
 ,  .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 ה"הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע

 בעיית תעבורה דינמית
 ר דוד רז"ד: מנחה אקדמי חן נעמן ונועם שאול: מציגים

 פרטים על החברה
 מ"חברון משה שפע בע:  שם

 סיטונאות מוצרי מזון:  עיסוק

 הוד השרון:  מיקום

 אזור המרכז והשרון: אזור עבודה

החברה משווקת מוצרי מזון : תיאור קצר

למכולות  , של חברות ומותגים שונים

 .ומרכולים בסדר גודל בינוני

 

 תמונת מצב

 
 . החברה מבצעת פעולות ייעול וצמיחה לאחר שיצאה לאחרונה ממשבר

 תיאור הבעיה 
 

המסלול היומי של שילוח הסחורה נעשה בצורה שרירותית על בחירת 

עניין זה גורם לאיחורים בהגעה   ,פי ראות עיניו וניסיונו של הנהג

 .ללקוחות ואי מיצוי זמן העבודה 
 

 מוטיבציה  
,  התבקשנו על ידי בעלי החברה שנתמקד בבעיית התעבורה

לדעתם פתרון לבעיה זו יאפשר את הגדלת מאגר הלקוחות  

 .והכנסות החברה

 מטרת הפרויקט

 בניית מודל לפתרון בעיית התעבורה המבוסס על זמני הנסיעה מיעד ליעד ויספק  

 .את מסלול הנסיעה הקצר ביותר 

 השיטה
 .VRP – TDVRPשימוש בפיתוח של בעיית ניתוב רכבים 

TDVRP  היא בעיית ניתוב רכבים עם אילוץ בתלות שעת הנסיעה בין יעד ליעד. 

 

 תוצרי הפרויקט
עם שילוב נתוני זמן נסיעה מאתר   TDVRPמודל המשלב את בעיית 

WAZE   המסוגל לספק מסלול אופטימלי למסלול הנסיעה הקצר ביותר

 .בעזרת כלי אופטימיזציה חזק, על פי שעות ביום נתון

 דוגמא לפתרון במודל
,  מייצגים את המחסן 8 -ו 0הוכנסו למודל שבעה לקוחות כאשר 

 :והתקבל פתרון הבא הופעלה פונקציית סולבר

 8 << 5 << 7 << 1<< 0     : ראשוןסיבוב  
          8 << 2 << 6 << 3 << 4 << 0 :  שניסיבוב  

מאיפה יצא ומה זמן , בנוסף המודל מחזיר את זמני ההגעה בשעות

 .הנסיעה

 אין כניסה -0כניסה ללקוח  -1

 1שלב 

איסוף זמני 
הנסיעה בין 
לקוח ללקוח  
י  "במשך חודש ע

 .הנהג

 

 

 2שלב 
סידור  

מאגר מידע  
של לקוחות  
והמסלולים  

 .היומיים

 

 

 3שלב 
,  קלסטריזציה

חילוק הלקוחות  
לקבוצות על פי  

קריטריון של זמן 
 .נסיעה

 

 

 4שלב 

יצירת בסיס  
נתונים לזמני 

נסיעה בין 
אשכולות בארבעה  

 .זמנים שונים

 

 

 5שלב 

בניית המודל   
באקסל על פי  

  TDVRPמודל 
על אילוציו וכן  
חיבורו לבסיס  

הנתונים 
ומאגר   WAZEמ

 .הלקוחות

 6שלב 

הכנסת  
הבעיה 

לפונקציית  
הסולבר  
בקובץ 

האקסל  
וקבלת  
 .פתרון

 מתודולוגיה

סיבוב ראשון
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