivel înalt constituie o 
îmbunătăţire foarte semnificativă în acest sens. 
Reţelele CP-aparţin clasei de reţele de nivel înalt.  

 
2. PRELIMINARII 

 
Modelarea [1, 3], validarea şi simularea 

sunt necesare atunci când experimentarea directă pe 

sistemul real este costisitoare din punct de vedere al 
cheltuielilor, nu este recomandată sau nu este 
posibila. 

Sistemul real poate fi utilizat în cadrul unui  
experiment direct, pe baza unui plan, care prevede 
diferite posibilităţi de decizie. După o evaluare 
corespunzătoare a consecinţelor acestor 
experimente, se poate lua o decizie în privinţa 
adoptării celei mai convenabile variante a 
sistemului cu care se poate lucra. 

Definiţia 2.1 Modelearea  reprezintă o  
metodă utilizată în stiinţă şi tehnică, constând în 
reproducerea schematică a unui obiect sau sistem 
sub forma unui sistem similar sau analog în scopul 
studierii proprietăţilor şi transformărilor sistemului 
original.  

Cel mai reprezentativ model pentru un 
sistem real poate fi obţinut în urma unui proces 
iterativ, care are ca bază de pornire cel mai 
elementar model imaginat. Acest deziderat poate fi 
realizat prin atribuirea limitelor sistemului pe baza 
cărora să fie luate în considerare numai 
caracteristicile esentiale în funcţie de scopul 
urmărit, iar pentru satisfacerea cerinţelor de validare 
a modelului se poate încerca relaxarea limitelor sau 
a unor ipoteze simplificatoare. 

În lumea reala, în general, pot fi definite  
trei tipuri de modele: 

analogice (diagramele, graficele, hărţile, 
vitezometrul, etc.)  

fizice (avioane, clădiri, machete de maşini, 
etc.),  

simbolice – reprezintă modelele cele mai 
abstracte. Cu ajutorul acestor modele toate 
conceptele sunt exprimate prin variabile definite 
cantitativ şi relaţiile sunt reprezentate formal. Astfel 
modelele simbolice mai sunt cunoscute şi sub 
denumirea de modele matematice sau modele 
cantitative. 

În funcţie de tipul datelor utilizate, 
modelele se pot clasifica în:  
Modele deterministe -  acele modele, ale căror date 
sunt considerate a fi cunoscute cu exactitate. În 
general, modelele deterministe sunt folosite pentru 
fundamentarea deciziilor interne ale unei organizaţii 
pentru alocarea lucrărilor pe diferite puncte de 
lucru, programarea în timp a unor activităţi etc. 
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Soluţia unui model determinist va fi întotdeauna 
aceeaşi, pentru acelaşi set de date de intrare, care 
sunt cunoscute cu certitudine. 
Modele stochastice  (probabiliste) – sunt acele 
modele, ale căror date de intrare nu sunt cunoscute 
cu exactitate. De cele mai multe ori variabilitatea 
diferitelor date de intrare poate fi descrisă cu 
ajutorul unei distribuţii de probabilitate. O 
distribuţie de probabilitate poate fi prezentată fie 
sub forma unei funcţii matematice fie sub forma 
unui tabel, care conţine probabilităţile asociate 
valorilor posibile ale variabilei de intrare.  

Analiza deciziilor prin modelare şi simulare 
pleacă pe de o parte de la premisa acceptării 
limitelor umane de prelucrare a informaţiilor şi, pe 
de alta parte, de la considerarea necesităţii 
incorporării judecăţilor şi intuiţiilor, a rezultatelor 
imaginaţiei şi a creativităţii decidenţilor. 

Validarea [3] necesită ca orice sistem 
informatic de calitate, proiectat şi implementat 
profesional, trebuie să fie testat şi validat înainte de 
a intra în faza de producţie. Clientul trebuie să fie 
sigur că sistemul a fost dezvoltat şi integrat în 
conformitate cu specificaţiile proiectului. De 
asemenea, clientul trebuie să se asigure că 
funcţionalitatea proiectului este corectă şi fără erori. 

După construirea modelului este necesar să 
se verifice dacă este corect. Procesul de verificare 
depinde de tipul modelului, dar ţn principal se 
verifică dacă modelul corespunde cerinţelor pentru 
care a fost construit.  

