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 .ודינמיות מורכבות להובלות מודל בניית 322

   גל סינואניו   ברק קרויטורו

  מוטיבציה לפרוייקט .1
פרוייקטים,  השכרת שירותים ניידים לאירועיםשל   פרוייקט הגמר שלנו עוסק בתחום

 מתבצע בשיתוף עם חברת שירותיון. הפרוייקט
לוב לו"ז הנהגים תוך שי יבנה בצורה מסודרת את שמודל מטרת הפרוייקט לבנות/להתאים 

למציאת מסלול אופטימלי בהתאם לאילוצים הצצים:  אשר יעזרו עיקריים ם מיאלגוריתבין שני 
 .העבודות המתקבלות, שינוי לו"ז של פינויים, שאיבות דחופות ועוד

באופן דינמי. מכך,  אופטימליהמסלול יתן סדר עדיפויות לעבודות דחופות ותייצר את ה להמוד
 .בהתאםדלק הוצאות חיסכון ו בשל קיצור זמן העבודה הנדרש שכרת וחברה בהוצאהך וחסת

עמידה בזמנים, אילוצי קיבולת ואילוצים  ךתוחייב להתרחש עלויות התעבורה, ם וצמצ
 .בפתרון מתן עדיפות וחלונות זמנים לעבודות חשובותנרצה לשלב  רגולטורים.

ואימוצם במודל הסופי  בשרותיוןהינה בחינת מאפייני התובלה , המוטיבציה לביצוע הפרויקט
 להתייעל.אותו אנו רוצים להציג לחברה ובכך לגרום למערך הלוגיסטיקה של החברה 

 

 סקירת ספרות .2
קיימות כמה גרסאות לבעיית ש מראה , היאת התובלהיבעי מהי גדירההסקירת הספרות 

ההובלה, בהתאם לאופי של הסחורות המועברות, איכות השירות הנדרשת, מאפייני 
שהיא נקראת  מקומיתשיטת חיפוש הציג   P.Shaw 1998 החוקר  .הלקוחות וכלי רכב

עם אילוצי קיבולת  בעיות ניתוב רכב ( לפתרון LNSטווח גדול )  עם ותנושכחיפוש שיטת 
פעולות עיקריות: "בנייה" ו"השמדה".  2האלגוריתם עובד על ידי  .וחלונות זמן

האלגוריתם בוחר קבוצת לקוחות בשכונה מסוימת ומבצע בחינה של סידור סט לקוחות 
תוך קישור בין זוגות לפי קריטריון הנבחר, קרבת מרחק או זמן, אם אכן קיבלנו שיפור 

לגוריתם מבצע "בנייה" ושומר את הפתרון. אם הסידור החדש לא מהצמדת לקוחות הא
האלגוריתם מבצע "השמדה" לפתרון ומנסה את  –משפר את המרחק הכולל/זמן כולל 

 הסידור הבא.
 

 מתודולוגיה .3
ניתחנו את המצב  ראשית,למדנו את הארגון ע"י הגעה פיזית אל המקום מס' פעמים.

הגדרנו את הבעיות במצב הקיים SWOT.  הקיים בסביבה העסקית באמצעות המודל
ביצענו סקר ספרות מסקר . העבודה התמקדנו בניסיונות לתת להן מענה ובהמשך

מאפיינים חשובים שבהם אנו צריכים להתמקד בכדי להביא  מס'ובאמצעותו גיבשנו 
מצב התנועה בכביש ב תוך התחשבות ופטמלי לבעיית ניתוב הרכביםלמציאת פתרון א

תפקיד חיוני ובכך לא ניתן להתעלם ממנו על מנת לבצע אופטימיזציה משתנה וממלא 
מצאנו לאחר מכן  .ישנם חלונות זמן להגשת הסחורה ללקוח שצריך להתחשב. מציאותית

 בחנו את התועלות והתוצאות מהפעלת לבסוףמודל שיתחשב במאפיינים שמנינו מקודם , 
 .ווידאנו שאכן היא עונה על המטרות שהוגדרו ודלהמ

 

 ממצאים .4
ובקו המרכז  , את המרחק הכולל,בקו הצפון 40.5%המודל מצמצם משמעותית, בכפתרון 

  בלבד. 2.4%, ובקו הדרום בכ50.66%בכ
בזמן הנסיעה הכולל, לקו  המרכז  39.51%פתרון המודל לקו הצפון מניב שיפור של 

לציין כי , אך חשוב 13.61%ולקו הדרום משך הזמן הכולל במסלול התארך ב 61.17%בכ
מלקוחותיו, בפתרון המודל הספק  82.67%ביקר נהג הדרום רק ב -לעומת המצב קיים בו 

 .100%השירות ללקוחות עומד על 
 

 סיכום .5
יכול והזמן הקצר לחישוב כמות הקומבינציות האסטרונומית, הבעיה יחסית למורכבות 

המודל לא יימצא בוודאות את הפתרון האופטימלי, אך התוצאות הינן להיות ש
 יכול לשמש Solver VRP גיליון האלקטרוניומגבלותיו,  למרות חסרונותיונהדרות.

. מן הממצאים ניתן לעסקים קטנים ובינוניים כמערכת תמיכה בקבלת החלטות קטנה
ת אלפי שקלים בשנה. מאו לראות כי ניתוב נכון של צי הרכבים יכול לחסוך לחברה

חיסכון זה יכול לאפשר לחברה להמשיך להתפתח, לשרוד בענף שנהיה תחרותי יותר מדי 
מעבר לכך, צמצום זמני הנסיעות יכול לחסוך לחברה  שנה וכמובן הגדלת הרווח הכלכלי.
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בהוצאות שכר וניצול משאבים יעיל יותר. סדרן העבודה יוכל לשלוט בלוחות הזמנים 
 ותתרחב לו אפשרות התמרון.בקלות יותר 


