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ПРИМЕРИ И ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ 01 
  
Пример 1.1 
Навести по неколико ентитета, атрибута, активности, догађаја и стања за следеће 
системе: 

• Банка 
• Железница 
• Технолошки систем (производња) 
• Комуникациони систем 
• Складишни систем 

  
Пример 1.1 – могућа решења  
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Задатак 1.1 
Навести по неколико ентитета, атрибута, активности, догађаја и стања за следеће 
системе: 

• Радионица за поправку малих кућних апарата 
• Кафетерија 
• Мини маркет 
• Перионица за веш  
• Ресторан брзе хране 
• Ургентни центар 
• Линија за монтажу аутомобила 

  
Задатак 1.1 – могућа решења  
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Задатак 1.1 – могућа решења  
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Задатак 1.2 
ТТррееббаа  ссппррооввеессттии  ссииммууллаацциијјуу  рраассккррссннииццее  ддввее  ггллааввннее  ууллииццее  уу  ццииљљуу  ппооббоољљшшаањњаа  ппррооттооккаа  
ввооззииллаа..  ДДааттии  ппррииммеерр  ззаа  ккооррааккее  11  ии  22  ссииммууллааццииооннее  ссттууддиијјее  уу  ттррии  вваарриијјааннттее  уузз  ппооввеећћаањњее  
ссллоожжееннооссттии  ппррооббллееммаа  
  
  
Задатак 1.3  
ТТррееббаа  ннааппррааввииттии  ссииммууллаацциијјуу  ппррииппррееммее  шшппааггееттаа  ззаа  ввееччеерруу  ддаа  ббии  ссее  ууттввррддииллоо  ввррееммее  
ппооччееттккаа  ппррииппррееммее  ккааккоо  ббии  ввееччеерраа  ббииллаа  ссееррввииррааннаа  уу  1199..0000..  ДДееффиинниишшииттее  ннаајјббоољљее  шшттоо  
ммоожжееттее  ппооддааттккее  ккоојјее  ттррееббаа  ппррииккууппииттии  уу  ффааззии  ппррииккууппљљаањњаа  ппооддааттааккаа  уу  ццииљљуу  ооддррееђђиивваањњаа  
ввррееммееннаа  ппооччееттккаа  ппррииппррееммее  ввееччееррее  ссииммууллаацциијјоомм..  ММооддеелл  ттррееббаа  ддаа  ооббууххввааттии  ссввее  ккооррааккее  
ппррииппррееммее  ии  ссееррввиирраањњаа..  ДДееттааљљнноо  ннааввееддииттее  ддооггаађђаајјее,,  ааккттииввннооссттии  ии  ссттаањњаа  ссииссттееммаа..                  
  


	КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА И ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
	 
	Проф. др Бојан Бабић 
	Проф. др Зоран Миљковић 
	 
	ПРИМЕРИ И ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ 01 
	 
	Пример 1.1 
	Навести по неколико ентитета, атрибута, активности, догађаја и стања за следеће системе: 
	 Банка 
	 Железница 
	 Технолошки систем (производња) 
	 Комуникациони систем 
	 Складишни систем 

	 
	Пример 1.1 – могућа решења  
	 
	Пример 1.1 – могућа решења  
	 Задатак 1.1 
	Навести по неколико ентитета, атрибута, активности, догађаја и стања за следеће системе: 
	 Радионица за поправку малих кућних апарата 
	 Кафетерија 
	 Мини маркет 
	 Перионица за веш  
	 Ресторан брзе хране 
	 Ургентни центар 
	 Линија за монтажу аутомобила 

	 
	Задатак 1.1 – могућа решења  
	  
	 
	Задатак 1.1 – могућа решења  
	 Задатак 1.1 – могућа решења  
	Задатак 1.1 – могућа решења  
	 
	Задатак 1.2 
	Треба спровести симулацију раскрснице две главне улице у циљу побољшања протока возила. Дати пример за кораке 1 и 2 симулационе студије у три варијанте уз повећање сложености проблема 
	 
	 
	Задатак 1.3  
	Треба направити симулацију припреме шпагета за вечеру да би се утврдило време почетка припреме како би вечера била сервирана у 19.00. Дефинишите најбоље што можете податке које треба прикупити у фази прикупљања података у циљу одређивања времена почетка припреме вечере симулацијом. Модел треба да обухвати све кораке припреме и сервирања. Детаљно наведите догађаје, активности и стања система.         