Validarea este diferită de verificare prin 
faptul că se stabileşte dacă modelul produce 
rezultateă, ale căror valori corespund celor 
observate în sistemul real. Dacă sistemul considerat 
nu există se pot utiliza sisteme similare sau se poate 
apela la experţi pentru analiza rezultatelor. 

Modelul verificat şi validat poate fi apoi 
utilizat pentru realizarea analizelor de orice tip. 

Simularea[1, 2, 3] indică scopul de a găsi 
„ceva” despre modul de funcţionare al sistemului 
real. 

Definiţia 2.2 Simularea este procesul, prin 
care se construieşte un model al unui sistem real şi 
se realizează experimente cu acest model în scopul 
înţelegerii comportamentului sistemului şi/sau 
evaluării diferitelor strategii pentru sistemul 
analizat. 

Definiţia 2.3 Simularea este imitarea 
modului de lucru al unui proces sau sistem real si 
include generarea unei istorii artificiale si 
observarea acesteia pentru a realiza inferente 
privind caracteristicile funcţionale ale sistemului 
real reprezentat.  

Ea este folosita in analiza 
comportamentului unui sistem, in analize de tip : 

„Ce se întâmplă dacă...?” sau in proiectarea 
unor sisteme reale. 

Important este faptul ca simularea este in 
special valoroasa pentru problemele care nu pot fi 
abordate prin metode matematice analitice sau de 
optimizare. Deşi atât simularea cat si optimizarea 
sunt metode cantitative care se bazează pe modelele 
matematice, diferenţa fundamentala dintre cele doua 
abordări consta in rolul variabilelor de decizie. 

Din aceste definiţii se pot deduce 
următoarele ipoteze care stau la baza simulării:  
- In general este utilizat un calculator digital pentru 
realizarea simulării, ceea ce face ca sistemul sa 
poată fi descris in termeni acceptabili pentru un 
sistem de calcul 
- Se poate construi un model matematic si logic al 
sistemului analizat. 
- Simularea reprezinta o tehnica de realizare a 
experimentelor. 
- Sistemul analizat poate fi real sau teoretic. 

Datele despre funcţionarea sistemului 
analizat se obţin prin executarea unui model, 
generându-se astfel o istorie artificiala. 
 

  
3. CONSIDERATII TEORETICE 

 
Explicaţia informală exprimă în esenţă, 

regulile de permisibilitate şi de apariţie pentru a se  
înţelege comportamentul unei reţele CP, si poate 
explica intuitiv reţeaua CP ce poate fi construita. Cu 
toate acestea, este foarte dificil (probabil imposibil) 
de a da o explicaţie informală completa si lipsita de 
ambiguitate, si, in aceste condiţii, este extrem de 
important ca intuiţia sa fie completata de definirea 
formala.  

Definitia 3.1[ 4] Se numeste retea Petri 
Colorata un tuplu CPN = (P,T,A,Σ ,V,C,G,E, I) 
unde : 
1. S – reprezinta o multime finita, ale carei elemente 
se numesc locatii ( place ). 
2. T – reprezinta o multime finita, ale carei elemente 
se numesc tranzitii ( transition ).  

Cele doua multimi trebuie sa indeplinesca 
conditiile :   S ∪ T ≠ ∅ si  S ∩ T = ∅. 

3. A ⊆ S×T ∪ T ×S – reprezinta multimea arcelor 
care leaga locatiile de tranzitii si tranzitiile de 
locatii. 
4. Σ - reprezinta  o multime finita de seturi de 
culori, diferita de multimea vida. 
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5. V – reprezinta o multime finita de tipuri de 
variabile astfel incat  Type[v]∈Σ pentru toate 

variabilele v∈V. 

6. C : S→ Σ -  reprezinta functia setului de culoare 
care asigneaza un set de culoare la fiecare locatie. 
7. G : T →EXPRV – reprezinta functia garda care 
asigneaza o garda la fiecare tranzitie t astfel incat  
Type[G(t)] = Bool. 
8. E : A→EXPRV  - reprezinta functia expresiei de 
arc, care asingeaza o expresie de arc la fiecare arc 
astfel incat Type[E(a)] =C(s)MS, unde s este locatia 
conectata la arcul “a”. 
9. I : P→EXPR – reprezinta functia de initializare 
care asigneaza o expresie de initializare la fiecare 
lcoatie  s astfel incat Type[I(s)] =C(s)MS. 

Definitia formala este cea care a facut 
posibila dezvoltarea metodelor formale de analiza 
prin care se poate dovedi daca o anumita retea CP 
are anumite proprietati (de exemplu, absenta unor 
blocaje). 

Definiţia 3.2[4, 5] Fie S = {s1, s2, s3, .. .} o 
multime de locatii diferita de multimea vida. Un 
multiset peste multimea S este o functie m : S → N 
care mapeaza fiecare element s ∈ S intr-un numar 

intreg nenegativ m(s) ∈ N si defineste numarul de 
aparitii al lui s in m.  

De asemenea, modelarea, validarea si 
simularea sistemelor prin intermediul retelelor Petri 
Colorate CPN = (P,T,A,Σ ,V,C,G,E, I), necesita 
definirea si cunoasterea urmatoarelor concepte: 
marcare, marcare initiala, variabile ale trazitiilor, 
legatura, pas. 

Definiţia 3.3[4] Numim marcare intr-o 
retea colorata o functie Σ→S:μ astfel incat pentru 

oricare locatie s∈S, ( ) MSsCs )(∈μ , altfel spus, 

atribuie fiecarei locatii s∈S un multiset peste 
multimea culorilor lui s. 
 Se noteaza cu 0μ  marcarea initiala, 
marcare ce se obtine prin evaluarea expresiilor de 
initializare(∀(s,c)∈JEavem 0μ (s,c)=(I(s)(c)),∀s ∈S). 
 Notam cu M multimea tuturor marcarilor 
unei retele colorate.  

Definiţia 3.4[4] Se numeste marcare 
initiala, si se noteaza cu μ0, marcarea definita prin : 

 μ0 (s) = I(s) pentru toate locatiile p∈ P. 
Definitia 3.5[4] Se numesc variabile ale 

tranzitiei t∈ T , care se noteaza cu Var(t) ∈ V si sunt 
compuse din variabilele care apar in «garda» 

tranzitiei t si in expresiile arcelor conectate la 
tranzitia t. 

Definiţia 3.6[4] Se numeste legatura 
pentru o tranzitie t o functie b definita prin : 
a) ( ) ( ) ( )vTypevbtVarv ∈∈∀ :  
b) ( ) >< btG . 
 In general, se noteaza prin B(t) setul tuturor 
legaturilor pentru tranzitia t ∈ T. 

Definiţia 3.7[4, 5]  Numim pas într-o reţea 
colorată un multiset finit şi nevid peste mulţimea 
elementelor de legătură BE.  
 Notăm cu Y mulţimea tuturor paşilor unei 
reţele Petri colorate.  

Definiţia 3.8[4, 5] Se spune că pasul Y este 
permis la marcarea μ dacă şi numai dacă pentru 

oricare locaţie s ∈S avem ( ) ∑
∈

≥
Ybt

btsEs
),(

))(,(μ , 

unde ))(,( btsE  reprezintă valoarea obţinută prin 
evaluarea expresiei ),( tsE  în legătura b. 

 Dacă (t,b) ∈ Y spunem că tranziţia t este 
permisă la marcarea μ  pentru legătura b.  

Dacă (t1,b1), (t2,b2) ∈ Y si (t1,b1) ≠ (t2,b2) 
spunem că (t1,b1) si (t2,b2) sunt concurent permise.  

 
 

4. DESCRIREREA MODELULUI 
 
Sistemul de modelat este preluat din viaţa 

cotidiană şi prezintă o societate care are drept 
activitate efectuarea “Inspecţiilor Tehnice 
Periodice” pentru toate categoriile de autovehicule. 

Pentru mersul corect al modelării şi 
simulării reţeaua CPN se compune din următoarele 
locaţii şi tranziţii cu semnificaţiile corespunzătoare. 

Reţeaua este compusă din 8 locaţii după 
cum urmează: 
- AS – locaţie, în care se regăsesc autovehiculele ce 
urmează a fi verificate la puncutl de control dacă au 
programare de a merge spre locatia urmatoare. 
- QA – reprezintă o locaţie unde autovehiculele 
formează o coadă de aşteptare înainte de a ajunge în 
locaţia premergătoare verificării documentelor 
necesare pentru a putea fi testate. 
- VA – este locaţia, în care autovehiculele sunt în 
poziţia de a aştepta verificarea documentelor. 
- AR – reprezintă locaţia, în care autovehiculele 
ajung daca acestea nu au toate documentele 
corespunzatoare şi sunt respinse.  
- EI – locaţia, unde se găseşte echipa de ingineri, 
care preia rând pe rând autovehiculele, care au 
trecut de verificarea documetelor şi urmează să 
ajungă la standul de probe.  
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- TT – reprezinta o locaţie ajutătoare, în care se 
poate observa timpul aferent testării fiecărui 
autovehicul.  
- AT – reprezintă o locaţie ajutoare, în care pot fi 
vizualizate autovehiculele ce au trecut de standul de 
probe. 
- AF – reprezinta locatia, în care se regasec toate 
autovehiculele, care au fost testate, precum şi timpii 
petrecuţi la standul de probe de fiecare autovehicul 
în parte.      

Evoluţia reţelei se bazează pe următoarele 3 
tranziţii : 
- pc – este tranziţia, prin care autovehiculele sunt 
verificate daca au programare la verificări, sunt 
îndrumate spre coada de aşteptare şi tot prin această 
tranziţie se realizează şi trimiterea acestora în 
locaţia tampon premergătorare verificării 
documentelor.  
- vd -  prin această tranziţie sunt îndeplinite 
acţiunile de verificare a documentelor necesare, 
dacă acestea corespund cerinţeleor atunci 
autovehiculele sunt întdrumate spre locaţia echipei 
de ingineri, dacă documentele nu sunt cele cerute 
atunci autovehiculele sunt respinse, ceea ce face ca 
aceste autovehicule să ajungă în locaţia AR. 
- ta – tranziţia, prin care se produce testarea 
autovehiculelor şi are drept finalitate stocarea 
timpilor necesari pentru testarea fiecărui 
autovehicul în locaţia  timpi testare - TT, 
depozitarea numelui fiecarui autovehicul testat în 
locaţia autovehicule testate (AT) şi nu în ultimul 
rând formarea listei autovehiculelor testate şi timpii 
petrecuţi de acestea la standul de probe în locaţia 
autovehicule finalizate (AF). 
   Familia mulţimilor de culori F ale reţelei care 
modelează activitatea de testare a autovehiculelor 
are urmatoarea componenţă : 
F = { INT, DATA, INTxDATA, S, V, T }, în care: 
- INT = { int timed }, mulţimea de culori, din care 
iau valori toţi întregii pentru sincronizare. 
- DATA = { string }, multimea de culori, în care se 
regăsesc valori de tip şir de date şi cu care se 
colorează locaţiile QA, AR si AT. 
- INTxDATA = { product INT*DATA }, multimea 
de culori rezultată prin produsul cartezian dintre 
multimea de culori INT şi mulţimea de culori 
DATA. Multime de culori, cu care se colorează 
locaţiile AS, VD si EI. 
- S = { intregi de la 0 la 10}, mulţime de culori, din 
care iau valori variabilele x. 
- V = { intregi de la 0 la 10 }, mulţime de culori, din 
care iau valori variabilele y.  
- T = {intregi de la 0 la 1000 pentru sincronizare }, 
mulţime de culori, cu care se colorează locaţiile TT 
şi AF.  

 Expresiile de pe arce sunt multiseturi 
constante precum 1`n, variabile cum ar fi a, x, y ce 
iau valori în mulţimea de culori ce reprezintă 
întregii, şir de date sau condiţii logice, prin care 
ponderăm arcele cu multiseturi peste mulţimile de 
culori prezentate mai sus sau cu multisetul vid 
“empty”. 
  
 

5. DESCRIEREA EVOLUŢIEI 
REŢELEI MODELATOARE 

  
           Întreaga evoluţie a reţelei are la bază 
activitatea de revizie tehnică a autovehiculelor 
(ITP). Pentru a efectua aceasta activitate societatea 
efectuează alte demersuri neceasare bunului mers al 
fluxului de lucru. Astfel pentru încadrarea în timpul 
de lucru şi eliminarea timpilor morţi se realizează o 
programare a autovehiculelor, în aşa fel încât 
numărul acestora să nu fie mai mare de cel estimat a 
putea fi prelucrat şi a se încadra în graficul orar al 
unităţii service. Programul de lucru este considerat a 
fi curpins între orele 8.00 AM si 20.00 PM, 
activitate ce se desfasoara în două schimburi, câte 6 
ore de lucru pentru fiecare schimb. 
 Autovehiculele programate apar într-o 
ordine aleatoare la punctul de control – tranziţia pc 
– unde acestea sunt verificate dacă au programare, 
dupa care sunt trimise în locaţia (QA). De aici 
primul autovehicul programat merge prin realizarea 
tranzitiei pc în locaţia (VD), unde urmează să fie 
preluat pentru verificarea documentelor. Această 
acţiune se realizează prin producerea tranziţiei vd 
astfel încât acele autovehicule, ale căror acte nu 
corespund cerinţelor impuse de lege sunt respinse şi 
trimise în locaţia autovehicule respinse (AR), iar 
autovehiculele care corespund cerinţelor sunt 
trecute spre locaţia, unde se află echipa de ingineri, 
de unde sunt preluate şi prin producerea tranziţiei 
testare autovehicule ta acestea sunt supuse probelor 
conform normelor în vigoare şi rezultatele 
producerii acestei tranziţii sunt depuse în trei locaţii 
diferite: 
- Timpii ceruţi pentru testarea unui autovehicul sunt 
depuşi în locaţia Timpi Testare  (TT). 
- Autovehiculele testate sunt trecute în ordinea 
testării lor în locaţia autovehicuel testate (AT). 
- În locaţia Autovehicule Finalizate (AF) sunt 
depuse rezultatele testelor finale, adică numărul 
autovehiculelor testate împreună cu timpi aferenţi 
fiecărei testări.  

Cum producerea fiecărei tranziţii este 
calculată în mod exponenţial şi timpii de lucru 
diferă considerabil de la autovehicul la autovehicul.  
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 Conform cu cele specificate pânî aici 
considerăm locaţiile date în ordinea dată de 
următorul vector : 
 

{ AS, QA, VD, AR, EI, TT, AT, AF} 
 

 Începerea întregii activităţi a societăţii 
porneşte de la următoarea marcare iniţială : 
 

( )( )
0

22̀ 1," a1",@0 , ...1," a22"@0 ,
,

1̀ "***",0,1̀ "***",0,0,1̀ "***",1̀ 1@0
μ

⎛ ⎞+ ++
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

în care 0 reprezintă setul vid, iar “***” reprezintă 
şirul vid, iar această marcare specifică faptul că 
urmează să între la teste 22 de autovehicule, care se 
află în zona de aşteptare pentru autovehicule. 

La acest moment singura tranziţie posibilă 
este tranziţia  pc, prin care autovehiculelor li se 
permite pătrunderea în coada de aşteptare, adică în 
locaţia QA, aşa cum se poate observa în următoarea 
fig. 1.  

 

 
 

Figura 1. 
  

         Prin producerea tranziţiei punct control  pc se 
obţine următoarea marcare: 
 

( )( )
1

21̀ 1," a2",@0 , ...1," a22"@0 ,
,

1̀ " a1",1̀ " a1"@7,1̀ "***",0,0,1̀ "***",1̀ 1@0
μ

⎛ ⎞+ ++
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

care indică faptul că la acest moment al evoluţiei 
reţelei se pot produce tranziţiile  pc si vd – ducând 
reţeaua într-o nouă stare. Se observă că 
autovehicolul a1 a trecut prin locaţia coadă 
autovehicule (QA) şi a fost, de asemenea, deplasat 
la locaţia verificare documente (VD) (fig. 2).    

La marcarea 2μ  sunt permise tranziţiile 
punct control pc şi  testare autovehicule ta, care se 
pot produce concurent. Prin producerea tranziţiei 
testează autovehicule ta reţeaua trece în următoarea 
configuraţie (fig. 3): 

 
 

Figura 2. 
 

 

 
 

Figura 3. 
 

 Se continuă analog producându-se 
tranziţiile corespunzătoare acelor acţiuni ce indică 
starea reală din teren. Prin producerea acestor 
tranziţii se obţine de fiecare dată marcarea care 
precizează starea efectivă a activităţii. Se observă cu 
usurinţă că la orice moment se pot obţine toate 
datele despre evoluţia reţelei corespunzatoare acelui 
moment.  
 Cu instrumentul CPN-Tools componenta 
timed [3, 6] am obţinut graful de acoperire ce are în 
noduri stările intermediare, prin care trece reţeaua în 
functionarea ei, pornind de la marcarea initiala 0μ , 
iar pe arce are tranziţia cu legăturile sale pentru şir, 
a, n, x si y, care prin producere realizează o trecere 
de la nodul sursă la nodul destinaţie al fiecărui arc 
în parte.  
 Astfel prin producerea tranziţiei testează 
autovehicule ta  se poate şti că primul autovehicul a 
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fost testat, timpul necesar testării a fost de 15 
minute şi că urmează să între pe fluxul de lucru 
autovehiculul “a2”. 
 Reţeaua colorată, care modelează 
activitatea societăţii, a fost desenată prin 
intermediul instrumentului CPN-Tools [6], 
instrument furnizat şi licenţiat de grupul de lucru 
CPN, colectiv al Universităţii Aarhus din 
Danemarca. 

Tot cu ajutorul instrumentului CPN-Tools a 
fost generat şi graful de acoperire, care conţine în 
noduri marcările corespunzătoare tuturor stărilor 
prin care a trecut activitatea societăţii până la un 
moment dat. O primă parte a acestui graf este 
prezentată în fig.4. 

 

 
Figura 4. 

 
În acest graf evidenţiem marcarea iniţială 

0μ , una din marcările terminale 38μ , precum  şi 
legăturile pe arce de la marcarea iniţială la cea 
finală, care trec prin marcările:   

38920 μμμμ →→→ . 
 

Pe acest arbore se poate vedea starea retelei 
la fiecare moment prin analiza marcării 
corespunzătoare acelui moment, aşa  cum ar fi, spre 
exemplu, stările reţelei corespunzătoare la marcarea 
intermediară 9μ .  

De asemenea, tot cu ajutorul instrumentului 
CPN am obtinut şi graful din fig. 5: 

 

 
Figura  5. 

Din această figură putem observa şi interpreta 
întreaga activitate a reţelei, astfel: 

1) Din diverse motive, acte necorespunzătoare 
spre exemplu, 4 autovehicule au fost respinse, 
urmând să revină la momentul la care au toate 
documentele în ordine. 

2) Au fost testate 16 autovehicule, din care 
primele 4 au avut timpi de lucru mai reduşi, aceasta 
deoarece făceau parte din categoria autoturismelor, 
iar restul de 12 autovehicule au necesitat un timp 
mai indelungat pentru a putea fi testate, ele făcând 
parte din randul autovehiculelor de mare tonaj, ceea 
ce solicita teste mai complexe. 

Folosind o asememea modelare si simulare 
orice firmă poate acţiona pe baza rezultatelor 
obţinute în acele zone, în care pot aduce 
îimbunătăţiri substanţiale întregii activităţi de 
producţie. 
 Tot cu CPN-Tools am obţinut şi raportul 
din figura 6, pe care observăm informaţii despre 
spaţiul stărilor reţelei, despre valorile minime şi 
maxime atinse în locaţiile reţelei în funcţionarea ei, 
despre marcări capcană (home), despre numărul 
marcărilor moarte, despre tranziţii viabile şi tranziţii 
moarte etc. 
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Figura  6. 

 
6. CONCLUZII 

 

Modelarea şi simularea pot contribui la 
înţelegerea şi îmbunătăţirea unui sistem real. Cu 
toate că un sistem poate fi extrem de complex, este 
bine să se încerce să se construiască un model cât 
mai simplu posibil. Acesta se obţine atât prin 
definirea limitelor sistemului analizat astfel încât să 
fie luate în considerare numai caracteristicile 
esenţiale din punct de vedere al obiectivului 
analizei, cât şi prin definirea unor ipoteze 
simplificatoare.  

Modelul poate fi îmbunătăţit prin 
redefinirea limitelor şi prin relaxarea ipotezelor. Pe 
de alta parte, dacă se încearcă includerea în model a 
tuturor factorilor şi relaţiilor, modelul ar putea 
deveni prea complicat pentru a fi rezolvat. De 
aceea, este necesar să se realizeze un compromis 
între necesitatea de a construi un model simplu şi 
usor de rezolvat şi necesitatea de a obţine prin 

model o reprezentare rezonabilă şi plauzibilă a 
problemei reale. 

Prin modelarea şi simularea acestui sistem 
s-a dorit scoaterea în evidenţă  a puterii de modelare 
a reţelelor Petri colorate stochastic temporizate. 
Acesta reprezintă modalitatea concretă, prin care 
pot fi studiate sisteme reale oricât de complexe.  
 Se observă că modelul poate fi extins cu 
usurinţă la orice sistem cu cozi de aşteptare oricât 
de complexâ ar fi topologia acelui sistem. În 
particular poate fi extins la reţele de calculatoare cu 
cozi de aşteptare de tip JACKSON în serie, în 
paralel, cu feedback etc.  
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